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F L U T E  S E R I E S

Redacteur: Rien de Reede
Grafisch ontwerp: Marc Terstroet

De Flute Seriesvan Broekmans & Van Poppel, Amsterdam, omvat bekend en
onbekend repertoire voor en met fluit, uitgegeven door bekende musici en
musicologen als Frans Vester, Nikolaus Delius, Peter van Munster, Jane Bowers,
Trevor Wye, William Bennett en Rien de Reede. 
Aan de uitgave-techniek, waarbij respect voor de oorspronkelijke muzikale tekst
voorop staat, is de uiterste zorg besteed. De uitgaven zijn vrijwel alle voorzien van
een voorwoord met biografische gegevens over de componist en informatie over
het werk zelf.
Componisten als Louis Andriessen, Joep Straesser en Jean Lambrechts droegen met
nieuw werk bij tot uitbreiding van het repertoire, terwijl Trevor Wye, Pip van
Steen, Ruud Bos en Jelle Hogenhuis werk schreven dat een stimulerende bijdrage
aan het fluitonderwijs voor jonge spelers wil leveren en dat in de ‘Graffiti serie’ is
ondergebracht. Met de uitgave van een aantal nieuwe etude-bundels is getracht
meer variatie in de statische etude-literatuur te brengen. Werk van Drouet en
Reichert werd weer toegankelijk gemaakt en door het laten schrijven van nieuwe
etudes door Adriaan Bonsel en Geert van Keulen werd een bijdrage aan de
nieuwste etude-literatuur geleverd. 

… cette remarquable collection … propose un catalogue des plus interessants …
(Traversières)
It’s such a pleasure to read the print of this publisher for clarity and ease. (Pan)
… beautifully printed as always with Broekmans editions … (Winds)

Moeilijkheidsgraad
1: zeer eenvoudig
2: eenvoudig
3: voor enigszins gevorderden
4: matig moeilijk
5: moeilijk
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F L U I T S O L O

Variations on Favorite Themes for Flute Solo by Couperin, Hotteterre, Blavet,
Mahaut, Taillart, Gunn, A.B. Fürstenau, Tulou, Mercadante, Kuhlau and
Nicholson (Rien de Reede)  (2-4)  
BP 1476
Al eeuwenlang is het variëren op bekende en populaire thema’s een geliefde
bezigheid van componisten en uitvoerenden. Niet alleen muzikaal ontroeren maar
ook muzikaal sensatie verwekken werd allengs meer het streven in de variatiekunst.
Bovendien werd niet nagelaten diverse karakters zoals lichtvoetigheid, droefheid,
kwaadheid of virtuositeit uit te drukken. Sommige variatiewerken zijn stellig met
een didactisch doel geschreven en hun aanwezigheid in vooral negentiende eeuwse
fluitmethodes is dan ook niet verwonderlijk.

Recueil de Pièces
Pieces for one and two flutes by F. Couperin, J. Hotteterre and M. Blavet
(Frans Vester) (2-3)
BP 1473
Deze selectie van Franse fluitmuziek uit de eerste helft van de achttiende eeuw
bevat naast bekende solostukken zoals Couperins Rossignol-en-amouren Blavets
Rondeauen Gigue en Rondeaukleine duo’s voor twee fluiten van o.a. J. Hotteterre
en M. Blavet. Dit Recueil is een speelse en praktische inleiding tot de Franse
barokmuziek, waarbij het voorwoord van nut wil zijn bij het studeren van de
diverse versieringen.

Frans Vester’s collection of eighteenth century French solos and duets contains works by
Couperin, Hotteterre le Romain and Blavet. Beautifully printed as always with Broekmans
editions, this collection has an English language foreword with full explanations of the
ornamentation symbols used.(Winds)

Rudolf Escher
Sonata per flauto solo (3)
BP 5
Sinds Debussy’s Syrinx(1913) en Karg-Elerts Sonata Appassionata(1917) nam het
schrijven voor fluit solo in de twintigste eeuw een grote vlucht. Nederlandse
componisten als Sigtenhorst Meijer, Lambrechts, Van Baaren, Keuris en Loevendie
droegen naast Escher aan dit repertoire bij.
In het oeuvre van Rudolf Escher neemt het werk voor fluit een belangrijke plaats
in. De Sonata per flauto solo,in 1949 geschreven voor Pieter Odé, is inmiddels een
‘classic’ in de Nederlandse fluitliteratuur. Lyriek is, ook al door de lange
legatobogen, één van de meest opvallende kenmerken van dit stuk.

Rudolf Escher
Air pour charmer un lézard pour flûte seule (2-3)
BP 1667
In juni 1950 bezocht Rudolf Escher met de zangeres Marcelle Gérar en de
beeldhouwer Léon Leyritz, vrienden van Ravel, diens huis in Montfort-l’Amaury.
Bij die gelegenheid vertelde Marcelle Gérar, dat Ravel er van hield ‘om eindeloze
liedjes te fluiten voor hagedissen’. Voor madame Gérars tegenbezoek aan
Amsterdam in 1953 componeerde EscherAir pour charmer un lézard. Dit korte
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stuk, geschreven in de vorm van een chaconne, is een voorbeeld van Eschers
meesterschap om een klein melodisch gegeven te ontwikkelen. 

