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Blokfluitconferentie  
‘De blokfluitdocent in de 21ste eeuw’ 
Zaterdag 18 februari 2012, 10:00 tot 18:00 
 
Conservatorium van Amsterdam 
Sweelinckzaal & Theaterzaal 
Oosterdokskade 151  
1011 DL Amsterdam 
 

 

 
Tijd/Time Spreker/Speaker Onderwerp/Subject Taal/Language Locatie 

09:45 – 10:00 Ontvangst 
 

  Sweelinckzaal 

10:00 – 10:30 Jan Goorissen De nieuwsgierig lerende 
leraar 

 

Nederlands Sweelinckzaal 

10:30 – 11:00 D. Goedhart,  
A. Hoekman & S. Boggia 

Topopleiding Flauto Nuovo Nederlands Sweelinckzaal 

11:00 – 11:30 Reine-Marie Verhagen & 
Bernadette Pollen 

De Blokfluit spreekt!? 
 

Nederlands Sweelinckzaal 

11:30 – 12:00 
 

Walter van Hauwe 
 
 

Nederland. Blokfluitland? Nederlands Sweelinckzaal 

12:00 – 13:00 
 

** Pauze ** 
 
 

** Pauze ** 
 

** Pauze ** 
 

** Pauze ** 
 

13:00 – 13:20 Dodó Kis Introduction to  
Kodaly method 

 

English Theaterzaal 

13:20 – 13:40 Francesca Clements Introduction to  
Suzuki method 

 

English Theaterzaal 

13:40 – 14:10 Marieke Oremus Onderwijskundige vakken 
op het CvA 

 

Nederlands Theaterzaal 

14:15 – 14:45 Royal Wind Music 
Academy 

A musicall dreame. 
Educatieve projecten van 

The Royal Wind Music. 

English Theaterzaal 

14:45 – 15:15 
 

Jorge Isaac Het BLOK 
onderwijssysteem 

English Theaterzaal 

 
15:15 – 16:00 

 
** Pauze ** 

 
 

 
** Pauze ** 

 

 
** Pauze ** 

 

 
** Pauze ** 

 

16:00 – 17:15 Concert  
(studenten CvA & KonCon) 

  Sweelinckzaal 



             
 

	  

De blokfluitdocent in de 21ste eeuw 
www.blokamsterdam.info  

	  

 
Programma | Programme 

 
 

Jan Goorissen: De nieuwsgierige lerende leraar 
Docent van 21e eeuw kijkt naar de langetermijn leerbehoefte van de leerling. Kan ik 
waarnemen en concretiseren waaraan de leerling behoefte heeft en hoe de blokfluit kan 
worden gebruikt om daaraan een bijdrage te leveren. 
Een aantal doelen onderscheidend kun je spreken van speelbehoeftes, muzikale behoeftes, 
sociale behoeftes, motorische behoeftes, cognitieve behoeftes en levensloopbehoeftes. Samen 
vormen deze een uitwaaierende spiraal van leerervaringen die een geheel vormen van 
vaardigheden, ervaringen, verwachtingen, vervulling, levenslust. 
De docent kan degene zijn die dit proces met de leerling samen beheert, volgt en vormgeeft. 
De vaardigheden die de docent hiervoor kan ontwikkelen zijn waarnemingsvermogen, 
procesinzicht, improvisatievermogen (kunnen meebewegen), standvastigheid, geduld en 
bovenal nieuwgierigheid. 
Een zinvolle achtergrondvraag kan zijn: wie is mijn leerling aan het worden, en wie vraagt 
zij/hij MIJ te zijn? Dit verbonden met de potentie in leerling en leraar zorgt voor een 
toenemende transparantie en kracht in het leerproces. 
De leerdoelen worden als vanzelf zichtbaar in deze manier van werken met de leerling, of -
vaak beter- kunnen achteraf worden vastgesteld. (Terugkijken is van wezenlijk belang! 
Ten behove van een natuurlijker leerproces van de leerling lijkt belangrijk om los te laten hoe 
goed zij een bepaald repertoire kunnen spelen. Dat komt vanzelf vanuit het werkproces voort, 
en leerlingen hebben dan niet het gevoel/idee dat zij moeten voldoen aan externe normen 
(kwantificeerbare doelen). 
Uit een dergelijke visie en werkwijze komen leerprocessen voort die steeds verder 
intensiveren, zowel voor de leerlingen als voor de docent. 
De nieuwsgierige lerende leraar is deelgenoot in het grotere werkgebied van de praktijk, en 
leert van de leerlingen wie zij/hij aan het worden is. 
 
