TRIESTE FLUTE FESTIVAL – VIII TRIESTE FLUTE DAY
2000 FLAUTI 2000 VELE
Največji koncert flavt na svetu
Trst, 7. oktobra 2018
trg Unità d’Italia
Na tisoče flavtistov združenih na enem izmed najlepših trgov Italije s pogledom na morje, da bi
skupaj sodelovali na edinstvenem dogodku, ki bo obenem tudi prva svetovna izvedba. Prireditev si
je zamislilo in jo prireja društvo Trieste Flute Association v sodelovanju z glasbenim mojstrom
Valterjem Sivilottijem.
To so naše sanje za Trieste Flute Day 2018, sanje za Guinnessov rekord.

Največjega koncerta flavt si ne moreš predstavljati, moraš se ga udeležiti!

Pridi in zaigraj z nami!
Iščemo in vabimo vse ljubitelje prečne flavte in flavtiste, ki bi z nami sodelovali v prvi izvedbi
skladbe za dvatisoč flavt, ki jo je za nas uglasbil veliki glasbeni mojster Valter Sivilotti.
Dogodek je primeren za flavtiste vseh starosti, od najmlajših (šest let) do diplomiranih flavtistov na
Akademiji in Konservatorijih za glasbo, tako iz Italije, kot iz tujine; od začetnikov pa vse do
profesionalnih glasbenikov flavtistov.
Lahko se prijaviš kot posameznik, kot skupina, kot šola ali razred.
Vsi sodelujoči bodo prejeli potrdilo o udeležbi in priložnostno darilce.
Partitura je že pripravljena in čaka nate. Primerna je za vse. Prijavi se in ti jo pošljemo po
elektronski pošti.
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Trieste Flute Festival
Teden pred velikim koncertom bodo zaznamovali
dogodki, ki so namenjeni glasbenikom in ljubiteljem
glasbe, kot sta npr.:
 glasbena predstava o zgodovini flavte, ki jo
bomo izvedli v raznih pokrajinah FJK, v
Benetkah in v Sloveniji;
 voden obisk gledališkega muzeja “Civico
Museo Teatrale Schmidl” v sodelovanju z
Glasbenim licejem Carducci-Dante.
Gledališče “G.Verdi” Trst, 10. decembra 2017

Gledališče Rossetti - Trst, 19. decembra 2016

To bo posebna priložnost, da obiščete
obmorsko mesto Trst v času 50. izvedbe
Barcolane, najštevilčnejše regate na
svetu, ki jo zaznamujejo bogati dogodki in
prireditve na morju in na kopnem.
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