28th edition

“For the Contemporary Flutist”
Wil Offermans
Sayalonga (Malaga), Spain • July 20 - 27, 2019
© Studio E Music Creation

www.flutesummercourse.com

© 10-2017, Studio E

Fluitzomercursus

Wil Offermans

De 28e Internationale Fluitzomercursus door de
Nederlandse fluitist-componist Wil Offermans zal
plaatsvinden van 20 tot 27 juli 2019 in Sayalonga
(Malaga), Spanje. In deze inspirerende omgeving zal
Offermans de cursus leiden en zo zijn hedendaagse
benadering van het fluitspel delen met de deelnemers:
• moderne speeltechnieken, om het fluitspel en lesgeven
verder te verdiepen (bamboetonen, boventonen, meerklanken, fluistertonen, permanente ademhaling, etc.)
• body movement en sound control
• ensemble-stukken ook met bas- & contrabas-fluiten
• improvisatie in uitvoering en onderwijs
• etnische fluitavond
• zie ook: www.forthecontemporaryflutist.com

Door zijn composities en publicaties heeft Wil Offermans een
wijde bekendheid gekregen voor zijn creatieve en eigentijdse
aanpak, zowel in concert als in de muziekeducatie. Belangrijke
inspiratie waren zijn concertreizen over de wereld, m.n. naar
Azië en Japan, waar zijn muziek met groot enthousiasme werd
ontvangen. Offermans studeerde aan het Brabants Conservatorium klassiek fluit en improvisatie. Vervolgens maakte hij de
7-maanden durend fluit-performance rond de wereld Round
About 12.5 naar 18 landen. Hij is de oprichter van het
Contemporary European Flute Ensemble eWave, waarvoor hij
OnTheMove componeerde (2004; opdracht Gaudeamus). Hij
presenteerde zijn masterclasses op o.a. University of Music,
Wenen; Trinity College London; Koninklijk Conservatorium Den
Haag; New England Conservatory Boston; Senzoku Music
College Tokyo; Shanghai Conservatory en op vele fluitfestivals
in o.a. de VS, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Nederland,
België, Zwitserland, Noorwegen, Spanje en Japan. Hij heeft
diverse CD’s opgenomen op E-Records, BVHaast en VDEGallo en ontwikkelde de Thumpy-fluit voor fluitisten en
kinderen. Zie ook: www.wiloffermans.com

De belangrijkste literatuur voor de cursus is het etudeboek For the Contemporary Flutist van Wil Offermans
(uitgegeven door Zimmermann, Germany; Zenon, Japan;
bekroond door de National Flute Association, VS). De
cursus richt zich op fluitstudenten, fluitisten en fluitdocenten met of zonder ervaring in hedendaagse muziek.
Alle lessen zijn groepslessen (zie het online schema) en
heeft iedere deelnemer ook een privé-les.

Locatie
De cursus vindt plaats in een gerenoveerde boerderij in
het historische dorpje Sayalonga, op 8 kilometer van de
Middellandse Zee en op 40 kilometer van Malaga. Er zijn
comfortabele eenpersoonskamers met WiFi. Onze kok
serveert de meest heerlijke en gevarieerde maaltijden
(vegetarisch mogelijk). Om de cursus te bereiken vanuit
het buitenland, is het het beste om naar het
internationale vliegveld Malaga te vliegen.

Composities van Wil Offermans uitgegeven bij Zimmermann:
• For The Contemporary Flutist (ZM29700) 12 fluit etudes
• Just A Short Version (ZM29880) fluitkwartet (pic; 2fl; alto)
• Honami (ZM30730) fluit solo
• For The Younger Flutist (ZM30880) 10 game-pieces
• Jungle Dance (ZM31430) voor flessen en fluitensemble
• The Improvisation Calendar (ZM31950) 52 improvisaties
• Kotekan (ZM32590) fluitensemble
• Tsuru-no-Sugomori (ZM33720) fluit solo
• Itsuki-no-Komori-uta (ZM33850) fluitensemble
• Thumpy Book (ZM34230) Thumpy fluitmethode
• Drigo's Dream to Desert (ZM34510) fluit en piano
• Duo (ZM34671) for (contrabass) fluit en steen
• Voices of Nagasaki (ZM34770) fluitensemble
• Made In Japan (ZM34950) 6 'karaoke' fluit solo’s & CD
• Luna y Sierra (ZM35890) voor fluit solo en begeleiding
• Dance with Me (ZM35950) dance music voor fluitensemble
• Bamburia (ZM36030) fluitensemble
• Waltz of the Wolves (ZM36170) fluit duo
• Eternal Winds (ZM36180) 8 fluiten of fluitensemble
• Forbidden Valley (ZM36240) fluitkwintet (3 fl.; alt; bass)

Registratie
De totale cursus kost € 675 en is inclusief alle lessen,
alle maaltijden en verblijf in een éénpersoonskamer (er
is een korting van € 75, als u de kamer deelt met een
vriend-deelnemer).
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