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Dwars door de eeuwen
Lecture-performance door Anne Pustlauk
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Anne Pustlauk: fluit

Anne Pustlauk (BE) studeerde dwarsfluit aan
de Musikhochschule Hanns-Eisler in Berlijn, en
dwarsfluit en traverso in Karlsruhe bij Renate
Greiss-Armin. Een beurs stelde haar in 2006
in staat om bij Barthold Kuijken en Frank
Theuns aan het Conservatorium van Brussel
te studeren. Ze behaalde het masterdiploma
met grote onderscheiding. Naast haar
concertactiviteiten houdt Anne Pustlauk
zich intensief bezig met de historische
uitvoeringspraktijk en het repertoire van de
19e-eeuwse fluit. Dit jaar verdedigt ze haar
artistiek doctoraat op dit vlak aan de Vrije
Universiteit Brussel.
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Kom op zaterdag 29 oktober naar het gratis feest van de klassieke muziek
in Brugge! Alle info op www.concertgebouw.be
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zo 16.10.16 / 15.00 / Kamermuziekzaal
Anne Pustlauk ensemble / Mozart, Ries, Hänsel
Anne Pustlauk brengt het resultaat van haar onderzoek naar de kleppenfluit tot klinken tijdens
haar concert op zondag. Samen met drie jonge collega’s speelt ze stukken van Mozart over
Ries tot de wat obscure Hänsel, wiens kwartet hij zelf bewerkte.
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