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VERSLAG NEFLAC ZOMERACADEMIE 

 
21 – 27 juli 2019 

 
Rhederoord – De Steeg 

Concertgebouw - Amsterdam 
 
 

 
‘Ik vond het een super week. Mijn fluit spel is heel erg ontwikkeld en ik vond de hele week heel erg 
praktisch. Het was een fantastische ervaring en ik zou het graag nog een keer doen.’  
 
 
1. Samenvatting            
 
De Neflac Zomeracademie vond dit jaar plaats in de warmste week van het jaar met temperaturen boven de 40°! Onverstoorbaar is er door alle deelnemers hard gewerkt 
bij de lessen, masterclasses, workshops, clinics, ensembles en fluitorkest. Er is door niemand geklaagd, maar in de enquête na afloop zagen we: ‘Weglaten: de hitte’, en 
daar direct tegenover Toevoegen: een extra dag’. 😁 
 
Voor de NTK (Neflac Tiener & Talent Klas, 12 t/m 18 jaar) waren 19 inschrijvingen voor 15 plaatsen,  
bij YIP (Young International Professionals tot 30 jaar) 22 inschrijvingen voor 12 plaatsen. Onder andere  
door het ‘buddy systeem’ was er veel interactie tussen beide groepen, maar ook binnen de  
groepen zelf was de sfeer goed. De reacties in de anonieme enquête na afloop  waren zeer positief.  
Het klopt allemaal: programma, docenten, groep, sfeer, locatie… en natuurlijk het Concertgebouw! 
 
Op de donderdag waren als experiment een aantal docenten welkom als toehoorder en voor hen als  
leerervaring. De docenten waren erg enthousiast over deze dag, en met enkele kanttekeningen is dit  
volgend jaar voor herhaling vatbaar. 
 
De Zomeracademie werd afgesloten met een concert in een bijna uitverkochte kleine zaal van het Concertgebouw, en stond in het teken van sprookjes en Toverfluit. Voor 
de pauze een mix van muziek door het fluitorkest met alle deelnemers, aanvoerster Emily Beynon en Wieke Karsten, in kleinere ensembles en solo. Na de pauze de 
Nederlandstalige première van het sprookje Luna’s Toverfluit door zangeres/vertelster Sterre Konijn samen met het fluitorkest. Dirigent was Neflac docent Jeroen Bron. 

‘The teaching faculty is marvelous, especially the rare opportunity 
to have so much contact time with Emily, the venue and 
amenities are top-notch, the chance to perform at the 
Concertgebouw is amazing, and I grew so much and met so many 
fantastic colleagues, as well as the next generation of Dutch 
flautists. It was a wonderful experience. I'm also really impressed 
at the value of the course - its affordability is impressive, and 
much appreciated!’ 
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2. Deelnemers 
 
Neflac Tiener & Talent Klas (NTK, ±13 t/m 18 jaar)    Young International Professionals (YIP, tot 30 jaar) 
gevorderde fluitleerlingen      bijna/net afgestudeerd vakopleiding fluit 
 
. 14 deelnemers* – 12 meisjes, 2 jongens     . 12 deelnemers – 10 vrouwen, 2 mannen 
. leeftijd – jongste 12, oudste 18      . leeftijd – jongste 21, oudste 28    
. landelijke spreiding       . Canada, Denemarken, Italië(3), Japan, Taiwan, USA (2), VK (3)    
. 10 eerste, 1 tweede, 3 derde Zomeracademie    . 11 eerste, 1 VIJFDE(!) Zomeracademie 
. niveau spreiding – gevorderd tot vergevorderd    . niveau 10 goed, 2 uitzonderlijk goed 
. van 6 docenten 1E keer een leerling 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          

                           Emily Beynon 
 
 
 

‘Neflac was an amazing experience. I expected to grow and be challenged as a flutist and musician, which I was, but I was so pleasantly surprised with the way the 
programs workshops and social events led me to evaluate other areas of my growth: as a colleague, a student, a lifelong learner, and a global citizen.’ 

 
 
*Door een hele late afzegging was NTK niet met 15, maar met 14 deelnemers. 

