CURRICULUM
CAROLINA LLUCH MURILLO. Flauta.

Comença els seus estudis de Flauta en la Societat Musical d'Alzira baix
la tutela del seu pare, continuant-los posteriorment en el Conservatori
Superior de Música de València on es gradua amb les màximes qualificacions.
En 1.985 àmplia la seua formació a Madrid amb Antonio Arias, solista
de l'ONE
En 1.990 ingressa en el Conservatori "Héctor Berlioz" de París, on
perfecciona els seus estudis sota la direcció del Mestre Raymond Guiot.
Ha participat en nombrosos cursos nacionals i internacionals de la seua
especialitat, treballant amb els Professors Philippe Pierlot, Clare Southworth,
Kate Hill, Alain Marion, Ida Ribera, Raymond Guiot...
En 1.985 és becada per "Cultural Centre of the International Federation
of the Jeunnesses Musicals" per assistir al Curs "Baroque Workshop" que se
celebra en Grozjan (ex-Iugoslàvia).
Va ser membre de la Jove Orquestra Nacional d'Espanya (JONDE),
sota la direcció d'Edmond Colomer.
Ha participat en diferents programacions amb l'Orquestra Simfònica de
Madrid "Arbós", Orquestra Simfònica de La Rioja i l'Orquestra de València.
En 1.988 obté per concurs oposició la plaça de Professora Especial de
Flauta en el Conservatori Professional de Música de La Rioja i per aquest
mateix mitjà, en 1992 ingressa en el cos de Professors de Música i Arts
Escèniques com a Professora titular d'aquesta especialitat.
És guanyadora del Primer Premi "Ciutat de París" en el Concurs de
Flauta Travessera que anualment convoca el Departament de Cultura de
l'Ajuntament de París.
Diplomada en el 2011 pel “Departament de Comunicació Audiovisual,
Documentació i Història de l’Art” de la Universitat Politècnica de València.
Dins de l'àmbit camerístic ha pertangut a diferents agrupacions
instrumentals amb les quals ha oferit nombrosos concerts en diferents ciutats
espanyoles. És fundadora dels Quintets de Vent “Jacques Ibert” i "Manuel
Palau".
Des de 1998 fins a l'any 2015 ha exercit com a catedràtica en els
Conservatoris: Superior de Música "Oscar Esplá" d'Alacant, Superior de
Música de les Illes Balears i Superior de Música “Joaquín Rodrigo” de
València.
En l'actualitat ocupa la seua plaça de flauta travessera en el
Conservatori Professional de Música “Rafael Talens” de Cullera.