 
 
D. Goedhart, S. Boggia, A. Hoekman: Topopleiding Flauto Nuovo 
- Waarom Topopleiding Flauto Nuovo? Doelstellingen/inhoudelijk 
- Waarom in Friesland? 
- Waarom gastdocenten? 
- Hoe zet je een topopleiding op? Stichting, financiën, vaste docenten, etc. 
- Presentatie gedeelte les Solfège door Stella Boggia 
- Presentatie gedeelte les Studeertechnieken door Anneke Hoekman 
- Presentatie gedeelte les Muziekgeschiedenis door Dinie Goedhart  
 
 
 
Bernadette Pollen en Reine-Marie Verhagen: De Blokfluit spreekt!? 
Van PIBO ( Project inleidend Blokfluit Onderwijs ) aan 5- tot 7 jarigen, tot aan de volgende 
generatie blokfluitstudenten: Via het kinderlied wordt de muzikale taal geleerd in de eerste 
fase van het muzikale leerproces. Zo worden later ook barokpatronen ieder op hun eigen 
wijze "gesproken" en gearticuleerd. De rol van taal in het muziekonderwijs: aanvankelijk 
spelenderwijs, uiteindelijk als ultiem expressiemiddel.Taal, betekenis en articulatie zijn 
sleutelwoorden in deze presentatie. 
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Walter van Hauwe: Nederland. Blokfluitland? 
Net zoals in de 70er jaren, toen van een breed gerespecteerde positie voor de professionele 
blokfluitist nog geen sprake was en deze nog geboetseerd en vooral ook georganiseerd moest 
worden, is er ook nu, 40 jaar later, weer flink werk aan de winkel. Gerespecteerd wordt de 
blokfluitist inmiddels, vooral binnen het professionele circuit van, veelal op hedendaagse 
muziek gebaseerde, festivals en concoursen. En ook binnen de vaak relatief beperkte infra-
structuur van bepaalde actieve spelers/docenten wordt de blokfluit als een serieus geluid 
herkend. Maar binnen het professionele onderwijs ligt dat veel problematischer. Vooral in 
Nederland. De doorstroming van specifiek blokfluittalent naar de vakopleiding heeft inmiddels 
dramatische proporties aangenomen. Waar zijn ze? waarom willen ze niet meer? net nu de 
mogelijkheid een geïnspireerd en gevarieerd blokfluitleven te leiden gunstiger is dan ooit? 
Nederland, blokfluitland. Buiten Nederland denken velen nog van wel; maar binnen Nederland 
moeten we toch constateren dat deze kwalificatie niet meer serieus kan worden genomen. 
Wat is er gebeurd? waar is het mis gegaan? Hoogste tijd om het daar eens serieus over te 
hebben. 
 
 
 
Dodó Kis: Introduction to Kodaly Method   
- Who was Zoltán Kodály (1882-1957)? 
- What is the Kodály Method?  
- The Kodály Method in practice: relative solmization, rhythm syllables, etc 
- Advantages, and explanation of the pedagogical point of view of the Kodály Method 
- Video example 
 
 
 
Francesca Clements: Introduction to Suzuki Method   
The Suzuki method is based on the philosophy of teaching methods developed by Japanese 
Violinist Dr. Shinichi Suzuki. His philosophy is that “A person with a fine and pure heart will 
find happiness” and “talent is no accident of birth”.  It is now today recognised as a method 
across 40 countries involving 8,000 teachers and 250,000 students.  Within this short 
presentation the Suzuki Method I will discuss a short history and the philosophy behind the 
method, show you how it is used with the recorder and discuss the benefits of this method as 
a recorder teacher. 
 
