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PROJETO HORIZONS 

 

Música Contemporânea e Experimental  

Professores da UFMG e do Musikhochschüle Münster 

 

Data: 6 de outubro de 2022  

Quinta-feira / Horário: 19h30 

Local: Conservatório UFMG – Av. Afonso Pena, 1534 – Centro BH/MG 

Entrada franca. Info: 3409-8300  

 

 

Esse concerto traz resultados de colaborações entre performers e compositores da UFMG e da 

Universidade de Münster. Nele, instrumentos acústicos e eletrônicos se juntam para a 

apresentação de obras experimentais e improvisações que contam com a participação de alunos 

da UFMG, professores (Elise Pittenger, Alef Caetano, Fernando Rocha e a dançarina Raquel 

Pires) e dos convidados especiais Krystoffer Dreps e Stephan Froleyks, professores  da 

Universidade de Munster.  

 

 

Krystoffer Dreps 

 

Krystoffer Dreps (1982) cresceu na chamada Ruhrgebiet, próximo de Dortmund. Ele estudou 

composição, teoria e trompete jazz em Leipzig, Alemanha, e trabalhou em diversos 

conservatórios alemães (Leipzig, Herford, Osnabrück). Hoje ele trabalha nas universidades de 

Münster e Oldenburg, onde ele ensina composição, teoria, percepção e improvisação. Como 

músico, a sua música recente é eletrônica e pode ser encontrada no 

site www.kuebelundfylter.com. Mais informações em www.krystoffer.com  

 

Stephan Froleyks 

 

Stephan Froleyks nasceu em 1962 e estudou na universidade de música de Hannover e na 

Universidade Folkwang de Essen. Desde então, possui uma carreira internacional como 

compositor, curador, autor e percussionista. Seus prêmios incluem o "NRW Kunstförder Prize", 

o "Folkwang Prize"  e a "Akademie Schloss Solitude Scholarship". Nos últimos anos fez várias 

transmissões, gravações e participou de festivais nas Américas, Ásia e Europa. Ele tem se 

dedicado cada vez mais à criação de novos instrumentos, dentre eles a "Flötenmaschine", 

a  "Messertisch", o "Saitenwanne" e "Stahlklinger". Atualmente, Stephan Froleyks é professor 

de percussão e vice reitor da Universidade de música de Münster. 

 

 

 

 

 

http://www.kuebelundfylter.com/
http://www.krystoffer.com/
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Projeto Horizons 2022 

 

Em 2019 as escolas de música da UFMG e da Universidade de Münster lançaram uma 

colaboração com o evento HORIZONS: Uma semana de aulas, concertos e palestras em Belo 

Horizonte, MG. O projeto é dedicado à obras de música erudita europeia, assim como à música 

dos dias de hoje, abordando elementos da música crossover, o engajamento criativo com obras 

acadêmicas da nova música e a interpretação de todos os tipos de música improvisada. 

 

O propósito desta colaboração é prover uma plataforma de troca de informações, estilos 

musicais e experiências, além de estreitar os laços entre as duas instituições para promover mais 

intercâmbios. Esperamos construir uma base para colaborações a longo prazo, com o suporte 

das duas universidades e da instituição de financiamento alemã, DAAD. 

 

Em decorrência da pandemia do COVID, em 2021 realizamos a segunda edição virtualmente. 

Esse ano voltamos as atividades presencias e a Escola de Música da UFMG receberá 6 

professores da Musikhochschüle Münster entre 03 e 07 outubro para uma semana de 

masterclasses, palestras, aulas e concertos. 
 

 

 


