Flanders Recorder Academy
Cursus - Workshop - Concert
26-27-28 oktober 2018
Paul Van Loey - Katelijne Lanneau

Fluiten & Fluyten
Welkom op de 5e editie van de Internationale Blokfluit-driedaagse georganiseerd
door Flanders Recorder Academy. In de schaduw van het prachtige idyllische kasteel d’Ursel ligt het ‘Laathof’, de plaats waar op 26-27-28 oktober 2018 het blokfluithart van Vlaanderen 3 dagen versneld zal kloppen!

Blokfluitbezielers van dienst zijn Paul Van Loey en Katelijne Lanneau. Samen geven ze hun frisse kijk op de uitvoeringspraktijk van het samenspel en laten ze je
proeven van nieuwe muziekliteratuur. Met ontelbare tips en tricks en motiverende
ensemblecoaching willen ze u besmetten met hun aanstekelijk enthousiasme.
Kleine ensembles, grote ensembles, blokfluitenkoor, oude muziek, hedendaagse
muziek, laag consort, hoog consort, vrij spel,… Alles komt aan bod!

DOCENTEN

Paul Van Loey is lid van het Flanders Recorder Quartet en gaf concerten, workshops en masterclasses over de hele wereld. Als blokfluitist en fagottist speelde hij
bij Collegium Vocale, Il Fondamento, La Petit Bande, Les Musiciens de Louvre,
Musica Antiqua Köln, Les Agrémens, Paul Rans-ensemble, etc…
Paul geeft les aan de muziekacademies van Mechelen en Bornem en is artistiek
leider van “Flanders Baroque Academy”.

Katelijne Lanneau ontdekte de blokfluit aan het Stedelijke Conservatorium Mechelen in de klas van Paul Van Loey. Tijdens haar verdere studies te Brussel en te
Barcelona verdiepte ze zich in de muziek uit de middeleeuwen en de renaissance.
Maar ook het hedendaagse repertoire ligt haar nauw aan het hart.
Katelijne is lid van het blokfluitconsort B-Five en het ensemble voor middeleeuwse
muziek ‘Il nostromo del Sogno’. Met deze ensembles verzorgt zij optredens doorheen heel Europa en realiseerde ze meerdere CD-opnames.
Als gedreven leerkracht blokfluit en blokfluitensemble is ze verbonden aan de Jetse Academie Muziek-Woord-Dans.

CONCERT

“Fluiten & Fluyten @ 2”
Zaterdag 27 oktober ’18
19.30u
Gratis voor deelnemers van de cursus en -18 jarigen.
Na het concert wordt u een drankje aangeboden.

PROGRAMMA
Vrijdag 26 oktober:
17.00u: onthaal
18.00u: dinner
19.00u - 21.00u: samenspelsessie
Zaterdag 27 oktober:
08.30u: ontbijt
09.30u: samenspelsessie
10.45u: koﬃe/thee
11.15u: samenspelsessie
12.30u: lunch
14.00u: samenspelsessie
15.15u: koﬃe/thee
15.45u: samenspelsessie
18.00u: dinner
19.30u: concert “Fluiten & Fluyten @ 2”
Zondag 28 oktober:
08.30u: ontbijt
09.30u: samenspelsessie
10.45u: koﬃe/thee
11.15u: samenspelsessie
12.30u: lunch
14.00u: samenspelsessie - blokfluitenkoor
17.00u: einde

PRAKTISCH
PRIJS:
Intern: 240 euro p.p. (all-in)
Extern: 190 euro p.p. (all-in, zonder overnachting)
PLAATS:
Het Laathof
W. d’Urselstraat 7
2880 Hingene (Bornem)
www.hetlaathof.be

Het Laathof biedt slaapkamers per 2 aan in volpension.
Inschrijven voor 19 oktober 2018.
Mail volgende info naar flandersrecorderacademy@gmail.com
- Naam
- Adres
- Telefoon
- Email
- Geboortedatum
- Blokfluitervaring
- Speciale wens rond voeding
Uw inschrijving is geldig na betaling op rekeningnummer BE85 0015 7579 4706
van VZW ‘FBA’ met vermelding van uw naam + cursus Hingene 2018.
Gedetailleerde info wordt u een week voor aanvang van de cursus bezorgd.

Voor vragen of opmerkingen kan u ons altijd contacteren.
paulvanloey@telenet.be
flandersrecorderacademy@gmail.com
+32 476 295434