 
 
Marieke Oremus: Onderwijskundige vakken op het CvA 
Het Conservatorium van Amsterdam vindt het belangrijk de studenten goed voor te bereiden 
op de veelzijdige beroepspraktijk. In de Bachelor-opleiding volgt elke student dan ook een 
zorgvuldig samengesteld pakket van onderwijskundige vakken en het zgn. DOK-programma.  
(DOK staat voor De Ondernemende Kunstenaar.)  
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H. Groenleer, M. Martinez, A. Stegmann: A musicall dreame. Educatieve projecten 
van The Royal Wind Music. 
In seizoen 2011-2012 is The Royal Wind Music begonnen aan vijf projecten in het gebied van 
educatie: 
1) The Royal Wind Music Academy, een programma van workshops en open repetities voor de 
blokfluit studenten aan het Conservatorium van Amsterdam 
2) Samenwerking met muziekscholen en ensembles: masterclasses en workshops 
3) Een Wereld van Verschil, een educatief programma voor basisschool leerlingen t/m 12 jaar 
4) Inleidingen op concerten 
5) Open Recorder Days Amsterdam 2012, een stimulans voor jonge spelers en amateurs 
Tijdens de presentatie introduceren wij de motivatie, het doel en de praktische uitvoering van 
elk project en, voor zo ver mogelijk, de bereikte resultaten. 
 
 
 
Jorge Isaac: Het BLOK onderwijssysteem 
Het ‘BLOK’, opgezet in de jaren 70 door Walter van Hauwe en Kees Boeke, is voor vele 
blokfluitisten in binnen en buitenland inmiddels een begrip. De studenten leren niet alleen 
van docenten, maar ook van elkaar, terwijl bovendien met de onderwerpen die ter tafel 
komen, een breed spectrum wordt gevormd van wat er in de blokfluitliteratuur voorhanden 
is. Tot aan de dag van vandaag is dit onderwijssysteem constant in beweging geweest, 
mede dankzij een duidelijk visie op de toekomst van de blokfluit.  Bij onderdelen die deel 
uitmaken van de infrastructuur van het BLOK spelen artistiek en inhoudelijke overwegingen 
een belangrijk rol. Een dynamische interactie van traditie en vernieuwing is hierbij 
essentieel. In deze presentatie wordt de visie van de Amsterdamse blokfluitschool 
uitgelegd, alsmede de huidige onderwijsarchitectuur van het BLOKsysteem.  
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CONCERT 

18 februari 2012, 16:00 uur 
Sweelinckzaal Conservatorium van Amsterdam 

 
 
 
1)  Nicolas Strogers-In Nomine 
Alfonso Ferrabosco II – Pavan & Almaine 
Anthony Holborne – Gailliard ‘Muy Linda’ 
Blokfluit Consort Den Haag (Andrew Levy, Lydia Graber, Sjoerd Simon Duim, Alice Boccafogli, 
en Lisa Kortleitner), olv Daniel Brüggen. 
 
 
2) Toshio Hosokawa (1955): Vertical Song (1995/1996) 
Yi-Chang Liang, blokfluit 
 
 
3) Dario Castello (c. 1590 – c. 1658):  Sonata prima  a due soprani (uit “Sonate 
concertate in stil moderno, libro primo”, Venetïe, 1621) 
Veronica Tollenaar (blokfluit), Wytske de Vries (blokfluit), Edoardo Valorz (clavecimbel) 
 
 
4) Anne Danican Philidor (1681 - 1728): Sonata in d minor (1712) 
Lentement - Fugue - Courante - Gracieusement – Fugue 
Dianne Heijstee (blokfluit), Jeanne Jourquin (clavecimbel) 
 
 
5) Roderik de Man (1941): Sin Descanso (2002) 
Dodó Kis (blokfluit & elektronica) 
 
 
6) Jacob van Eyck (c. 1590-1657): Doen Daphne D'Over Schoone Maeght 
Lucie Horsch (blokfluit) 
 
 
7) John Dowland (1563-1626): Pavane Antiqua, Pavane Lachrymae or Seven Tears 
Amsterdam BLOK Consort (Dodó Kis, Sarah Jeffery, Susan Mcalpine, Maartje Booden, Hannah 
Coleman, Kyuri Kim, Francesca Clements, Karin Hageneder, Dianne Heijstee and Yi-Chang 
Liang) 
 