YIP enquête: hoe wist je van deze Zomeracademie? 
Through my teacher and past participants  
From Emily (2x) 
From flutist friends who participated last year and who found themselves well! 
Looking for Masterclass by Emily Beynon on the web  
Friends that attended the academy before, social media, Emily Beynon's website 
Via Emily’s website (2x) 
Conservatoire flute department email  
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3. Programma (bijlage 1 - schema) 
 
Om de technische en artistieke ontwikkeling zo volledig mogelijk te stimuleren wordt een zeer divers programma aangeboden waar leerervaringen in elkaar grijpen. Beide 
groepen hebben hun warming-up met fluit, individuele lessen, masterclass, technische clinics, ensembles en een enkele workshop apart. De warming-up zonder fluit, de 
meeste workshops en de fluitorkestrepetities zijn gezamenlijk. De dag begint om 8.45 met warming-up, en eindigt ’s avonds 21.30 na de workshop. Er zijn 2 avonden vrij. 
 
Zondag 
. welkom en introductie 
. warming-up zonder en met fluit    
. presentatieconcert    iedereen speelt voor elkaar en voor de docenten, solo of begeleid door pianist Andrew West 
. buddy building games    via opdrachten je buddy leren kennen  
Maandag t/m vrijdag 
. warming-up zonder en met fluit   dagelijks in diverse vormen, o.a. yoga, stretching, spel 
. individuele fluitlessen    NTK 2 lessen p.p, YIP 2 lessen p.p. 
. themalessen (houding, toonvorming etc.)  NTK dagelijks 
. masterclass lessen    1 masterclass p.p., overige cursisten luisteren 
. ensembles     NTK om de dag, YIP vrijwillig 
. fluitorkest     NTK 4 keer, YIP 3 keer 
. piano coaching     1 sessie p.p. 
. Alexander Techniek    1 sessie p.p. 
. workshop Pilates for performers (Gordon Laing)    
. workshop Podiumhouding (Elsina Jansen) 
. workshop Ritme (Niels van Hoorn) 
. workshop Ademhaling (Jeroen Bron)  
. workshop Effectief studeren (Wieke Karsten) NTK 
. generale repetitie voor concert   vrijdagavond, met gastsolist Sterre Konijn 
. who is…     interview met Sterre Konijn om haar beter te leren kennen 
Zaterdag 
. groep gaat met de bus naar Amsterdam 
. doorloop en Slotconcert     Het Concertgebouw, Amsterdam- kleine zaal 

Buddy’s 
Iedere deelnemer heeft een buddy in de andere 
groep als vraagbaak, klankbord, maatje, coach. 
Buddy’s schrijven samen een keer het blog, 
luisteren bij elkaars masterclass, zijn elkaars eerste 
aanspreekpunt bij vragen of problemen. Buddy’s 
houden elkaar in het oog en als er iets is seinen zij  
de leiding in.  
Natuurlijk werkt het ene buddy koppel beter dan 
het andere, maar overall wordt het zeer 
gewaardeerd omdat het een gevoel van veiligheid 
en verbinding geeft. Er zijn in de loop der jaren een 
aantal blijvende buddy vriendschappen ontstaan. 
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4. Slotconcert (bijlage 2 - concertprogramma) 
 
Ieder jaar is het weer de uitdaging een origineel en gevarieerd programma te brengen waarin de fluit en de jonge musici maximaal en optimaal tot hun recht komen. 
Programmeurs Emily Beynon en Jeroen Bron lukt dat altijd fantastisch. Hieronder enkele reacties van fluitdocenten (dus kenners!) in het publiek. 
 
‘Het concert gisteren was geweldig. Leuk dat de zaal zo vol was. Laatste lof uiting: geweldige discipline in podium presentatie. Nee, de echte laatste: indrukwekkend het uit 
het hoofd spelen!’ 

‘Zò leuk om er bij te zijn! Mooi gespeeld allemaal, prachtige uitvoering 
👌

Complimenten aan de muzikanten, de docenten, de zangeres/vertelster en de organisatie 
👏🎶

’ 

‘Ik heb genoten vanmiddag, zo leuk om zoveel enthousiasme te zien bij iedereen en prachtig 
fluitspel te horen.Luna’s Toverfluit werd heel goed geacteerd met mooie muziek, heel goed 
gespeeld door het fluitorkest.’ 

