
GITAAR 
 

“Orders”:  www.julienkeymolen.be/nl/links  
Dit document bevat 11 pagina’s, waarvan 7 pagina’s voorbeeldbladen. 
This document contains 11  pages of which 7 example sheets. 
 

Bijzonderheden 
 

Lees vooraf deze belangrijke mededeling 
 
In sommige partituren werd er, voor enkele maten, een informatie toegevoegd over bvb. de 
positiekeuze of de vingerzetting enz. 
Dat is o.m. het geval voor alle composities waar er naast het uitgiftenummer een asterisk (*) werd 
vermeld.  
Tot alle nuttige doeleinden wil ik met deze indicatie mijn bedoelingen meedelen opdat er geen twijfel 
zou bestaan omtrent de uitvoering van de partituur.  

 

                                 
          fig. 1             fig. 2 

 

                      
 fig. 3                  fig. 4 

 

                          
               fig. 5                           fig. 6 

 

 
 Pos. X  of Pos. 3   staat voor de positiekeuze (frets)(zie fig. 1-2-6) 
  
 De aanduiding VII – X – V  staat eveneens voor de positiekeuze (frets) 
      (zie fig. 3)  
 
 Finger 2 of gewoon “1-2-3-2” staat voor de vingerzetting (zie fig. 1-3-4-5) 
      ook in verticale orde (zie fig. 2) 
 De aanduiding C.III of C.I  de letter “C” staat voor het Spaanse “Ceja”…    
 andere vingerzetting met aanduiding van de positiekeuze (bvb. III of I)(zie fig.1 & 5). 
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Composities voor Gitaar Solo 
 
111.087 (2) My guitar (zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 1 
 

 
   
111.215 (2) Fantasy in D  
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 1 
 
115.058 (2) Divertimento in G 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 6  
 
115.077 (2) My Paradise 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 6 
 

Composities voor 2 Gitaren 
 
 

111.088 (2) Duettino nr. 5(zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 1 
 
111.142 (2) Duettino nr. 6  
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 2  
 
115.057 (2) Dialogue in C  
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 6 
 
115.079 (2) Phantasy in G  
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 6 
 
 



Composities voor 3 Gitaren 
 
111.141 (2) Divertimento  
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 1 
    
111.143 (2) We need each other (2 voorbeelden)(zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 2 
 
115.066 (2) Invention in D  
Voorbeeld: zie voorbeeldblad 7 
 
115.078 (2) Our Paradise 
Voorbeeld: zie voorbeeldblad 7 
 

Composities voor Zang en Gitaar 
 
115.073 (2) Mensenogen (Soprano & Git.) 
Voorbeeld: zie voorbeeldblad 7 
 

 
 

 

Composities voor Gitaar samen met één ander instrument 
 
Gitaar & fluit  
 

10.504 (2) Even bezinnen (ook met viool)     
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 3 
 
10.672 (2) Welcome dear Paolo(ook met viool) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 3 
  
111.216 (2) Duettino nr. 7 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 3 
 



112.067 (2) Have a nice moment (zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 3 
 
116.122 (2) Phantasy in g minor 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 5  

         

Gitaar & Hobo  
 
117.108 (2) Suffering 
Voorbeeld: zie voorbeeldblad 2 

 

Gitaar & viool  
 

10.505 (2) Even bezinnen (ook met  fluit)    
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 4 
 
10.671 (2) Welcome dear Paolo (ook met fluit) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 4 

     

Gitaar & klarinet  
 
112.071 (2) Music … please ! (2 voorbeelden) (zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 4 
 
116.125 (2) Sicilienne in a minor 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 7  
 

Gitaar & mondharmonica  
 
112.014 (3) Say it with music (2 voorbeelden)(zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 5 
 
112.063 (2) The entertainer (zie ook de rubriek bijzonderheden hiervoor) 
Voorbeeld: zie gitaar voorbeeldblad 5 

 

       
         

Voorbeeldbladen composities Gitaar 
 



Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 1 
 

             
            nr. uitgifte    111.087        nr. uitgifte    111.215 
 
 

            
           nr. uitgifte    111.088        nr. uitgifte    111.141 
 
 
 



Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 2 
 

           
          nr. uitgifte    111.143 – 1         nr. uitgifte    111.143 – 2  
 
 

           
    nr. uitgifte    111.142                                                   nr. uitgifte    117.108 



 

Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 3 
 
 

             
       nr. uitgifte    10.504       nr. uitgifte    10.672 
 
 

            
      nr. uitgifte    111.216       nr. uitgifte    112.067 
 
 
 



Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 4 
 
 

           
            nr. uitgifte    10.505       nr. uitgifte    10.671 
 
 

          
        nr. uitgifte    112.071 – 1                                 nr. uitgifte    112.071 – 2 
   
 
 
 



Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 5 
 

            
             nr. uitgifte    112.014 – 1                                 nr. uitgifte    112.014 – 2 
 
 

         
     nr. uitgifte    112.063                                            nr. uitgifte    116.122    
 
 
 



 

Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 6 
 
 

              
          nr. uitgifte    115.058         nr. uitgifte    115.077 
 
 

               
         nr. uitgifte    115.057         nr. uitgifte    115.079 
 



Muziekvoorbeelden Gitaar          Voorbeeldblad 7 
 
 

              
          nr. uitgifte    115.066         nr. uitgifte    115.078 
 
 

           
 nr. uitgifte    115.073                                         nr. uitgifte    116.125           
 
 