 
8) Georg Philip Telemann (1681-1767): Triosonate in a-moll 
Largo-Vivace-Affettuoso-Allegro 
Lisa Kortleitner (blokfluit), Rezan Onen Lapointe (viool), Anna Jankowska (cello), David 
Podgorski (clavecimbel) 
 
 
9) Clog Dance improvisation / Ned McGowan (1970): WRKSHP / Workshop (2011/2004) 
Sarah Jeffery (blokfluit, clogdans & elektronica) 
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Biografieën | Biographies 
 

Jan Goorissen 

 
1956. Behaalde het diploma uitvoerend musicus voor blokfluit en viola da gamba. Daarnaast studie 
elektronische muziek en een Masters Degree in Coaching en Supervisie. Speelde talloze concerten, 
muziektheater, opera en in kunstperformances. Componeerde verscheidene opera’s tapemuziek, 
kamermuziek, muziek voor film en video. Ontwikkelde de Ruby Gamba, elektrische viola da gamba, en 
heeft in Arnhem de Blockfluteshop. Geeft les in eigen praktijk en werkt op uitnodiging met ensembles 
en in workshops. Redactielid van blokfluitist en bestuurslid van de beroepsvereniging voor blokfluitisten 
ERTA.  Doceerde geïmproviseerde muziek aan het Conservatorium in Groningen. 
Is zeer geïnspireerd door het werk van de Amerikaanse ontwikkelaars Otto Scharmer, Peter Senge en 
Chris Argyris. Op basis hiervan werken met geïmproviseerde muziek en systemische muziek: het 
improviseren met handelingsvoorschriften die spelers en zangers ondergeschikt maken aan het geheel 
(het systeem of organisme), maar ook dienstbaar doordat zij door het navolgen van regels een levend, 
en steeds veranderend muziekstuk doen ontstaan. Het gaat hierbij niet om de esthetische ervaring 
maar om de betrekking tussen muziekstuk, uitvoerders en luisteraars. Zelfreflectie, modeling, analyse, 
evaluatie en geschoold waarnemen spelen een belangrijke rol in het lesgeven, en in het leerproces van 
zowel leerling als docent. 
www.blockfluteshop.com  

 
 
Dinie Goedhart   

      
Dinie Goedhart richtte in 1990 Instituut Flauto Nuovo op. Met Ensemble Flauto Nuovo trad 
ze regelmatig op. Ze schreef één van de eerste cd meespeelboeken voor blokfluit die zijn 
uitgegeven bij uitgeverij de Haske ‘Ik speel nu al solo’ en ‘Ik speel nog meer solo’ en samen 
met Stella Boggia het duettenboekje ‘Doe je mee?’ 
Als docent blokfluit was ze werkzaam op muziekscholen in Dordrecht en Alkmaar, de laatste 15 jaar 
was ze werkzaam als afdelingshoofd AMV/blokfluit bij De Wâldsang te Buitenpost.  
In 2011 richtte ze Topopleiding Flauto Nuovo op.  
www.flautonuovo.nl  
www.diniegoedhart.nl  
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Stella Boggia 

 
Stella Boggia studeerde piano, blokfluit en AMV aan de conservatoria te Den Haag, Leeuwarden en de 
MPA te Alkmaar. 
Ze is werkzaam als docent piano/ blokfluit en AMV bij de muziekscholen Ritmiek en De Wâldsang te 
Buitenpost. Stella begeleidt regelmatig koren en is dirigent van het ‘Goedhout ensemble’ een ensemble 
van 22 blokfluitisten. Ze is één van de drie vaste docenten en is nauw betrokken geweest bij de 
oprichting van Topopleiding Flauto Nuovo in augustus 2011. 
 
