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Vrijdag 22 mei 2020  (update 16 oktober 2020)



Welkom

Beste repertoire geïnteresseerde,

Hieronder volgt een weergave van de enquête zoals deze in mei / juni 2020 is 
gehouden onder leden van Musidesk en Bond van Orkestdirigenten/Instructeurs. Dit 
alles n.a.v. de gevolgen van de coronacrisis en de – op dat moment – gedachten over 
mogelijkheden na het opstarten.

We hopen je met deze informatie een helpende hand te bieden bij het samenstellen 
van programma’s die anders zijn dan we gewend zijn.

We wensen iedereen inspiratie, motivatie en energie om binnen de geldende 
reglementen van een bepaald moment te kunnen genieten van het samen muziek 
maken.

Namens Team Musidesk,

Met vriendelijke groeten,

Joop Boerstoel
Deventer, 20 juli 2020



V1: Uw vereniging is een…



V2: Ben je van plan binnenkort weer met je orkest (in 

kleine(re) ensembles) te gaan musiceren?



V3: Welke samenspelvorm heeft je 

voorkeur?



V4: Ben je bekend met repertoire voor 

kleine(re) ensembles?



V5: Heb je voldoende beschikking over 

repertoire voor kleine(re) ensembles?



V6: Ben je op zoek naar/heb je behoefte aan 

ensemblemuziek?



V7: In welk niveau heb je behoefte aan 

ensemblemuziek? (meerdere antw. mogelijk)



V8: Ben je op zoek naar origineel repertoire 

voor blaasensembles?



V9: Welk genre heeft je interesse?



Toelichting op vragen uit de enquête



Toelichting op een aantal vragen welke in de 

enquête zijn gesteld

• Vraag : 

Wat bij mijn orkesten de komende tijd nodig zal zijn, is "eigentijds" materiaal 

voor volledig (maar variabel) hout (incl. saxpartijen) (Denk aan Gorb: Suite 

for Winds) en volledig koper (incl.Euph.) en slagwerk (+getransponeerde laag 

koper partijen). Titels zoals onder 8. genoemd zijn niet praktisch (want die 

tweede hobo en fagot is er niet en de tenorsax en al die andere klarinetten 

willen ook wel graag wat spelen.) Bij het koper wordt in de goede stukken 

vaak voor ons doel teveel gevraagd van het embouchure van 1e trompet en 

hoorn. Dus een goede balans is hier nodig.



Vraag

Wij lenen regelmatig muziek van Musidesk. Ik was me er 

echter niet van bewust dat er (veel) repertoire voor 

ensemble beschikbaar is. Ik denk dat de zoekfunctie van 

de catalogus hier onvoldoende toereikend voor is.

→ Toelichting Wout Ligterink catalogus
https://www.musidesk.nl/wise-apps/catalog/8903/search/iets/*



Toelichting op diverse flex-series



Toelichting op diverse ensemble series



Toelichting Brass/Percussion and Woodwind Bezettingen



Vraag

Met Click Track voor thuis studie of opname?

→Tips voor thuis-repetities van Cees Coenen

Dirigent Cees Coenen startte vrijwel direct na aanvang 

van de intelligente Lock down met het verzorgen van 

online repetities. Doe hiervoor ideeën op: ceescoenen.nl 



vervolg

→ Hafa-Producties Jos Pijnappel

Als je thuis de partijen oefent is dat best lastig. Die foute noot die je 
over het hoofd ziet, niemand die je dat ritme uitlegt. Was er maar 
iemand bij die alles op de juiste manier speelt: noten, ritmes, 
frasering, dynamiek, vertragingen…. Hafa-producties presenteert een 
initiatief dat dit probleem kan ondervangen!  Wij maken voor de 
gehele HaFaBra sector oefenbestanden van bestaand werk. Heb je 
een werk geleend of aangeschaft, en wil je dat je leden dat thuis 
foutloos kunnen oefenen? Dan bestel je bij Hafa producties een 
oefenpakket op maat: 

3 mp3-bestanden per orkest partij (1e klar, 2e klar, fluit, etc) à 1.: 
origineel tempo, 2: midden tempo, 3: oefentempo (langzaam)

1 totaalbestand, zodat je met de rest van het orkest kunt spelen. 
Voor individuele info kunt u contact opnemen per telefoon met 
0653602402, of mail : jospijnappel@gmail.com.



vervolg

→Ivo Kouwenhoven’s ideeën voor de jeugd.

