10 ÅR i 2018!!
FløyteFest er et arrangement for fløytister i alle aldre, -amatører og profesjonelle!
I 2018 er det 10 år siden vi arrangerte FløyteFest for første gang! I løpet av disse årene har
FløyteFest hatt gleden av å presentere ulike anerkjente fløytister, både nasjonale og
internasjonale. Skien videregående skole og Skien kulturskole har vært arena for FløyteFest og
avslutningskonserten har i de siste årene vært i ærverdige Skien kirke. Samspill har vært
hovedfokus gjennom disse årene, men deltagerne har også mulighet for å melde seg på til
mesterklasse. Siden vi i år har jubileum vil det bli noen ekstra overraskelser til deltagerne : )
Vi er veldig glade for å kunne invitere Tom Ottar Andreassen til å være med å feire vårt 10-års
jubileum! Tom Ottar gjestet også FløyteFest i 2011. Med sitt fantastiske fløytespill og sin
enorme kunnskap om faget har han delt sine erfaringer og spilt for oss i tillegg til å undervise
mesterklasser. Tom Ottar er i dag ansatt som alternerende solofløytist i Oslo Filharmonien i
tillegg til å være professor ved Norges musikkhøgskole.

PRAKTISK INFO:
Pris:

-300 kr for hele lørdagen
-500 kr for hele lørdagen +
mesterklasse med Tom Ottar, Arild
eller Øystein
-200 kr for FløyteFest for de ferske
(må ha spilt 1-2 år)

Inngang konsert Skien kirke:
100 kr (voksen), barn gratis
Ta med:

Instrument, notestativ og niste
Vi ordner juice, saft, kaffe, te og
frukt/kjeks

Overnatting: Thon Hotel Høyers: www.thonhotels.no

SKIEN MUSIKKRÅD

PÅMELDING:
Påmelding:
-Gå inn på denne linken for
registrering og betaling:
http://www.deltager.no/floytefest_2
0januar_2018_01112017

Påmeldingsfrist
15.desember 2017

10 ÅR i 2018!

PROGRAM FOR DAGEN:
09:30-10:00: Oppmøte med registrering,
Skien kulturskole
10:00-12:00: Velkommen og øvelse fløytekor
12:00-12:30: Lunsj (medbrakt)
12:15
Oppmøte med registrering FløyteFest for
de ferske med Rakel Emilie Emhjellen
Paulsen og Kine Aasen
12:30-12:45: Konsert med Tom Ottar
12:45-15:45: Mesterklasser med Tom Ottar, Arild og
Øystein og ensembler parallelt med
fløytekvintetten 5 på Tvers og Carina
Amundsen
13:00-16:15: FløyteFest for de ferske med
Rakel og Kine
14:15-14:45: Pause med frukt
14:45-15:45: Fløytekor (alle, unntatt FF for de ferske)
15:45-16:30: Pause med forflytning til Skien kirke
16:15-17:00: Pause FløyteFest for de ferske
med forflytning til Skien kirke
16:30-17:30: Øvelse i Skien kirke
18:00-19:00: Jubileumskonsert i Skien kirke

Terry Bone fra
Boehn flutes
and Winds

Jan Junker

Tore Aune fra
Pan Musikk
-vil være tilstede
med sin ekspertise
om instrumenter,
reparasjoner m.m.

Fløytehilsen fra
Arild Andersen; 958 04 375

Øystein Thomessen; 480 46 132

Hilda Sørum; 944 97 966

Mari S. Innervik; 913 65 177

SKIEN MUSIKKRÅD