 
 
 
Anneke Hoekman  

                                                                        
Anneke Hoekman studeerde bij Heiko ter Schegget en Daniël Brüggen en behaalde in 2011 haar 
"Master of Music.  
Anneke speelt naast ensemble Oriana ook in verschillende andere ensembles en heeft daarnaast een 
soloprogramma. 
Als blokfluit- en AMV docent is ze verbonden aan Muziekonderwijs Midden-Nederland en Instituut 
Flauto Nuovo Friesland. 
Ze is één van de drie vaste docenten bij Topopleiding Flauto Nuovo.  
www.ensemble-oriana.com 
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Reine-Marie Verhagen 

 
Na haar studie  bij P. van Veen en W. van Hauwe,  begon Reine-Marie Verhagen haar  carriere als 
musicus en  pedagoog; zij was docent aan de conservatoria van Enschede en Utrecht; momenteel is zij 
werkzaam aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.  
Jaarlijks is zij een graag geziene gastdocent bij Amherst Early Music ( USA ). 
Aangezien Reine-Marie Verhagen het als een belangrijke taak ziet om kennis door te geven en 
contacten binnen het onderwijs te blijven onderhouden ,stond zij aan de wieg van de oprichting van 
ERTA Nederland; enkele jaren  was zij bestuurslid van deze onmisbare vereniging. 
Met Tini Mathot vormt zij het “Corelli-ensemble”waarmee zij enkele CD’s opnam  ( oa. met een eigen 
bewerking van de 6 orgeltrio’s van J.S.Bach ) en concerten geeft in binnen en buitenland, met 
gastspelers als : Jonathan Manson, cello/viola da gamba, Wilbert Hazelzet , traverso en Ton koopman.. 
17de eeuws repertoire ( oa. opera’s van Cavalli ) voert zij uit met La Sfera Armoniosa olv Mike Fentross,  
orkestwerk met het Amsterdam Baroque Orchestra. ( olv Ton Koopman ). 
Hedendaagse muziek staat altijd op haar  repertoire. Voor het Steve  Reich-festival ( Den Haag 2003 ) 
bewerkte ze  zijn “Vermont”Counterpoint voor 1 soloblokfluit en een uit 11 blokfluitisten bestaand 
ensemble. Naast een liefde voor Japanse muziek hebben Leo Samama en Ulli Goette composities voor 
haar geschreven. 
 
 
 
Bernadette Pollen  

 
Bernadette Pollen is kerndocente blokfluit voor de PI -afdeling van het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag sinds 2008. In dat kader verzorgt zij het auditief blokfluitonderwijs aan kinderen in de 
leeftijd van 5 t/m 7 jaar. Na haar opleiding blokfluit studeerde zij Onderwijskunde aan de universiteit 
van Leiden en verdiepte zich daarvoor  onder andere in de ontwikkeling van innerlijke klankvoorstelling 
in het instrumentaal aanvangsonderwijs. Daarnaast geeft zij blokfluitlessen en ensembleleiding in 
Leiderdorp en Leiden en verzorgt zij bijscholing voor het vak muziek aan docenten in het 
basisonderwijs. Zij maakt deel uit van de redactie van het tijdschrift Blokfluitist. 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

	  

De blokfluitdocent in de 21ste eeuw 
www.blokamsterdam.info  

	  

Walter van Hauwe 

 
Walter van Hauwe has shown his long relation with the traditional recorder-literature not only as a 
soloist but certainly also as a co-founder of the ensembles 'Quadro Hotteterre' (1969), together with 
a.o. Kees Boeke (recorder, and 'Little Consort' (1979). He played the recorder as well as the flauto 
traverso in many performances and recordings with a.o. Nicolaus Harnoncourt, Gustav Leonardt and 
Frans Brüggen. 
In 1971 he was co-founder, together with Frans Brüggen and Kees Boeke, of the controversial, 
experimental blockflute-ensemble 'Sour Cream'. The discoveries made here on recorder-techniques 
and interpretation of a great variety of music styles, covering a period of more than 6 centuries, 
were written down by Van Hauwe in a three-volume professional method: 'The Modern Recorder 
Player', edited with Schott London and translated in several languages. His affinity with 
contemporary literature has only grown over the years and he inspired many composers, as Franco 
Donatoni and Isang Yun, to write for the blockflute. 
Together with Kees Boeke, Walter van Hauwe founded in the 70's a controversial education system, 
the BLOK (block), a system which has become a conception for numerous recorder players around 
the world, and still of vital importance in the Recorder Department of the Amsterdam Conservatory.  
Van Hauwe founded and devoted many years to the very detailed 'Catalogue of Contemporary 
Blockflute Music' (www.blokfluit.org). Together with the 'Catalogue of Historical Recorder 
Repertoire', this database provides 'all' the original titles written for the instrument from the 16th 
century until today. 
In 2002 Van Hauwe received the prestigious Dutch 'Prins Bernard Music Award' for his complete 
oeuvre. Recordings can be heard on Telefunken's 'Das Alte Werk', Vanguard, Columbia-Denon, RCA, 
CBS, on 'Attacca' and Channel Classics/Moeck Verlag. On regular base Van Hauwe is producing for 
Channel Classics. 
 
