
 

 

Het Nederlands Fluit Genootschap organiseert: 
 

‘D r i e  g en e ra t i es  f lu i t i s t en ’  
 

op zondag 13 februari 2011 

van 10.00 uur tot 17.30 uur 

in de Muzerije te ‘s Hertogenbosch 

Hinthamerstraat 74, 5211 MR ’s Hertogenbosch 

 

Met medewerking van : 
 

Peter-Lukas Graf studeerde fluit bij André Jaunet, Marcel Moyse, 

Roger Cortot en studeerde tevens orkestdirectie. Hij brak op zijn 21
e
  

internationaal door met de opname van het Ibert concert. Hij maakte 

talloze concertreizen en opnames. Sinds 1973 is hij professor aan de 

Muziekacademie van Bazel en geeft hij internationale masterclasses. 

Hij ontving vele onderscheidingen, waaronder in 2005 de Lifetime 

Achievement Award van de NFA. 

 

Wil Offermans studeerde aan het Brabants Conservatorium (klassiek 

fluit en geïmproviseerde muziek.) In 1985/86 maakte hij gedurende 

zeven maanden een wereldwijde  flute-performance onder de titel 

Round About 12.5. Dit project bracht hem in 18 landen voor 

concerten en voor onderzoek naar etnische fluiten. In 2002 ontving hij 

de Kuiperprijs. Hij staat bekend om zijn creatieve en eigentijdse 

werkwijze, zowel op het podium als in zijn lesgeven. Hij speelt zijn 

muziek in vele settings over de hele wereld.  

 

Felicia van den End werd op haar twaalfde toegelaten tot de Jong 

Talentklas van het Utrechts Conservatorium, waar zij bij Abbie de 

Quant studeerde. Verder studeerde zij in Parijs bij Pierre-Yves Artaud 

en in Genève bij Jacques Zoon. In 1997 en 1998 won zij het Nationaal 

Fluitconcours. In 2003 werd ze ‘Jong Muziektalent van het Jaar’ en 

won ze het Prinses Christina Concours. In 2009 ontving ze de 

Elisabeth Everts Prijs voor jong talent. Zij was solist bij diverse 

orkesten en geeft regelmatig concerten in binnen- en buitenland.  



Dagprogramma 
 

10.00  uur aanmelding en ontvangst 

10.30 - 11.10 uur Openingsconcert door Felicia van den End, fluit 

 Mariken Zandvliet, piano 

11.20 - 12.20 uur Eerste deel masterclass Peter-Lukas Graf 

12.20 - 12.50 uur Pauze / beursbezoek 

12.50 - 13.50 uur Tweede deel masterclass Peter-Lukas Graf 

14.00 - 15.15 uur Workshop Wil Offermans 

15.20 - 16.00 uur Concert Wil Offermans 

16.05 - 16.45 uur Algemene Ledenvergadering / beursbezoek 

16.50 - 17.30 uur Concert Peter-Lukas Graf  

 

 
Het NFG nodigt iedereen uit om de concerten bij te wonen en mee te 

spelen tijdens de workshop van Wil Offermans. Tevens zijn 

toehoorders welkom bij de masterclasses van Peter-Lukas Graf.  

Ook zijn alle leden van NFG van harte welkom op de Algemene 

Ledenvergadering om mee te denken met het bestuur. 

 

Tijdens deze dag is er voor iedereen volop mogelijkheid de beurs te 

bezoeken in het Atrium. 

 

Aangezien op dit moment niet bekend is of er catering aanwezig zal 

zijn in de Muzerije, adviseren wij de deelnemers zelf een 

lunchpakket mee te nemen. 

 

De masterclass van Peter-Lukas Graf is gericht op het volledige 

fluitrepertoire. Het NFG zorgt voor een pianist. Om actieve 

deelnemers goed aan bod te laten komen, zullen maximaal 4 mensen 

in deze masterclass spelen. Indien nodig zal het NFG in overleg met 

dhr. Graf uit de aanmeldingen een selectie maken. Iedereen die zich 

voor actieve deelname opgeeft, krijgt bericht over deze selectie. 

 

Workshop Wil Offermans: De fluit in beweging: 

Een gevarieerde, actieve workshop rondom een aantal ideeën en 

composities van en door Wil Offermans, waaronder Dance with Me. 

(Zie YouTube voor de instructievideo.) Een tipje van de sluier over 

‘moderne speeltechnieken’ als hedendaagse oplossing voor oude 

problemen.  



Aanmelden voor actieve deelname aan de masterclass kan 

alleen vóór 25 januari 2011. Aan actieve deelname voor de 

masterclass zijn geen extra kosten verbonden. Betaling het 

liefst per bank vóór 25 januari 2011. Voor de overige 

activiteiten graag ook vooraf aanmelden.  
 

Kijk voor alle informatie regelmatig op de site: 

http://www.nfg-fluit.nl. Eventuele wijzigingen zullen ook op de 

site worden aangekondigd. 

 

Toegangsprijzen 

 
NFG-leden € 22,50 

NFG-leden studenten € 15 

NFG-leden jeugd <18 jaar € 7,50  

Niet-leden € 30 

Niet-leden studenten € 22,50 

Niet-leden jeugd <18 jaar € 15 

Ouders/verzorgers die jonge bezoekers begeleiden betalen hetzelfde 

tarief als hun kind <18 jaar 

 
 

Routebeschrijving 

De Muzerije, Hinthamerstraat 74, 5211 MR ’s 

Hertogenbosch 

 

De Muzerije ligt op ca. 15 minuten lopen van het station . 

Vertrek in oostelijke richting op de Stationspassarelle naar Perronweg. 

Flauwe bocht naar links bij Stationsplein. Neem op de rotonde 3
e
 

afslag naar Stationsweg. Ga verder op Visstraat. Ga verder op 

Vismarkt. Ga verder op Visstraat. Sla rechtsaf bij Hooge Steenweg. 

Sla linksaf bij Markt. Flauwe bocht naar links bij Hinthamerstraat. 

http://www.nfgfluit.nl/


Aanmeldingsformulier 

S.v.p. inzenden vóór 25 januari 2011 aan Secretariaat NFG, Postbus 

75830, 1070 AV Amsterdam, of mail naar: secretariaat@nfg-fluit.nl 

Betaling s.v.p. per bank vóór 25 januari 2011 

 
Naam ..............................................................................................  

Wel / niet lid van het NFG    Geboortedatum: …… - ……. -  ..........  

Adres: .............................................................................................  

Postcode: …………Woonplaats: .....................................................  

Land: ..............................................................................................  

Telefoon: ........................................................................................  

E-mail:   ..........................................................................................  

 

meldt zich hierbij aan voor de NFG-dag op 13 februari 2011 in Den 

Bosch 

 

 deelname workshop van Wil Offermans 

 actieve deelname masterclass van Peter-Lukas Graf 

(aanmelden vóór 25 januari 2011)  

 

Voorbereid werk masterclass ...........................................................  

Componist .......................................................................................  

Docent ............................................................................................  

 

 passieve deelname masterclass van Peter-Lukas Graf 

 

Ik heb € …………………. overgemaakt op *ING 48101 (Nederland), 

of op *Fortis Bank 220-0042586-39 (België) (*bank aangeven) t.n.v. 

NFG, Amsterdam, o.v.v  mijn naam en ‘NFG-dag 2011’. 

 

Datum: ……- …….-……… Plaats:  

 

………………………………………. 

 

Handtekening: 


