Blokfluitensemble FEW o.l.v. Annelies Schraa, is samengesteld uit gevorderde en
voormalige leerlingen van de Wezepse Blokfluitopleiding FEW.
Het ensemble speelt oude en moderne muziek op een 40-tal verschillende blokfluiten,
variërend van de sopranino, een piepklein fluitje van 17 cm. tot de grootbas in F van meer
dan 2 meter lang, en alles daar tussenin. Het gebruik van dit indrukwekkend uitgebreide
instrumentarium geeft de mogelijkheid tot een enorme variatie in klankkleur en effecten.
Er is geen muziek !veilig" voor FEW: behalve het officiële repertoire voor blokfluitensemble,
is FEW altijd op zoek naar pakkende muziek die geschikt is voor de speciale klankkleur
van een blokfluitensemble. Zo kan een concertprogramma bijvoorbeeld een meerkorig
werk van Gabrieli (16e eeuw) bevatten, naast een bewerking van !In The Mood"....
Veelal worden werken uit de barok (Bach, Vivaldi, Händel, Telemann etc.) gespeeld, naast
moderne werken, specifiek voor blokfluitensemble geschreven, zoals werken van
bijvoorbeeld Paul Leenhouts en Werdin.

Naast volledige concerten verzorgt FEW ook regelmatig de muzikale omlijsting van
kerkdiensten, speciale gelegenheden, en bruiloften en partijen.
FEW nodigt vaak gast-solisten uit voor optredens. Harp, luit, zang, banjo passeerden al de
revue met bijzondere werken als het concerto voor luit en strijkers van Fasch, het
!Concierto de Aranjuez" van Rodrigo in een schitterende bewerking voor harp, het !Stabat
Mater" van Vivaldi, of aria"s van Bach, en diverse werken uit de bloeitijd van de banjo met
een voltallig banjo-orkest.
Op concoursen behaalde Blokfuitensemble FEW diverse prijzen. in 2011 de 1e prijs op de
Lelystadse Telemanndagen, in 2012 de 1e prijs op de Lelystadse Vivaldidagen en in 2014
werd op de Lelystadse Bachdagen dit succes geprolongeerd met weer een 1e prijs.
In 2006 werd FEW als Nederlands jeugdensemble afgevaardigd naar het internationale
Blokfluitfestival in Feldkirch, Oostenrijk. Het jaar 2007 zag een workshop/concertreis naar
Verona, Italië en in de zomer van 2009 en 2010 maakte FEW concertreizen naar Frankrijk.
Ook volgt FEW regelmatig masterclasses o.a. bij blokfluitist Erik Bosgraaf, traversospeler
Wilbert Hazelzet, en de grote barok/Bach specialist Ton Koopman.
FEW nam drie karakteristieke CD"s op: Fandango, Passacaile en FEW Flying High.
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