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Em 2018 o Flautarium completou 20 anos de atividades, e foi inevitável
olhar para trás e tentar lembrar como tudo começou e mais, por quê tudo
começou.  A resposta veio fácil, ligeira: o Conjunto de Flautas Doces da
UFRGS começou porque naquele longínquo ano de 1998 havia um
desejo meu e de algumas das minhas alunas de Graduação de tocar o
repertório para conjunto de flautas doces.  O formato de aulas individuais
não possibilitava a prática deste repertório, que é tão bonito e importante
para o nosso instrumento, e foi então que criamos o Flautarium, como um
projeto de extensão. Desde então, o Flautarium já teve várias formações,
se apresentou em Porto Alegre, em cidades do interior do RS, em
Florianópolis, Recife, São Paulo e Tatuí, e também no exterior, na
Alemanha e no Uruguai.  Não é fácil manter um projeto como este vivo
por vinte anos, prova disso são os poucos conjuntos de flauta doce
existentes em universidades brasileiras. Para festejar esta longevidade,
organizamos uma programação rica e variada ao longo de 2018. Nossa
programação teve concertos com diferentes gerações de integrantes do
Flautarium, masterclass, estreia de obras especialmente compostas para
o aniversário do grupo. Todos estes eventos, relacionados diretamente à
prática musical, confirmam que o que mantém o Flautarium atuante e em
constante renovação é o desejo de fazer música, esta sensação
maravilhosa que é tocar em grupo.   Também  lançamos um livro de
memórias do Flautarium, um documento da trajetória do grupo, suas
origens e andanças, seus repertórios. Um livro que fala de seus
integrantes, de pessoas que nos acompanharam ao longo destes vinte
anos e ajudaram a construir o Flautarium - Conjunto de Flautas Doces da
UFRGS. Toda esta experiência será apresentada e compartilhada no
Salão de Extensão, que este ano também completa seus 20 anos.
Queremos fazer um concerto diferente, onde as obras tocadas dividirão o
palco com a projeção de fotos do grupo, depoimentos dos seus
integrantes e o re-lançamento do livro de memórias do Flautarium.


