
Composities voor Trio’s 

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

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

See also “Accordion” – Accordion with other instruments. 

Dit document bevat 19 pagina’s, waarvan 16 pagina’s voorbeeldbladen. 

This document contains 19 pages of which 16 example sheets. 

10.542 (2) Andante (viool, cello & piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 1 

10.603 (2) Melodie in G (hobo, cello & piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 1     

107.026 (2) Ritornare in sé (klarinet, cello & piano) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 1 

108.019 (2) In search of…(saxofoon trio)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 1 

110.049 (2) A melody for three (hobo, cello &  piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 2 

110.062 (2) Canzonet in F Major (fluit, cello &  piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 2  

111.073 (2) Ballad in G (hobo, cello & piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 2 

113.002 (2) Bagatella nr. 2 (fluit, viool & cello)(2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 3 

113.008 (2) Memories (viool, cello & piano) (2 voorbeelden)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 3 

113.021 (2) Romanza (viool, cello & piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 4 

113.102 (2) Beautiful day (viool, clarinet Bb & cello)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 4 

113.104 (2) Trio in Eb (hobo, fagot & piano)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 4 

113.108 (2) Fantasy in Eb (hobo, clarinet Bb & fagot)  

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 4 

113.110 (2) Andante in Eb (sax soprano, cello & piano) (2voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 5 

 

113.116 (2) Remember (fluit, cello & piano) (2 voorbeelden) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 5 

114.054 (2) Music for three (viool, hobo & cello) 

Voorbeeld: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 6 

114.056 (2) Trio in F nr. 2 (viool, cello & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 6 

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


115.059 (2) Einfaches Thema mit Variationen (2) (2 clarinets & Bassclarinet) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 7 

115.081 (2) Tema semplice con variazione sassofono soprano, alto & tenore 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 7 

115.082 (2) Thème simple avec variations  (flûte, hautbois & basson) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 6 

115.083 (2) Theme and variations (2 trumpets & trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 6 

116.126 (2) A Fantasy for three (hobo, fagot & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 7 

116.127 (2) A Game for three (hobo, klarinet & fagot) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 7 

116.128 (2) A Sentimental trio (viool, cello & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 8 

116.132 (2) Minuet for Clarinettrio (2 klarinetten & basklarinet) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 8 

116.135 (2) Trio for Brass (trompet, hoorn & trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 8 

116.136 (2) Trio for Woodwinds (fluit, hobo & fagot) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 8 

116.138 (2) Pastorale for Clarinet Trio (2 klarinetten & basklarinet) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 9 

116.139 (2) Little Fantasy for three (viool, cello & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 9 

116.140 (2) Trio for Oboe & Strings (hobo, viool & cello) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 9 

117.075 (2) Have a good time (hobo, fagot & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 9 

117.076 (2) Just a feeling (hobo, klarinet & cello) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 10 

118.003 (2) Bourrée (trompet, hoorn in F en trombone) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 10 

118.011 (2) My Sweet girl Engelse Hoorn? cello & piano) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 10 

118.016 (2) Rigaudon (hobo, klarinet & cello) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 10 

118.017 (2) Romance (hobo, Engelse hoorn & fagot)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 11 

118.081 (2) Making music together(hobo – Engelse Hoorn – Fagot) (3 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 12 – 13 – 14  

 



118.023 (2) Together on the way (Engels Hoorn, klarinet & cello)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 11 

118.019 (2) Sarabande (hobo, klarinet Bb & cello)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 15 

119.044 (2) Nice Memory (fluit, cello & piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 15 

119.047(2) Day-dreaming (fluit, cello & piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 16 

119.050 (2) Think about it (Klarinet – cello – piano)(2 voorbeelden) 

Voorbeeldblad: zie voorbeelden composities voor Trio’s – voorbeeldblad 16 

 

 

 

 

 

Voorbeelden composities voor Trio’s 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 1 

 

       

     nr. uitgifte   10.542                                       nr. uitgifte   10.603 

 

 

       

       nr. uitgifte   107.026                                   nr. uitgifte   108.019 

 

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 2 

 

 

        

             nr. uitgifte   110.049                                          nr. uitgifte   110.062 

 

 

 

           nr. uitgifte   111.073                                      

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 3 

 

              

     nr. uitgifte   113.002 – 1                                 nr. uitgifte   113.002 – 2 

 

                           

            nr. uitgifte   113.008 – 1                                    nr. uitgifte   113.008 – 2 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 4 

 

         

       nr. uitgifte   113.021                                         nr. uitgifte   113.102 

 

 

             

         nr. uitgifte   113.104                          nr. uitgifte   113.108 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 5 

 

                 

            nr. uitgifte   113.110 – 1                                     nr. uitgifte   113.110 – 2 

 

                      

          nr. uitgifte   113.116 – 1                                 nr. uitgifte   113.116– 2 

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 6 

 

          

          nr.  uitgifte: 114.054                                        nr. uitgifte: 114.056 

 

 

      

                nr.  uitgifte: 115.082                                     nr. uitgifte: 115.083 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 7 

 

         

            nr. uitgifte 115.059                                           nr. uitgifte  115.081 

 

 

         

          nr. uitgifte  116.126                                            nr. uitgifte  116.127 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 8 

                     

             nr. uitgifte  116.128                                       nr. uitgifte  116.136                                        

          

 

            

           nr. uitgifte  116.132                                          nr. uitgifte  116.135 

 

 

 

 

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 9 

 

            

             nr. uitgifte  116.138                                        nr. uitgifte  117.075 

 

             

           nr. uitgifte  116.139                                          nr. uitgifte  116.140 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 10 

         

     nr. uitgifte  117.076                                                  nr. uitgifte  118.003 

 

         

 

   nr. uitgifte  118.011                                              nr. uitgifte  118.016 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 11 

 

   

     nr. uitgifte  118.017 – 1                                            nr. uitgifte  118.017 – 2 

                                         

                                              nr. uitgifte  118.023   



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 12 

 

 

 

 

 

 

 

              nr. uitgifte 118.081-1 

 

 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 13 

 

 

 

              nr. uitgifte 118.081-2 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 14 

 

 

              nr. uitgifte 118.081-3 



 Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 15

     

      nr. uitgifte 118.019-1                                             nr. uitgifte 118.019-2 

    

   nr. uitgifte 119044 – 1      nr. uitgifte 119044 – 2 



Muziekvoorbeelden Trio’s                     Voorbeeldblad 16 

       

      nr. uitgifte 119047 – 1          nr. uitgifte 119047 – 2 

     

nr. uitgifte 119050 – 1          nr. uitgifte 119050 – 2 