Het concert begon met een korte video impressie van de dagen op Rhederoord, zodat het 
publiek de context meekrijgt van dit concert. De video stond natuurlijk al enigszins in het teken 
van sprookjes en toverfluit. De video is te zien op youtube: https://youtu.be/R1_LXm2OVYM 
 
Daarna de muzikale opening met de prelude uit de Holberg Suite van Grieg door het fluitorkest 
met alle deelnemers, Wieke Karsten en aangevoerd door Emily Beynon. Vervolgens tot aan de 
pauze een muzikale mix in verschillende bezettingen en stijlen. De solo’s werden gespeeld door 
de YIPers Camilla Marchant (VK, 27) en  Phoebe Robertson (23, Canada). Zij waren de beste 
YIPers en goede performers, wat minstens even belangrijk is. De jongste NTKers Sara van der 
Lijke (12), Friso van Kuijk (13) en Marloes de Heij (14) speelden als trio het grappige vette vingers 
van Pip van Steen.  
 
Na de pauze werd de PREMIÈRE van de Nederlandstalige versie van het sprookje Luna’s Toverfluit van Pucihar uitgevoerd. Sterre Konijn had alle teksten uit haar hoofd 
geleerd en acteerde zo fantastisch, dat zij de zaal onmiddellijk meekreeg. Het fluitorkest speelde de ontroerende muziek, en voor 5 NTKers was nog een extra rol 
weggelegd als een van de dieren (pony, dolfijn, schildpad, kolibrie, tijger). De draak werd verwoord door zakelijk leider Suzanne Wolff. 
 
350 van de 425 plaatsen waren bezet, wat voor ons een erg mooi resultaat is. Wij hadden in de communicatie iedere keer benadrukt dat dit concert een familieconcert is, 
dus neem vooral kinderen en kleinkinderen mee. Er zaten (snel geteld) zo’n 60 kinderen in de zaal. Erg leuk!  
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5. Docenten… en wat zij doceerden 
 
Emily Beynon Solofluitiste van het Koninklijk Concertgebouworkest, veelgevraagd solist en masterclass 
docent in de hele wereld. Oprichter/artistiek leider van Neflac. Zij is het muzikale brein, bepaalt het programma, 
geeft individuele lessen aan de YIPers, masterclass lessen aan alle deelnemers, en voert het fluitorkest aan. 
 
Jeroen Bron Docent fluit aan het Kon. Conservatorium in Den Haag, eigen lespraktijk. Neflac docent vanaf 
de start. Bij de Zomeracademie: warming-up met fluit, themalessen, individuele lessen aan NTK, workshop, 
coaching NTK ensembles, dirigent Slotconcert. 
            
Wieke Karsten Docent fluit aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, eigen lespraktijk. Neflac docent 
vanaf de start. Wieke is gespecialiseerd in effectief studeren en de invloed van onze hersens op musiceren. Bij de Zomeracademie: warming-up onder en met fluit, 
themalessen, individuele lessen aan NTK en YIP, coacht NTK ensembles en geeft een workshop over effectief studeren.  
 
è  Emily, Wieke en Jeroen doen aan alle onderdelen van het programma mee. 
 
Andrew West Professor of piano-accompaniment aan de Royal Academy of Music in London, solo pianist, 
begeleider van instrumentalisten en zangers, vaste begeleider van Emily. Neflac docent/pianist vanaf de start. Bij 
de Zomeracademie:  leert de deelnemers de basis en de fijne kneepjes van samenspel met piano, en begeleidt 
solisten bij het slotconcert. 
 
Workshopleiders 
 
Gordon Laing Musicus en personal trainer. Workshop Movement, Myth & Modern Musician  
 
Elsina Jansen Regisseur. Workshop Podiumhouding (podiumpresentatie) 
 
Niels van Hoorn Percussionist. Workshop Ritme  
 
Maaike Aarts Violiste en Alexander Techniek docent. Geeft Alexander Techniek bij de Zomeracademie aan alle deelnemers. 
 

