
AmAliA TorTejAdA, flauta
Galardoada pelo flautista virtuoso Sir James Galway com o prémio Rising Star no 2015 

Galway Flute Festival, em Weggis, na Suíça, Amália Tortajada é uma das flautistas mais 

destacadas da sua geração a nível internacional.

Nasceu em Valência, tendo começado a estudar flauta, aos seis anos de idade, 

com Abel Aldás. Em 2008 concluiu a licenciatura com o “prémio final de carrera” 

no Conservatório Superior de Música Joaquín Rodrigo de Valência, na classe da 

professora Maria Dolores Tomás. Nesse mesmo ano, foi selecionada para o Royal 

College of Music, em Londres, onde prosseguiu os seus estudos com Jaime Martín. 

Foi estagiária da London Symphony Orchestra e da BBC Symphony Orchestra. Em 

2009 concluiu a pós- graduação com a máxima classificação. Foi membro da Jovem 

Orquestra Nacional de Espanha, da Jovem Orquestra de Valência e da Orquestra 

Mundial das Juventudes Musicais. Em 2007 ganhou o 1o Prémio do I Concurso de 

Jovens Intérpretes de Valência. Este prémio permitiu-lhe apresentar-se em recitáis na 

Vanderbilt University of Nashville (E.U.A.), e em Herzogenrath, na Alemanha. Participou 

em master classes com Salvador Martinez, Vicens Prats, Jacques Zoon, Emanuel 

Pahud, Kersten McCall e James Galway entre outros.

Na temporada 2009/10, com 23 anos idade, foi flautista da Orquesta del Palau de 

les Arts de Valência, sob a direção de Lorin Maazel e Zubin Mehta, onde trabalhou 

também com directores como Valery Gergiev e Gianandrea Nosseda. Colabora com 

regularidade também com a Orquestra de Valência, a Real Orquestra Sinfónica de 

Sevilha, a Orquestra Sinfónica de Bilbau, Orquestra Sinfónica de Barcelona e Orquestra 

do Teatro do Liceo em Barcelona.

Amália é artista convidada em diversos festivais internacionais de música, orientando 

master classes e apresentando-se em recitais, como no “Galway Flute Festival” na 

Suíça, “III curso de flautas de Bauru” no Brasil, “IV convenção de flautistas de Espanha” 

ou no “World Music Contest de Kerkrade” na Holanda. Colabora regularmente com 

o compositor holandês Hardy Mertens, quem tem escrito duas peças para ela, a 

ultima foi estreiada em Julho de 2017 no festival World Music Contest de Kerkrade na 

Holanda. En fevereiro de 2019 a compositora Rosa Maria Hernández escreveu-lhe a 

peça “Et Fleur”, que foi gravada nesse mesmo mes.

Desde 2018 é professora na Escola Superior de Musica de Lisboa, e flautista da 

Orquestra Gulbenkian desde janeiro de 2012. Amália toca com uma flauta Branen-

Cooper de ouro de 14k.

Nome

Data de nascimento         

Ano|Grau

Escola de Música

Telefone                                                             Email

Nº Contribuinte do Aluno

Morada do Aluno

Pretende-se inscrever como:
   Participante em toda a masterclass
   Participante por um dia, no dia
   Ouvinte

O que pretende tocar:

Pagamento via transferência bancária, NIB:  0007 0000 00143937525 23. Solicitamos o envio do comprovativo 

para o seguinte email: geral@emnsc.pt mencionando o nome do aluno e o nome do titular da conta. 

   Assinatura do aluno ou Encarregado de Educação

   Data

Participantes em toda a masterclass - Alunos internos €55 | Alunos externos €65
Participantes por um dia - Alunos internos €35 | Alunos externos €40
Ouvintes €15

Masterclass de FLAUTA
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Ao realizar a inscrição nesta atividade, autorizo a captação de imagens gerais e vídeos do evento para 
publicação nos meios sociais da EMNSC, as imagens nunca serão individuais.