Ivo brengt heel veel leuke en hippe werken uit, speciaal 
voor jeugdige muzikanten. Speciaal voor de thuisblijvers 
voorziet hij enkele hiervan van meespeeltracks: 
himalayamusic.nl/ uitgaven / arrangementen

→ Children for a new world – Michiel Oldenkamp

Speciaal samengesteld voor kinderen die school verlieten 
om te protesteren tegen de klimaatomstandigheden 
wereldwijd. In het corona-tijdperk niet direct 
gerelateerd, maar evenveel stof tot nadenken!

https://www.musicroom.com/product/okp120-
081/children-for-a-new-world-concert-band.aspx



vervolg

→ Molenaar Edition: Virtual conductor, practise at home

Uitgeverij Molenaar helpt muzikanten om ondanks de huidige 

verplichte afstand toch samen muziek te maken. Met behulp 

van een virtuele dirigent en clicktrack krijg je de gelegenheid 

om je partij thuis te spelen; je neemt jouw partij op en deelt 

dit daarna met andere muzikanten. Zo komt het virtuele orkest 

tot leven! Mail je vragen naar office@molenaar.com

→ Dirigentenwerkplaats.nl

Alle tips rondom online repeteren (voor koordirigenten, maar 

zeker inspirerend voor orkestdirigenten): 

https://www.dirigentenwerkplaats.nl/online-repeteren-tips/



vervolg

→ Save the Music

Save the Music deelt kwalitatief  hoogstaand 

educatief materiaal met docenten en scholen

→ Creative Repertoire Initiative

The Creative Repertoire Initiative (CRI) is a collective of composers and conductors committed to creating
adaptable music for ensembles in the coming academic year and beyond, due to the challenges created by
the COVID-19 pandemic.

While CRI is not a clearinghouse, distributor, or publisher, we hope that the resources found on this page and on our Facebook group can be
of use to other composers who wish to contribute to this much-needed and growing body of repertoire.

Welke initiatieven zijn er of kennen jullie? 

https://www.facebook.com/creativerep/
https://www.savethemusic.org/grants/teacher-resources/?fbclid=IwAR06TUbx_L7zZYqrEQ3W2J-70DZp0SUN3QgGzQnnDyHBWvpsIHkAWQe23pA
https://www.creativerepertoire.com/


Mostly direct links to ensemble sheet music (work in progress)

• Ariel Music

• Chester Music (o.a. Kaleidoscope Serie) 
→ part of Boosey&Hawkes

• Edition Compumusic

• Emerson Edition 

• Hubert Hoche / Musicscores.de

• Lemoine

• Muzika Franeker

• Novello

• Schott

https://arielmusic.co.uk/product-category/chamber/
https://www.boosey.com/shop/powersearch/powersearch_results?publisherid=%20%2091
https://www.boosey.com/shop/powersearch/powersearch_results?publisherid=
https://123blaasmuziek.nl/uitgever/edition-compusic-amsterdam/
https://www.juneemersonwindmusic.com/Brass-Choir/%20%20https:/www.juneemersonwindmusic.com/Mixed-Ensemble/
https://www.hubert-hoche.de/
https://www.musicscores.de/different-ways-to-see-6.html?fbclid=IwAR3wikC3MzQ-A1cUPs21p9OTRMM-ku85f8DI0d8p96GAnKyPTYnPUOrqJ9Y
https://www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/instrument/i%20%20https:/www.henry-lemoine.com/fr/catalogue/instrument/l
http://www.muzika.nl/
https://www.wisemusicclassical.com/catalogue/works/?yearComposed=%5B0%2C20%20%2030%5D&publisher=%22Novello+%26+Co+Ltd%22&category=%22Large+Ensemble+%287%25%20%202B+players%29%22
https://de.schott-music.com/shop/noten-buecher/blasorchester-blaesergruppen/gemischte-und-variable-besetzung.html


Vervolg 1

• AM Music 

• Beriato / Kameleon

• Boosey and Hawkes 

• Brain Music / Bravo Music 

• C. Alan Publications

• Bronsheim

• EMR / Reift

• Faber Music 

• Ferskaat MP 

https://ammusic.nl/nl/163-am-young
http://www.halleonardeurope.com/shop/
https://www.boosey.com/shop/powersearch/powersearch_results?search=windepend%20%20ence&x=0&y=0
https://bravomusicinc.com/flexible-bandensemble-%20%20series-c-100/
http://c-alanpublications.com/chamber/
https://bronsheimmusic.nl/ensembles-bladmuziek-
https://www.reift.ch/categorie-formation/Ensemble-8-voix/81
https://www.fabermusic.com/shop/list/ensemble-and-large-scale
https://www.ferskaatmp.com/


