
El Festival Mixtur obre la inscripció del Taller de Flauta Mixtur 2020 com activitat vinculada al

Festival Mixtur de Barcelona. El taller serà impartit per Helen Bledsoe.

TA L LER  DE  F LAUTA  AMB

HELEN  BLEDSOE    

BASES

Destinataris
El taller està dirigit tant a estudiants de flauta com a flautistes profesionals, sense límit d’edat ni de

nacionalitat, interessats en la interpretació del repertori actual.

 

Professora del Taller
El Taller de Flauta Mixtur 2020 serà impartit per:

Helen Bledsoe

PROGRAMA  GENERAL

El taller tindrà lloc del dia 23 al 26 d'abril i constarà de les activitats següents:

Una classe individual

Una Master class de flauta oberta als estudiants de tots els tallers

Els estudiants treballaran dues obres:· 

Una obra de lliure elecció del repertori contemporani (pot ser d’un dels professors del Taller de

Composició)

Una obra breu d’un estudiant del Taller de Composició

Assaig amb un dels participants del Taller de Composició.

Master Class de composició impartides pels professors: Elena Mendoza, Agustí Charles, Martín
Matalón i Chaya Czernowin
Participació al concert final del taller amb les dues obres treballades.



La data límit per presentar-se a la convocatòria és

el 30 de novembre de 2019 per a participar amb

una miniatura d’un participant del Taller de

Composició i el 15 de desembre de 2019 per a la

participació general. 

 

Caldrà omplir el formulari en línia que es troba a

www.mixturbcn.com, adjuntant un currículum i

un enllaç a un vídeo on el candidat interpreti una

obra del repertori contemporani.

I N SCR I PC IÓ

MATR Í CU LA

Participants actius: 160€.

 

La matrícula inclou l’accés gratuït a totes les altres

activitats i concerts del Festival Mixtur.

 

L’organització es posarà en contacte amb els

seleccionats durant el mes de desembre.

La participació a la convocatòria implica

l‘acceptació total d’aquestes bases.

 

Contacte: workshops@mixturbcn.com
 

Les activitats es desenvoluparan a  Fabra i Coats -

Fàbrica de Creació (Barcelona).


