
 
 
 
 
 
 
 
 
Vicent Morelló studeerde dwarsfluit aan het Conservatorium van Valencia, waar hij in 
1992 zijn diploma behaalde. Hij studeerde tegelijkertijd filosofie aan de Universiteit van 
Valencia. Daarna studeerde hij 2 jaar in Parijs met Raymond Guiot. Tevens speelde hij in 
het Spaanse Jeugd Orkest (Jonde). In 1994 studeerde hij aan het Koninklijk Conservatorium 
bij Andras Adorjan. Hij heeft ook bij Aurele Nicolet, Jaime Martin, Alain Marion, B. 
Kuijken lessen gevolgd. Als solist heeft hij in Madrid met het Symfonische Orkest van 
RTVE het Nielsen fluit concert gespeeld. Met het Symfonische Orkest van Isla de La Palma 
speelde hij het concert van Jacques Ibert. Hij is gast bij orkesten in Spanje o.a. Orquesta 
Sinfonica de Galicia, en in Nederland Holland Symfonia, Musica Ducis Brabant, etc. Sinds 
1996 is hij in dienst bij Het Residentie Orkest waar hij ook optreedt als solo fluitist. 
 

Anton Sie (1982) begon op zesjarige leeftijd met harples bij Carla Bos. Sinds september 
1997 is hij student van Ernestine Stoop aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. 
Na voltooiing van het gymnasium begon hij daar de hoofdvakstudie. Anton won diverse 
prijzen op nationale concoursen (o.a. Prinses Christina Concours) en internationale 
concoursen (Moskou, Lille, München) Als solist heeft hij opgetreden met o.a. het 
Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks en Radio Sinfonie Orchester Stuttgart. In 
september 2004 haalde hij op het prestigieuze ARD Musikwettbewerb te München de 
eerste prijs en de prijs voor de vertolking van het nieuw geschreven werk. Dit jaar heeft hij 
zijn eerste solo-cd opgenomen. 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
De pauzeconcerten zijn mede mogelijk gemaakt door: Fonds 1818, het Anjerfonds, 

het Casema Cultuurfonds en M.A.O.C Gravin van Bylandt Stichting. 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Raad van State (Gotische Zaal) 
Woensdag 28 september 12.45 uur, (zie ook www.raadvanstate.nl ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stichting Kunstcentrum Kloosterkerk  
 

pauzeconcert op woensdag 21 september 2005 12.45 - 13.15 
 

Uitvoerende: Vicent Morello Broseta, fluit; Anton Sie, harp 
 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
1. L. SPOHR (1784-1859) 
 SONATE voor fluit en harp (1805) 
 I     -adagio -allegro vivace 
 II    -andante -allegro –andante -allegro 
  
2. H. ANDRIESSEN (1892-1981) 
 INTERMEZZO voor fluit en harp (1950) 
 -poco largo, con fantasia 
  
3. G. FAURE (1845-1924) 
 FANTAISIE op. 79 voor fluit en harp (1898) 
 -Andantino  -Allegro 

---------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Om de traditie van de pauzeconcerten voort te kunnen zetten,  
stellen we uw bijdrage op prijs (richtbedrag 2,50 euro p.p.).  

Hiervoor staat een bus bij de uitgang. 
 

Het eerstvolgende pauzeconcert in de Kloosterkerk:  
woensdag 5 oktober 2005:  Sonja Gruys, blokfluit;  
Michiel Niessen, luit; Marike Tuin, viola di gamba 

 
Een folder met hierin de vermelding van de pauzeconcerten van het  

seizoen 2005/2006 vindt u in het informatierek bij de uitgang. 
 

Onze website met o.a. het eerstvolgende programma, informatie  
over de nieuwe cd is te vinden op: www.kunstcentrum-kloosterkerk.nl  