 
Dodó Kis 

 
Dodó Kis (*1991, Szolnok, Hungary) started to play the recorder at the age of 9. Later she was taught 
violin, viola, piano, flute and composition as well. She studied at the Frederic Chopin Music School of 
Gödöllő (Hungary) with the Kodály method between 1999 and 2009.    
Although Dodó has always focused mainly on the recorder, she has also been a member of string and 
symphonic youth orchestras with the violin and the viola, studied jazz and classical piano and played 
flute and recorder in Irish folk music bands. In addition to her education as a performer of early and 
contemporary music, she took composition lessons with her teacher János Bali in Hungary.  
Dodó was awarded prizes at several competitions from a very early age, both as soloist and as a 
member of chamber music ensembles, but also with her own compositions and improvisation projects. 
She became a member of the Royal Wind Music in May 2011. She has performed in France, Slovakia, 
The Netherlands, Spain and all over Hungary. 
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She has teaching experience with private students and as a renaissance dance and consort playing 
teacher for young children. Given her interest in new music, she started to teach improvisation and 
free composition for children at the summer course of the Gödöllő Music School.  
At the age of 16, Dodó began her professional studies with Jorge Isaac at the Conservatorium van 
Amsterdam.  
www.dodokis.com  
 

 
Francesca Clements 

 
Francesca was born in 1987 in Ipswich, England. In 2005 she began her recorder studies at 
Birmingham Conservatoire with Ross Winters and Annabel Knight and in 2009 was awarded a First 
Class Honours degree. In 2007 she was awarded a place to study at the Brussels Conservatoire as part 
of Erasmus Exchange, studying with Bart Coen and Peter de Clercq. She performed with many 
ensembles during her studies including Consort Pleon and Joe Broughton’s Folk ensemble which toured 
extensively throughout the UK. In 2008 she performed in the New Guide to Opera by Michael Wolters 
with Julien Lloyd Webber live on the BBC world news.   
After her undergraduate degree Francesca continued her studies at Birmingham Conservatoire gaining 
a Masters with Distinction in 2010. She continued to teach for Birmingham Music service and was 
appointed tutor and conductor for Birmingham Schools Recorder Sinfonia where she worked with Alan 
Davis, she conducted the Sinfonia in Symphony Hall Birmingham and the Adrian Boult Hall.  
Francesca has received a number of prizes including the Birmingham Conservatoire recorder prize, the 
Rollason music award and was also a finalist in the ERTA Consort Competition. She has also been 
supported by the Wolfson Fund and the Annie Tranmer Charitable Trust.  
Since September 2010 Francesca is continuing her studies at the Conservatorium van Amsterdam with 
Jorge Isaac and Erik Bosgraaf. 
www.francescaclements.com  

 
 
Marieke Oremus 

 
Marieke Oremus studeerde fluit aan het Koninklijk Conservatorium bij Mirjam Nastasi. Zij behaalde 
in 1985 haar DM-diploma. Daarnaast voltooide zij in 1988 haar studie psychologie aan de 
Rijksuniversiteit Leiden. 
Van 1989 tot 1996 was zij als docent verbonden aan het Hilversums Conservatorium, en sinds 1996 
werkt zij op het Conservatorium van Amsterdam als docent en coördinator van de onderwijskundige 
vakken. Zij valt regelmatig in op muziekscholen en had tot 2005 haar eigen lespraktijk.  
Met trio Hirokazu nam zij een CD op, zij speelde een aantal jaren in het Nederlands Fluitorkest en 
vormt tot op heden een duo met pianist Ronald Jochems. 
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The Royal Wind Music  