Emily Beynon masterclass 

NTK warming-up o.l.v. Wieke 

‘Even the warm-up was different and make me think 
of my sensations and my body while playing. In the 
whole structure, the workshops are not just some 
external activities to add to the planning, but 
something that integrate the logical line of this 
academy. I didn't expect this huge organization.’ 
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5. Locatie 
 
Voor de 11e keer vond de Zomeracademie plaats op Rhederoord in De Steeg. Het voordeel van deze plek is, dat alles onder één 
dak is, de cursisten het terrein niet afgaan, we het gebouw voor onszelf hebben, er een groot park omheen is waardoor we veel 
buiten kunnen doen, de cursisten ervaren hoe goed het voor hen is om buiten muziek te maken, en het eten over het algemeen 
biologisch is. Ook de 4 docenten verblijven de hele week op Rhederoord, alleen al omdat toezicht nodig is. 
 
We vragen af en toe andere offertes op van vergelijkbare locaties, maar komen qua prijs dan slechter uit, omdat we met 
Rhederoord goede afspraken hebben kunnen maken. 
 
 
6. Communicatie (bijlage 3 - links naar social media) 
 
Werving van deelnemers via Neflac website, social media, flyers op fluitfestivals, direct mailings, aankondigingen in 
Nederlandse en internationale fluitmagazines/websites. 
Resultaat: 19 aanmeldingen voor NTK (15 plaatsen) en 22 voor YIP (12 plaatsen) 
 
Tijdens de Zomeracademie: Door de cursisten wordt door buddykoppels dagelijks een blog geschreven en op hun 
eigen social media posts geplaatst. De organisatie plaatst via de Neflac social media posts op facebook, youtube en 
instagram. Na afloop worden door de organisatie foto’s op flickr geplaatst. Zie resultaten in de kaders. 
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BLOG: 50 volgers 
 
VLOGs: 650 views 
 
INSTAGRAM: variërend van 30 tot 250 likes 
 
YOUTUBE: 100 views Zomeracademie impressie, 
75 views Luna’s Magic Flute 
 
FLICKR: 160 views 
 

Facebook tijdens Zomeracademie 

B e z o e ke n  u i t s l u i t e n d   

o p  a f s p r a a k  

ZOMERACADEMIE
21 t/m 27 JULI 2019

15 Gevorderde Leerl ingen van 13 t/m 18 jaar & 
12 Young International  Professionals tot 30 jaar 

Rhederoord,  De Steeg 
Concertgebouw, Amsterdam 

WWW.NEFLAC.NL

Doe je mee?
Doe je mee?
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Voor het slotconcert sturen we een persbericht naar ±200 contacten. Dit zijn o.a. alle landelijke dagbladen, relevante regionale pers, radio4, conservatoria. We nodigen 
relaties persoonlijk uit, sturen diverse mailings naar onze database (±2.000 adressen) kondigen het aan via websites en in de concertagenda in FLUIT. Onder de NTKers 
organiseren we een verkoopwedstrijd om zoveel mogelijk kaartjes te verkopen.  
Radio4:  Hans van de Boom heeft het concert aangekondigd bij de Klassieken, en Dieuwertje Blok heeft Emily live geïnterviewd in het programma Podium. 
 
 
7. Organisatie & Financiën 
 
De Zomeracademie is georganiseerd door het Neflac kernteam met artistiek leider Emily Beynon, zakelijk leider Suzanne Wolff, Neflac docenten Wieke Karsten en Jeroen 
Bron en Lucine Ellarian voor productie/organisatie (8 uur per week op ZZP basis). Er is inmiddels ruim ervaring met het organiseren van de Zomeracademie, dus dit loopt 
goed. 

 
Wij verwachten, dat het financiële resultaat ongeveer op het begrote resultaat van break-even uitkomt. 
 
Tot slot willen wij alle partijen die Neflac in 2019 mede mogelijk maken heel hartelijk danken: Particulieren en Vrienden, Adams, Akoesticum, Carel Nengerman Fonds, De 
Lancey Foundation, Eva Kingma Flutes, Flutemotion, Fundatie van den Santheuvel Sobbe, Landgoed Rhederoord, Prins Bernhard Cultuurfonds, P.W. Janssen's Friesche 
Stichting, Song Headjoints, Stichting Boschuysen, Stichting Dioraphte, Stichting Dorodarte, Stichting Elise Mathilde fonds, Stichting Mirador, Stichting SEC, Stichting 
Vogelgezang, Stichting de Vrolijkheid, VSB Fonds, Wisker & Schouten, Wm. S. Haynes Co. 
 
