Philippe Dulat
Philippe Dulat er til daglig professor i direksjon og
komposisjon ved Conservatoire National de Région de Nice.
Han oppnådde tidlig premier prix i komposisjon og direksjon
ved Conservatoire Superieur i Paris, og har siden vært ansatt
ved en rekke utdanningsinstitusjoner i Frankrike.

Det norske fløyteensemble
Fløyteklassen ved Universitetet i Agder
i samarbeid med fløyteklassen ved
Universitetet i Stavanger.

Dulat har komponert musikk på bestilling fra en rekke
ensembler og solister i Frankrike og europa, og dirigert �lere
av de største franske orkestre. I 1982-83 var han “artist
in residence” (direksjon) ved Münchener Philharmoniker
med daværende sjefsdirigent Sergiù Celibidache, og i 1993
hadde han tilsvarende rolle under Festspillene i Bayreuth etter
invitasjon fra Wolfgang Wagner.

Philippe Dulat er en høyt skattet orkesterpedagog og har utstrakt erfaring i arbeid med
studenter så vel som profesjonelle musikere. Han har hatt pedagogisk og kunstnerisk
hovedansvar for gjennomføring av en rekke kurser og festivaler, og også levert viktige
bidrag til nasjonale utdanningsprogrammer for dirigenter i Frankrike.
Vi ønsker å takke Philippe Dulat for hans verkdedikasjon VITRAIL, og for hans arbeid
med våre �løytister gjennom denne helga !
Kunstneriske ledere er Jørn Schau og Vidar Austvik.
Vi takker for støtten:

Ma�ne - konsert i Sigurd Køhn salen, UIA
Søndag 20. februar 2011
Kl. 13.00
Dirigent Philippe Dulat

Program
Andrew Downes: Sonata for fluteensemble (op. 58)
1. Andante Misterioso
2. Allegro Vivace
3. Adagio Misterioso
4. Allegro with bounce and energy
5. Adagio with solemnity
Philippe Dulat:

Vitrail (Urfremføring)

Albert Cooper´s innsats som �løytemaker og konstruktør har hatt stor betydning for
instrumentene �løytister bruker verden over i dag. Cooper reformerte skalaen og
intonasjonen på instrumentet, og fant nye innfallsvinkler for å konstruere munnstykker
med såkalt bærende klanglige egenskaper. Han døde i sitt hjem utenfor London, fredag
i forrige uke. Fløytister, komponister, �løytemakere og representanter for relatert
industri fra hele verden, deltok nylig i begravelsen. Litt pretensiøst kan vi kanskje si at
oppførelsen av verket i dag, er vår måte å slutte oss til en hyllest av Albert Cooper !
Verket består av fem kontrasterende satser og er tydelig in�luert av nyere engelsk
kortradisjon. I tillegg bearbeider komponisten rytmiske og melodiske ideer fra ikkevestlige kulturer, og også jazz. Tonespråket varierer, men har alltid tonal forankring.
Verket framføres under denne konserten med stor ensemblebesetning, tilsvarende
besetningen som ble brukt under førstegangs oppføring i New York.

Velkommen til matiné !
Denne matinéen avslutter det første samarbeidsprosjektet mellom �løyteklassene
ved Universitetet i Agder og Universitetet i Stavanger.

Fløytestudenter ved de to universiteter inkluderes i Det norske �løyteensemble.
Ensemblet fremfører et krevende program bestående av originalskrevne verker for
vår ensembleform.
SONATA for Flute Ensemble av Andrew Downes blir av mange beskrevet som
en hjørnesten og et mesterverk innen standard-litteraturen for ensembleformen.
Verket ble urframført 18. august 1996 i New York, av National Flute Association´s
eget profesjonelle �løyte-ensemble (USA). Verket er tilegnet, og ble gitt som gave til
den britiske �løytemakeren Albert Cooper. Bestillingen av verket ble �inansiert ved
et spleiselag mellom de fremste orkester�løytistene i Storbritannia. Disse sto for
andre-oppføringen av verket i London (1997).

VITRAIL av Philippe Dulat uroppføres under denne matinéen og utgjør hovedoppgaven
for vårt prosjekt. Verket utforsker klangen og dynamikken i ensemblet. Klangen
skyggelegges og fargelegges, og melodiske linjer følges tett av rytmiske bevegelser
og motstemmer. Melodiske og klanglige elementer alternerer mellom ensemblets
ulike grupper. Verkets tittel betyr farget glass, og ordet vitrail kan også brukes med
betydningen glassmalerier. De akkustiske forhold i rommet er viktig for lydbildet, og
dermed viktig for de assosiasjoner tilhørerne får av musikken.
Verket er skrevet for 18 selvstendige stemmer med store rytmiske og klanglige
utfordringer i den enkelte stemme. Utøverne i ensemblets yttergrupper – pikkolo, alt
og bass har spesielt store utfordringer.

Verkets omfang av komplekse deltaljer og nyanserte og instruktive partitur, gjør at det
er naturlig for oss å hente inn komponisten fra Frankrike. Philippe Dulat har arbeidet
med våre �løytister gjennom helgen, og leder ensemblet under konserten.