Vervolg 2

• Hal Leonard Flex Band Series OR www.bandmusicshop.com

• Ha Fa Bra Music / Louis Martinus

• Himalya Music 

• Jan Bosveld 

• Lake Music 

• Maecenas Music 

• Mansarda

• Molenaar

https://www.halleonard.com/menu/1501/flex-%20%20band?subsiteid=6&dt=item#products
http://www.bandmusicshop.com/
http://www.hafabramusic.com/search-%20%20results/nl/page2/
https://www.himalayamusic.nl/
http://www.janbosveld.nl/
https://www.lake-music.com/flex-band-series/flex4band-series
https://www.maecenasmusic.co.uk/classified-title-listing.html
http://www.mansarda.nl/jeugdorkest-originals-nl-frame.html
http://www.molenaar.com/


Vervolg 3

• Norsk Noteservice

• Rundel

• Tierolff

• Brolga

• Barnhouse

• Eight Note Publications 

• Kendor

• Studio Music 

https://notebutikken.no/korpsnoter/filter/korpskatalogen_2019/fleksibel_beset%20%20ning_flex.html
https://www.rundel.de/nl/ensemble/c-22
https://www.tierolff.nl/nl/bladmuziek-voor-solo-ensemble.html
http://www.brolgamusic.com/
https://www.barnhouse.com/products/solo-ensemble/solo-%20%20ensemble-small-ensemble/
http://www.enpmusic.com/catalog.php?Prefix=FB
https://www.kendormusic.com/cc6/solos-ensembles.html
https://www.studio-music.co.uk/flexible-ensemble


Random Suggestions



Suggesties welkom

• Graag ontvangen wij van jullie ook suggesties van 

titels, arrangementen en uitgevers welke niet genoemd 

zijn of vermeld staan.

Mail je voorstellen naar  : joop.boerstoel@rijnbrink.nl

Bij voorbaat dank 

mailto:joop.boerstoel@rijnbrink.nl


N.a.v. oproep suggesties hebben de volgende uitgevers zich 

gemeld :

• https://www.digitalemuzikant.nl/sibelius/muziek-maken-tijdens-de-

corona-crisis/

• www.averemusic.nl

• www.simonsmusic.nl

• Voor flugelhorn choir : Rob Goorhuis

https://www.digitalemuzikant.nl/sibelius/muziek-maken-tijdens-de-corona-crisis/
http://www.averemusic.nl/
http://www.simonsmusic.nl/
https://ammusic.nl/nl/solo-ensemble/293-prayer-and-answer.html


Interessante links 

www.timreynish.com

www.timreynish.com/repertoire/chamber-music/

www.bravomusicinc.com/mixed-chamber-winds-c-3_36/

www.symphonicworks.ch/ensembles

http://www.timreynish.com/
http://www.timreynish.com/repertoire/chamber-music/
http://www.bravomusicinc.com/mixed-chamber-winds-c-3_36/
http://www.symphonicworks.ch/ensembles


Nabije toekomst 

1) informatie ontsluiting op website

2) meeting componisten en uitgeverijen
(plaatsgevonden op 19 juni 2020)

3) compositie opdrachten :
Hout (opdracht verstrekt aan Hans van der Heide)

Koper / slagwerk (opdracht verstrekt aan Leon Vliex)

Alles digitaal beschikbaar  : online via website Musidesk vanaf 17 
augustus 2020.



Coming Soon : Beschikbaar vanaf 17 Augustus, 2020 

mede mogelijk gemaakt door 

Prins Bernhard Cultuurfonds

• www.heidemusic.nl www.bronsheim.nl www.janbosveld.nl

http://www.heidemusic.nl/
http://www.bronsheim.nl/
https://www.facebook.com/KMKJWF/videos/326080542005548/


Nieuwe repertoire serie

Hal Leonard ‘Band Section Series’ 

Woodwind ensemble en (optional) percussion

Brass ensemble en (optional) percussion



Revived 

• www.windmusicrevived.com

ABOUT REVIVED

• Wind bands worldwide are facing challenges due to the safety precautions of the COVID-19 virus, and “making music together” 

may be what is missed the most. In some countries, governments have introduced protocols that allow bands to make music at 

an appropriate distance from each other. For most bands, it’s impossible to play together as full ensemble, which makes 

smaller group rehearsals necessary as the remaining alternative.

• We challenged the Dutch composer Christiaan Janssen to present an innovative work for wind band: a composition with three 

different layers which can be performed separately as ensemble pieces, and later – when a full ensemble is allowed – can be 

played together to form a completely new piece of music. 

• All music is free downloadable : see website 

http://www.windmusicrevived.com/


3 Sound Examples

https://www.youtube.com/watch?v=rRIyxbEoFxw
https://www.youtube.com/watch?v=djP0ikiW3d4
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Q2GrSQk
https://www.youtube.com/watch?v=vjD6Q2GrSQk


Dank voor je aandacht