 
 

‘De Zomeracademie is een hele leuke en vooral leerzame week waarin je anderen ontmoet met ongeveer hetzelfde niveau als jou en professionele fluitisten van over  
de hele wereld die elkaar helpen en de passie voor fluiten kunt delen. Je krijgt een aantal persoonlijke lessen die mij in ieder geval heel erg hebben geholpen met het 
verbeteren van mijn fluiten. Tijdens deze week werk je samen naar het concert toe, door workshops, masterclasses en het oefenen van het fluitorkest. En de laatste 

 dag is dan het concert in het Concertgebouw waar iedereen naar uit kijkt. Kortom, de Zomeracademie is een hele mooie ervaring waarin je heel veel leert!’ 
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   breakfast lunch dinner

8-00 9-00 10-00 11-00 12-00 13-00 14-00 15-00 16-00 17-00 18-00 19-00 20-00 21-00

Sunday Jeroen

21 July Wieke staff   arrival   Welcome    W-U               NTK YIP YIP   Buddy building …
Emily arrival    Meeting   presentation presentation     … contd        then free! 

Andrew         concert   concert…
Monday Jeroen  W-U W-U   thema   thema NTK 1 NTK 3    YIP   flute orch ensembles    WORKSHOP
22 July Wieke   W-U  - les  - les NTK 6 NTK 4    ensembles      Breathing  Jeroen    flute orchestra

Emily W-U = warm up YIP 3  YIP 2  YIP 1  YIP 4   NTK m'class    YIP masterclass Breathing
Andrew  YIP 5  YIP 6  YIP 7 7 8 9      7, 8 & 9 5, 6 & 7
Maaike YIP:4, 8, 9, 10, 11 & 12 NTK: 10,  5, 11, 12, 13, 14 & 15

Tuesday Jeroen  W-U  W-U   thema NTK 6 NTK 11 NTK 12   tech clinic  ensemble coaching    WORKSHOP
23 July Wieke  W-U  - les NTK 7 NTK 14 NTK 13   tech clinic Gordon Laing    free time for

Emily  YIP 8  YIP 9  YIP 10  YIP 7   NTK m'class    YIP masterclass  Movement, Myth &  flute ensembles
Andrew  YIP 4  YIP 11  YIP 12 5 10 15 5, 10 & 15 4, 11 & 12 the Modern Musician
Maaike YIP: 1, 2, 3, 5, 6 & 7 NTK: 3, 4, 6, 7, 8, 9 & 1

Wednes. Jeroen  W-U W-U   thema NTK 10 NTK 15 NTK 4 WORKSHOP ensemb.   flute orch   flute orchestra    WORKSHOP
24 July Wieke   W-U  - les NTK 7 NTK 8 NTK 9 Wieke     Elsina Jansen 

Emily  YIP 12  YIP 11  YIP 6  YIP 5   NTK m'class  YIP masterclass  YIP 9  YIP 10    Using a stage
Andrew  YIP 3  YIP 1  YIP 8 1 11 12    1, 11 & 12 3, 1 & 8

Thurs Jeroen
    yoga   

 W-U   thema NTK 15 NTK 8 NTK 7    YIP  ensemble coaching    WORKSHOP
25 July Wieke W-U  - les NTK 3 NTK 11 NTK 10   ensembles  Niels van Hoorn            free 

Emily  YIP 7  YIP 8  YIP 11  YIP 12   NTK m'class    YIP masterclass        Rhythm       evening!
Andrew  YIP 9  YIP 10  YIP 2 4 13 14   4, 13 & 14   9, 10 & 2   BBQ & walk

Friday Jeroen  W-U W-U   thema NTK 9 NTK 14 NTK 13   tech clinic informal concert rehearsal with
26 July Wieke  W-U  - les NTK 5 NTK 12 NTK 1   tech clinic     ensembles     flute orchestra   Sterre Konijn

