
Informações
A Masterclasse decorrerá dia 30 de Abril, quarta

Feira:

10h00 às 13h00

14h30 às 17h30

No Salão do Conservatório de Música do Porto

Executantes – 40 €

Ouvintes – 5 €

Pagamento da inscrição:

Executantes: até ao dia 28 de Abril
Ouvintes: no próprio dia
(Será dada prioridade aos alunos e ex-alunos do
Conservatório de Música do Porto)

Organização:

Prof. Luis Meireles – 964 206 109
luis_meireles@hotmail.com

Prof. Olavo Barros – 933 391 633
olavobarros@netcabo.pt

Masterclasse de Flauta
Transversal

Professor Maxence Larrieu

30 de Abril de 2008



Maxence Larrieu

Maxence Larrieu é um dos nomes míticos da
flauta. Nascido em Marselha em 1934 é o maior
representante da chamada “escola francesa”,
sendo unanimemente reconhecido como um dos
maiores flautistas vivos.

Nascido numa família musical (a sua mãe era
professora de piano no Conservatório de
Marselha) começou muito cedo os seus estudos
no Conservatório da sua cidade, com  Joseph
Rampal, pai do famoso Jean Pierre Rampal, tendo
prosseguido em Paris, a partir de 1951, com o
não menos referencial Gaston Crunelle. Obtidos
os Primeiros Prémios de Flauta e  de Música de
Câmara no Conservatório de Paris, Maxence
Larrieu ganha de seguida o 1º Prémio nos
Concursos Internacionais de Geneve e de Munique
(1953/54) e é lançado numa vertiginosa carreira
internacional.

Entre 1954 e 1966 foi flauta solo da Ópera
Cómica de Paris, tendo assumido em 1966 o
cargo de professor em Los Angeles.

Entretanto a sua carreira como concertista
fá-lo percorrer os 5 Continentes, tocando
nas maiores salas e com as melhores
orquestras, grandes maestros e parceiros em
música de câmara.

A sua ligação à “Philips”, desde os anos 60, e
posteriormente a  outras companhias
discográficas, como a “Decca”, “EMI”,
“Denon”,  “Pavane” e  “Cassiopée”
proporcionaram-lhe a gravação de dezenas
de discos e Cds, incluindo integrais de vários
compositores, que lhe valeram um renome
mundial e numerosos prémios -12 “Grand
Prix du Disque”, vários “Diapason d’Or”,
“Choc - Monde de la Musique”, etc.

Em 1978 assume o posto de professor nos
Conservatórios Superiores de Genebra e de
Lyon, tendo formado muitas dezenas de
flautistas, premiados nos grandes concursos
internacionais e solistas de grandes
orquestras mundiais.

Lecciona em Masterclasses por todo o
mundo, nas mais prestigiadas instituições.
Integra regularmente os júris dos maiores
concursos mundiais de flauta.
Foi condecorado e recebeu altas distinções,
como “l’Ordre National du Mérite” e
“l’Academie des Arts et des Letres”.

Boletim de inscrição

Nome ________________________

Contacto _____________________

Executante     ____
Ouvinte          ____

Ano/Grau  ____

Data de nascimento ________

Escola de Música que frequenta

______________________________

Obras a apresentar:

________________________

________________________

________________________


