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Kristine West är en flerfaldigt prisbelönt flöjtist
av den nya generationen. Kristine har
masterexamen i tidig musik vid Kungl.
Musikhögskolan i Stockholm, och har erhållit
flertalet stipendier från bland annat Kungl.
Musikaliska Akademien och
Konstnärsnämnden.
Som solist och ensemblemusiker har Kristine
vid flera tillfällen turnérat med f.d.
Rikskonserter, Musik Gävleborg, Musik i Syd,
Smålands Musik och Teater mm, samt spelat
på en rad kammarmusikfestivaler runtom i
Sverige, Danmark, Norge, Island, Tyskland,
Holland och Turkiet. Hon anlitas frekvent som
flöjtist i barockorkestersammanhang, bland
annat tillsammans med Drottningholms
Barockensemble. Under 2015 spelade hon in 2 egna skivproduktioner, en soloskiva och en med
Johann Sebastian Bach´s samlade flöjtsonater, som publicerades av skivbolaget Daphne under våren
2016 respektive årsskiftet 2017. (www.daphne.se) Debutskivan ”Recorder” lovordades vid releasen i
april 2016 av bland annat Sveriges Radio P2 och CD-revyn som gav den veckans toppnotering,
tidningen Hi-fi & Musik som gav den högsta möjliga betyg, och mottog även fonogramstöd från
Statens Kulturråd. Uppföljaren ”J.S. Bach Flute Sonatas” hyllades även den av både svensk och
internationell press.
Skrivet om Kristine
”Storartad konstnär” - Klassik Heute
"Bach och en ensam flöjt i händerna på Kristine West - det behövs inget mer" - Sveriges Radio P2
”…sprudlande karaktär, suveränt buren av Kristine West’s blockflöjtsstämma. Ungdomlig espiri, en
stor glädje över att finnas till…övertygande i sin musikalitet och har en fullständigt ärlig attityd
som förmår extrahera det väsentliga i varje musikaliskt uttryck” – Hela Hälsinglands Tidning
”Skicklig tolkning
…Sammantaget kan man bara uttrycka beundran för dessa tre unga, prisvinnande, musiker som på
ett personligt och skickligt sätt tolkar de stora barockmästarna. Genom egna improvisationer både
förvaltar och utvecklar de flerhundraårig musik på ett sätt som kommer att inspirera efterföljare.
Man blir glad över ett sådant musikaliskt uttryck!” – Hela Hälsinglands Tidningar

Utbildning
•
•
•
•

Konstnärlig Kandidatexamen i Musik 2010.
Konstnärlig Masterexamen i Musik vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, våren 2012.
Fördjupningsstudier i Svensk Folkmusik vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 2014-15.
Privatlektioner i traversflöjt för Prof. Barthold Kubiken (den Haag) och Marc Hantai (Basel).

Utmärkelser
• Musik Direkts kammarmusikpris 2008
• Stockholm International Music Competition 2010
• Yamaha Skandinaviens wind competition - finalist 2012.
• Ung&Lovande 2013 -finalist
• NORDEM´s ensembletävling Ear-Ly 2014 vinst & 2016 final.
• Uppnådde maxbelopp för stipendieutdelning från Kungl. Musikaliska Akademien 2014.
Stipendier i urval
•
•
•
•

Kungliga Musikaliska Akademiens Nationella Stipendium, maxbelopp 2014.
Konstnärsnämndens arbetsstipendium 2014, 2016 och 2017.
Kulturrådets Fonogramstöd för debutskivan ”Recorder” 2016.
Statens Musikverk Projektstöd 2017.

Konstnärlig yrkeslivserfarenhet
• En lång rad solokonserter på kammarmusikfestivaler och solistaftnar.
• Turnerat med både fasta och temporära ensembler under ca 10 års tid vid festivaler och i olika
produktioner. Bland annat i Turkiet, Holland, Tyskland, Danmark, Norge och Island.
• Deltog som flöjtist i Vadstena-Akademiens uppsättningar av barock- och klassisk opera 2010 &
2014 (som sändes i Sveriges Radio P2 samt i SVT’s veckans konsert) samt 2015.
• Solist med orkester vid upprepade tillfällen, bland annat med Rachel Podger och Bastard Barock
sommaren 2015.
• Verksam som studiomusiker vid ett flertal CD-produktioner inom folkmusik- och
populärmusikgenren, samt för Sveriges Radios Radioteater.
• Medverkat som travers- och blockflöjtist i ett stort antal orkesterproduktioner, bland annat med
Drottningholms Barockensemble och tillsammans med konsertmästare Ann Wallström.
• Engagerats som blockflöjtist tillsammans med Eric Ericsons kammarkör och Blåsarsymfonikerna.
• Utkom med 2 CD-inspelningar i eget namn under 2016 & 2017.

