
Composities voor Kwartetten 

“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links 

Zie ook:  “Accordion” – Accordion met andere instrumenten. 

This document contains 13 pages of which 10 example sheets. 

See also “Accordion” – Accordion with other instruments. 

Dit document bevat 13 pagina’s, waarvan 10 pagina’s voorbeeldbladen. 

106.144 (2) Canzone sentimentale (pianokwartet) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 1 

108.002 (2) Andante in C (saxofoon kwartet)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 1 

108.003 (2) Allegro in G (hobo, 2 violen & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 1 

108.004 (2) Melodia per quattro clarinetto  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 1 

108.020 (2) Melody in F (koper kwartet)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 2 

 

 

 

 

http://www.julienkeymolen.be/nl/links


108.056 (2) The joy of playing clarinet (klar. Kwartet)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 2 

110.001 (2) A sentimental moment (sax sopr., alto sax, Barit. sax & piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 2 

110.004 (2) A sentimental melody (klarinet si b, sax alto, cello & piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 2 

110.009 (2) Let’s play the beguine(klar. Si b, sax alto, cello & piano)(2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 3 

110.011 (2)  Latin Dance (sax sopr., sax alto, sax barit. & piano)(2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 3 

 

 

  

113.003 (2) Musica a più voci nr.3 (fluit, viool 1, viool 2 & cello) (2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 4 

113.016 (2) Musica a più voci nr.4 (fluit, clar. Bb, alto sax & fagot) (2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 4 

113.018 (2) Musica a più voci nr.5(sax sopr., clar. Bb, Hoorn in F & trombone in C)(2 

voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 5 

113.103 (2) Quartet in F (hobo, clar. Bb, viool & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 5 

113.105 (2) A real nice moment (hobo, trompet, hoorn in F & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 5 

113.106 (2) Quartet in G (hobo, clar. Bb, viool & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 6 

 

 



 

113.111 (2) A nice time (sax sopr., flugelhorn, horn in F & trombone in C) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 6 

113.112 (2) Canzone (sax soprano, clarinet Bb, alto sax & bariton sax) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 6 

113.115 (2) A quiet moment (sax sopr., trompet, flugelhorn & trombone in C) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 6 

113.117 (2) Gentle melody in F (hobo, viool 1, vi. 2 & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 7 

115.096 (2) Chinese Melody (klarinet – viool 1 – viool 2 – cello) 

Vakoverschrijdend (zie ook AMC – AMV – AMT) (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 8 - 9 

116.142 (2) Quartet for Woodwinds (fluit, hobo, klarinet & fagot) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 7 

116.143 (2) Bagatella in G (hobo, klarinet, viool & cello) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 7 

116.145 (3) Intermezzo for Brass Quartet( 2 trompetten, hoorn & trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 10 

116.147 (3) Divertimento for Brass (2 trompetten, hoorn & trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 10 

116.148 (2) Nocturne in G (hobo, klarinet, trompet & trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 10 

118.014 (2) Repeatedly (klarinet Bb & strijkers) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwartetten – voorbeeldblad 10 

 

 

 

 

Voorbeelden composities voor Kwartetten 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                  Voorbeeldblad 1  

 

        

         nr. uitgifte   106.144                                          nr. uitgifte   108.002 

 

    

    nr. uitgifte   108.003                                               nr. uitgifte   108.004 

            

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 2 

 

     

            nr. uitgifte    108.020                                      nr. uitgifte    108.056 

 

           

             nr. uitgifte    110.001                                      nr. uitgifte    110.004 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 3 

 

             

           nr. uitgifte    110.009 – 1                                  nr. uitgifte    110.009 – 2  

 

          

         nr. uitgifte    110.011 – 1                                    nr. uitgifte    110.011 – 2  



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 4 

 

         

             nr. uitgifte   113.003 – 1                          nr. uitgifte   113.003 – 2  

 

 

              

              nr. uitgifte   113.016 – 1           nr. uitgifte   113.016 – 2  

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 5 

 

        

   nr. uitgifte   113.018 – 1                nr. uitgifte   113.018 – 2 

 

 

         

            nr. uitgifte   113.103           nr. uitgifte   113.105 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 6 

 

         

            nr. uitgifte   113.106                 nr. uitgifte   113.111 

 

 

           

              nr. uitgifte   113.112                  nr. uitgifte   113.115 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 7 

 

 

 

                                                           nr. uitgifte   113.117        

 

              

          nr. uitgifte  116.142                                          nr. uitgifte  116.143 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 8 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. uitgifte  115.096  voorbeeld 1 

 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 9 

 

 

Nr. uitgifte  115.096  voorbeeld 2 



Muziekvoorbeelden Kwartetten                   Voorbeeldblad 10 

 

             

              nr. uitgifte  116.145                                          nr. uitgifte  116.147 

 

             

          nr. uitgifte 116.148                                              nr. uitgifte  118.014                                           


