Seminar za flavto

prof. Philippe BERNOLD, Francija
spremljava: prof. Andreja KOSMAČ, klavir

14. - 16. december 2018

Rok za prijavo/
30. november 2018

Kotizacija/
za aktivne in pasivne
udeležence je €120.
Pasivna udeležba za učence,
dijake in študente je
brezplačna (Prijava je
potrebna!)

Potrdila/
24 urni seminar ni objavljen v
katalogu SSS, vendar v celoti
ustreza standardom državne
komisije za organizacijo
stalnega strokovnega
izobraževanja, zato bomo po
izpeljavi seminarja zaprosili
komisijo za ovrednotenje
udeležbe z 1,5 točke za
napredovanje učiteljev v
nazive.

Koncert/
Philippe BERNOLD, flavta
Andreja KOSMAČ, klavir
sobota, 15. 12. 2018, ob 19.30

Philippe Bernold je profesor
za flavto in komorno glasbo
na pariškem konservatoriju.
Svojo glasbeno pot je
najprej začel s flavto v
francoskem Colmarju ter
nadaljeval še s študijem
kompozicije in dirigiranja.
Diplomiral je na pariškem
konservatoriju in s 23. leti postal
s o l o fl a v t i s t
Državnega opernega orkestra v
Lyonu. Leta 1987 je prejel prvo nagrado na mednarodnem
flavtističnem tekmovanju Jean-Pierre Rampal v Parizu, ki mu je
odprla vrata na mednarodne odre, kjer je nastopal z
uveljevljenimi glasbeniki od Rostropoviča do Rampala in
dirigenti, kot so Menuhin, Gardiner, Maazel in Nagano. Leta
1995, je na pobudo svojega učitelja dirigiranja Johna Eliota
Gardinerja, ustanovil komorni orkester Virtuosos of the Lyon
Opera. Dirigiral je različnim orkestrom, kot so Sinfonia Varsovia,
Simon Bolivar (Caracas), Filharmonija Baden Baden, Komorni
orkester Pariz in Ženeva, Kanazawa (Japonska) in Cappella
Istropolitana. Njegova prva zgoščenka, ki je izšla leta 1989 je
prejela naziv "Grand Prize of the Charles Cros Academy". Od
takrat je posnel več kot 20 zgoščenk (Harmonia Mundi, EMI
…). www.philippebernold.com

Predavanje/
Rokovanje s flavto oz. kaj vse morate vedeti o
njenem vzdrževanju, da ji ne bi bilo potrebno
iskati prve pomoči…
Rok Erjavec (FLAVTELJE)
sobota, 15. 12. 2018, ob 17.00

V času seminarja bodo prisotni mojstri iz
glasbene trgovine FLAVTELJE, ki bodo na
voljo za manjša popravila flavt.

Informacije in prijave/
www.flavta.com in www.gs-domzale.si
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