
Composities voor Groter Ensembles 

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

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

This document contains 15 pages of which 13 example sheets. 

See also “Accordion” – Accordion with other instruments. 

Dit document bevat 15 pagina’s, waarvan 13 pagina’s voorbeeldbladen. 

10.502 (3) Concerto in D (3 delen) (solist : hobo)(Hobo, houtblazers, strijkers, piano) 

Deel 1 (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 1 

Deel 2 (1 voorbeeld) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 1 

Deel 3 (1 voorbeeld) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 1 

107.030 (2) A happy day (xylophone, marimba, drumset, piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 2 

107.034 (2) Let’s have a dance (2 voorbeelden)  

(xylophone, marimba, drumset, guiro, cow bell, piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 2 

107.071(3) Grand Canyon(fluit, klar., marimba, timpani, dr. set, strijkers & piano)  

(4 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 3 

108.057 (2) Melody in Es (clarinet choir)(2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 4 

108.058 (2) Phantasy in Es (clarinet & saxophone choir)(2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 4 

108.124 (2) Liquid Sunshine (Vienna Waltz for woodwinds, brass, strings & percuss.)(4 

voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 5 

108.151 (2) Fantasy (Trompet, hoorn, trombone, tuba, strijkers)(3 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 6 

108.155 (2) Again…and again…and again! (2 voorbeelden) 

(fluit, hobo, klarinet, fagot, trompet, hoorn, trombone, tuba, snare drum, strijkers & acc.) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 7 

109.032 (3) Imagination (4 voorbeelden) 

(fluit, klar., alto klar., bass klar.,alto sax, tenor sax, barit. sax, cello, piano, marimba & D.S) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 8 

110.099 (3) Unexpected Turn (4 voorbeelden)  

(fluit, klar. Bb, alto klar.,tenor sax, barit. sax, viool, viola, cello, piano, pauken, dr. set & grote 

trom)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 9 

 

 

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


117.078 (2) Andante (2 klarinetten in Si b, basklarinet, 2 violen, altviool & cello) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 10 

117.079 (2) A Funny Dance (fluit, hobo, klarinet, basklarinet, 2 violen, altviool, cello & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 10 

117.089 (3) Lovely Phantasy(hobo, klarinet, fagot, 2 violen, cello, harp) (3voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 11 

117.109 (3) Halluci (hobo, klarinet in Si b, basklarinet, trompet, hoorn F, trombone, 2 violen, 

cello, marimba, pauken)(3 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 12 

118.012 (2) Keep it Nice (hobo, klarinet, fagot, 2 violen, cello, piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 10 

118.018 (2) Serenade in F (hobo, klarinet in Si b, basklarinet, fagot, 2 violen, altviool & cello) 

(4 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Groter ensemble – voorbeeldblad 13 
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