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Blokfluitensemble FEW bestond in 2011
vijfendertig jaar. Er is in die jaren veel
gebeurd en ongelooflijk veel muziek
gemaakt. Opgericht in 1986 door Herman
Kaldeway wordt de artistieke koers nu
uitgezet door Annelies Schraa, zelf afkomstig
uit de gelederen van FEW. Het ensemble
heeft altijd afwisselend en verrassend
repertoire gespeeld, en deze CD is daar een
perfecte doorsnee van: democratisch
gekozen favoriete stukken van de leden,
zoals de Canzon à 6 van J.H. Schein;
concours-winnende werken, zoals het
kwartet uit Tafelmusik van Telemann
(winnaar Lelystadse Telemann-dagen 2011)
en Vivaldi’s Concerto uit l’Estro Armonico
(winnaar Lelystadse Vivaldi-dagen 2012).
Het is niet alleen Barok: vernieuwend zijn
de componisten Matthias Maute, Eberhard
Werdin en de esoterische Arvo Pärt, met
sterk verschillende werken, die allemaal een
blokfluitensemble op het lijf zijn
geschreven. Het luit-concerto van Fasch
staat model voor de vele gastspelers en
vrienden van het ensemble die altijd met
veel genoegen meegewerkt hebben aan
uitvoeringen door FEW.
Hoogvliegers, allemaal!
tijdens het concert wordt de nieuwe
CD integraal uitgevoerd.
in de pauze en na afloop is de CD direct
al verkrijgbaar voor maar 10 euro !

