
Composities voor Kwintetten  

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

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

This document contains 7 pages of which 6 example sheets. 

See also “Accordion” – Accordion with other instruments. 

Dit document bevat 7 pagina’s, waarvan 6 pagina’s voorbeeldbladen. 

 

10.409 (2) Once in a blue moon (fluit, hobo, klarinet, fagot, piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 1                   

10.509 (2) Allegro moderato ( Klarinet en strijkers) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 1  

10.665 (2) Enjoying a Beautiful moment(hobo, klarinet, hoorn in F, fagot & piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 1                 

108.022 (2) A new way (2 tromp., hoorn, trombone en tuba)(2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 2 

108.150 (2) Little Story (2 trompetten, hoorn, trombone en tuba)(2voorbeelden)   

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 2 

110.027 (3) Jazz it up (2 trompetten in Bb, hoorn in F, contrabas en piano) (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 3 

110.028 (3) Let’s play the Samba (2 voorbeelden)  

(2 trompetten in Bb, hoorn in F, contrabas en piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 3 

116.149 (2) Grateful appreciation (hobo, klarinet, 2 violen & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 1 

117.096 (2) Something special (trompet, flügelhorn, Horn in F, Trombone & piano) 

(3 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 4 

117.071 (2) Romantic Ideas (2 violen, altviool, cello & harp)(3 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 5 

118.008 (2) In memory of…!(fluit, hobo, klarinet Bb, cello & piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Kwintetten – voorbeeldblad 6 
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