 
Het unieke blokfluitconsort The Royal Wind Music staat tijdens zijn concerten al 15 jaar garant voor een 
bijzondere klankbelevenis. Inmiddels is het ensemble dat Paul Leenhouts aan het Conservatorium van 
Amsterdam oprichtte, uitgegroeid tot specialist op het gebied van Renaissance muziek op consort 
blokfluiten en wil deze bijzondere kennis graag doorgeven aan muziekliefhebbers en blokfluitisten van 
alle niveaus.  
De educatieve activiteiten van The Royal Wind Music bestaan uit workshops, lessen, lezingen en 
kinderconcerten. Daarnaast wilt The Royal Wind Music jonge spelers stimuleren door de organisatie van 
een internationaal festival en concours. Het ensemble coacht ook aankomende professionele 
blokfluitisten. Met ingang van het seizoen 2011/2012 gaat The Royal Wind Music een 
samenwerkingsverband aan met de blokfluit afdeling van het Conservatorium van Amsterdam: The 
Royal Wind Music Academy, een reeks van workshops en open repetities omtrent alle aspecten van 
consortspel.  
www.royalwindmusic.org  

 
 

Jorge Isaac 

 
 

Jorge Isaac (b. 1974, Caracas) completed his professional training under the tutelage of Walter van 
Hauwe at the Amsterdam Conservatory in 2000. In 2002 received his master degree at the same 
institution. Soon after, in 2006, he was appointed as Recorder Professor at the Amsterdam 
Conservatory. 
Jorge Isaac has been awarded several international prizes, such as the International Gaudeamus 
Interpreters Competition 2001 (including the special prize "best use of electronics") in The 
Netherlands and the Krzysztof Penderecki International Competition of Contemporary Music in 
Poland (2001). In 2004 he was awarded the first prize at the Jur Naessens Music Award in 
Amsterdam with his multimedia production "Mensa Secunda". In 2007 he received an Award of 
Distinction at the Prix Ars Electronica in Austria for his work "Marionette". 
As a soloist, he has given a large number of performances and masterclasses over the globe. He is 
at the moment involved with concerts and recitals, early and new music projects, multimedia 
performances, his teaching activities at the Amsterdam Conservatory and productions of the 
Visisonor Foundation. 
Jorge Isaac is artistic director of the Visisonor Foundation and the Catalogue of Recorder Repertory. 
www.visisonor.org 
www.blokamsterdam.info 
www.blokfluit.org 
www.instrumentalways.com 
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Bereikbaarheid CvA 
How to reach the CvA 

 
 
Het Conservatorium van Amsterdam is zowel met de auto als met het openbaar vervoer gemakkelijk 
bereikbaar.  
Reizen met de trein wordt aangeraden. Amsterdam Centraal is op korte loopafstand. Het gebouw 
bevindt zich tegenover de Openbare Bibliotheek.  
Goedkoop parkeren kan gebruik makend van de P+R regeling Amsterdam (Zeeburg). Een dag parkeren 
incl. gratis openbaar vervoer retourtickets voor max 5 personen naar het centrum kost € 8.00. 
Neem dan tram 26 richting Amsterdam Centraal.  
http://www.parkeren-amsterdam.com/pr-zeeburg 
Onder het CvA gebouw ligt een  parkeergarage (Parkeergarage Oosterdok), kost wel EUR. 4 per uur.  
http://www.parkeren-amsterdam.com/parkeergarage-oosterdok  
 

 
 
The CvA building is located in front of the Amsterdam Public Library, short walking distance from 
Amsterdam Central Station; very easy to reach by public transport. 
If you are coming by car, cheap parking space can be found in P+R Zeeburg location (take thereafter 
tram Nr. 26 direction Central Station). Day parking and return tickets for public transport included for 8 
Euros. 
http://www.parkeren-amsterdam.com/pr-zeeburg 
There is also parking space under the CvA building, but it costs EUR. 4 per hour. 
http://www.parkeren-amsterdam.com/parkeergarage-oosterdok  
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