Emily YIP 6 YIP 5 YIP 4 YIP 3 NTK m'class  YIP 2  YIP 1 try-out    and Q & A
Andrew 6 3     6 & 3

Saturd. Jeroen 9:00 11:00 14:15 16:30
27 July Wieke  travel to                 General             general Concertgebouw      Farewell We hope to see you again next year

Emily  Amsterdam               Rehearsal           rehearsal CONCERT      Party   !   19 - 25 July 2020  !
Andrew  Foyer of Kleine Zaal

 NTK   YIP  NTK & YIP  Alexander Technique with Maaike Aarts    Workshop NTK & YIP

Nederlandse Fluit Academie - summer 2019
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Bijlage 2 - programma Slotconcert 
 
   E. Grieg                             Holberg Suite, prelude                 Neflac orkest 
   (bew. J. Bron) 
 
   P.I.Tsjaikowski                  Lensky Aria                                    Camilla, Andrew 
   (bew. E. Pahud) 
   
   N. Avinée                        Le Château Hanté          NTK ensemble 
 
   J. Ibert                     Concert               Phoebe, Andrew                                   
          3e deel allegro scherzando 
 
   P. van Steen                Vette Vingers            Sarah, Friso, Marloes 
 
   W. A. Mozart           Die Zauberflöte, ouverture           YIP Ensemble 
   (bew. N. Norse) 
 
   G. Gershwin    Summertime                                   Sterre, Neflac orkest  
   (bew. J. Bron)    
   
 
   ♬ Pauze ♬ 
 
   
 B. Pucihar       Luna’s Toverfluit                             Sterre, Neflac orkest 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUNA'S 
M A G I C  F L U T E

27 JULI, 14:15 UUR

O.A.  NEDERLANDSTALIGE PREMIERE

EMILY BEYNON  STERRE KONIJN

F L U I T O R K E S T  M E T  I N T E R N A T I O N A A L  F L U I T TA L E N T

flu i t       z a n g

J E R O E N  B R O N    A N D R E W  W E S T    W I E K E  K A R S T E N
d i r i g e n t p i a n o

www.ne�lac.nl

CONCERTGEBOUW.NL 
K A A R T E N  
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C O N C E R T G E B O U W P L E I N  1 0 ,  1 0 7 1  L N  A M S T E R D A M   
H E T  C O N C E R T G E B O U W,  K L E I N E  Z A A L

ZATERDAG

Ne�lac 2019 mede mogelijk gemaakt door: Particulieren en vrienden, Adams, De Lancey Foundation, Eva Kingma Flutes, Flutemotion, Landgoed 
 Rhederoord, Song Headjoints, Stichting Dioraphte, Stichting Dorodarte, Stichting, Elise Mathilde Fonds, KF Hein Fonds, Stichting Mirador, 
 Stichting SEC, Stichting Vogelgezang, Stichting de Vrolijkheid, VSB Fonds, Wisker & Schouten, Wm. S. Haynes Co. 

Toegang:  € 20 
CJP/65+/NFG leden: € 10 

Fluitdocent + leerling: € 10 + € 0 
Kinderen tot 15 jaar GRATIS 

 
NFG leden/�luitdocenten 

mail info@ne�lac.nl voor actiecode  
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Bijlage 3 – links naar social media 
 
 
Blogspot 
https://neflac2019.blogspot.com/ 
 
 
Youtube 
 
VLOG 2019 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLQyWKel810FDF2feBr6ueSghnDD3mbI9b 
 
Impressie Neflac Zomeracademie 2019 
https://youtu.be/R1_LXm2OVYM 
 
Luna’s Toverfluit - amateuropname 
https://www.youtube.com/watch?v=l61KFtr9BcA&feature=share 
 
Taster Luna’s Toverfluit –kort stukje 
https://youtu.be/PAAuJ2VLZtU 
 
 
Neflac Facebook 
https://www.facebook.com/pg/nederlandsefluit.academie/posts/?ref=page_internal 
 
 
Neflac Instagram 
https://www.instagram.com/neflac_flute/?hl=nl 
 
 
Flickr – foto’s 
https://flic.kr/s/aHsmFGNKDm 
 
 
 


