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Fløytekvintetten 5 på Tvers ble startet høsten 2011. 
De bruker fløyter i forskjellige størrelser,!
piccolofløyte c-fløyte, altfløyte og bassfløyte.!
Denne kom

binasjonen gir varierte og spennende!
klangfarger.!
På repertoaret står blant annet transkripsjoner av!
verk i ulike stilarter, m

en kvintetten ønsker også å 
fokusere på originalskrevet m

usikk for denne!
besetningen.!
I juni 2013 urfrem

førte de bestillingsverket "Four!
Processions» av Kjell M

arcussen på Norsk!
Fløytefestival på Ham

ar. I august 2015 ble 5 på!
Tvers invitert til å delta på 43rd Annual National!
Flute Association Convention i W

ashington D.C.!
Der urfrem

førte de bestillingsverket «Across the!
C's" av den am

erikanske kom
ponisten Adrienne!

Albert. !
I januar 2017 var 5 på Tvers hovedgjestene på!
FløyteFest i Skien. I august 2017 urfrem

førte de!
Bjørn Bolstad Skjelbreds Q

uintet for Flutes i!
M

inneapolis.!
5 på Tvers består av Ragnhild Døsen, Linn Annett!
Ernø, Henriette W

ie Flaig, Anne Hveding og M
ari 

Sundsaasen Innervik
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!!  9.30             O

ppm
øte og registrering!

10.00-11.45   Ensem
ble!

11.45-12.30   Lunsj (m
edbrakt)!

12.30-13.00   Lunsjkonsert m
ed !

                        5 påTvers!
13.00-15.00   G

rupper/ensem
ble/!

                        m
esterklasse!

15.00-15.30   Frukt!
15.30-16.30   Ø

ve til konsert  !
16.30-17.00   G

jennom
kjøring !

17.00 -17.30    Pizza!
18.00             Konsert m

ed ensem
bler og!

                        solister!
!!  M

ed forbehold om
 endringer.

FLØ
YTEDAG

 I 
HARSTAD M

ED
!

5 PÅ TVERS!
Lørdag 27. oktober 2018

5 på Tvers inviterer til en sprudlende 
fløytedag for fløyteelever, korpsfløytister, 
voksne am

atører, fløytelæ
rere og andre 

fløytister. Vi spiller m
usikk fra forskjellige 

epoker og har ekstra fokus på nye 
teknikker. Det blir sam

spill i grupper på 
forskjellig nivå og et stort felles 
fløyteensem

ble. Fløytedagen blir 
avsluttet m

ed en konsert kl 18.00.!
!Sted: Harstad Kulturskole, Norm

anns gt.1!
!Pris: kr 200,- for vanlig deltaker, kr 300,- 
for deltakelse og m

esterklasse i tillegg.!
Påm

eldingsfrist: 15. septem
ber via e-

post til 5patvers@
gm

ail.com