Joep Straesser
A Solo for Alkaios for flute alone (3)
BP 1544
De Nederlandse componist Joep Straesser heeft een uitgebreid oeuvre voor fluit
geschreven waaronder een Sonate voor fluit en piano, een Sonata a duevoor twee
fluiten en All perishes …,liederen voor sopraan en fluit op teksten van de Griekse
dichter Alkaios. InA Solo for Alkaios, een kort werk voor fluit solo, wordt
expressief en virtuoos muzikaal materiaal uit Straessers liederen voor sopraan en
fluit zeer effectief samengevoegd. 

This work explores the sound and technical potentialities of the flute in avant garde fashion.
(South African Music Teacher)

Jean Lambrechts
Embryon. Monologues pour flûte seule (4)
BP 1611
Als leerling van André Jolivet heeft Jean Lambrechts hier zijn eigen commentaar
geschreven op deCinq Incantations. De Nederlandse fluitist Emile Biessen maakte
dit werk door zijn virtuoze opname geliefd bij fluitisten.  

E T U D E S  V O O R  F L U I T

Joachim Andersen
18 short Studies, op. 41 (2)
BP 1512
Als fluitist en dirigent van de Berliner Philharmonikerkende Andersen de
technische moeilijkheden van het fluitspel als geen ander. Hij was tevens een
gepassioneerde leraar die door middel van zijn etudes een oplossing voor die
problemen trachtte te geven. Zijn bundels etudes, van het meest elementaire niveau
tot de grootste virtuositeit, vormen eigenlijk een fluitschool zonder tekst en
behandelen op methodische manier steeds weer dezelfde problemen.

… a fine edition …(Pan)
This provides practice in lip flexibility, and prepares the student for the many pieces that
require the ability to change register rapidly …(Int. Journal of Music Education, Australia)

Louis Drouet
25 Studies (including Modulation Study on The Blue Bells of Scotland) (Rien de
Reede) (3)
BP 1510
Voor zijn in 1827 verschenen Méthodeschreef de Nederlandse fluitist Louis Drouet
een vierentwintigtal etudes. Hoewel geschreven voor de oud-systeem-fluit zijn deze
etudes door de intelligente en methodische schrijfwijze sedertdien nooit uit de
belangstelling geraakt. In plaats van de slotetude, die door veel fluitleraren wordt
genegeerd, is in deze band als alternatief de modulatie-studie op het bekende liedje
The Blue Bells of Scotland opgenomen.
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Louis Drouet
72 Studies for the Boehmflute (2 Vols) (Rien de Reede) (2-3)
BP 1641, BP 1642
Op hoge leeftijd maakte Louis Drouet, in het gezelschap van zijn zoon, de pianist
Louis Drouet jr een reis naar Amerika. Tijdens deze reis maakte Drouet voor het eerst
kennis met de Boehmfluit van 1847. Hoewel Drouet zijn hele leven op een oud-systeem
fluit had gespeeld raakte hij zo enthousiast over het nieuwe instrument dat hij er direct
een serie nieuwe etudes voor schreef. Deze etudes verschijnen hier voor het eerst in
een moderne uitgave. Kort en bondig geschreven behandelen ze steeds een technisch
facet van het fluitspel zoals legato, diverse soorten articulatie, flexibiliteit, enz. Deze
etudes horen tot de meest voortreffelijke etude-literatuur ooit voor de fluit geschreven.

What a pleasure it is to renew acquaintance with these charming studies written by a great
19th-century virtuoso on the old eight-keyed instrument as his response to discovering
Boehm’s improved design for the first time. The edition is up to the publisher’s customary
high standards. (Pan)

Benoit-Tranquille Berbiguier
18 Exercices ou Études pour la Flûte (Rien de Reede) (3)
BP 1511
Berbiguiers etudes zijn, evenals die van Drouet, afkomstig uit zijnMéthode pour la
Flûte. Flexibiliteit bij grote intervallen en egaliteit van de registers zijn de
belangrijkste doelen die in deze etudes aan de orde worden gesteld. Omdat
Berbiguier het zwakke lage register van zijn negentiende-eeuwse Franse collega-
fluitisten kritiseerde is het niet verwonderlijk dat ook dat aspect uitgebreid aan de
orde komt. Rockstro merkte over deze etudes op: ‘… (they) have perhaps had a
larger sale than any flute-music ever printed’.

Deze nieuwe uitgave van de aan de methode ontleende 18 Exercices ou Etudes is zeer
waardevol. In de inleiding worden de belangrijkste opmerkingen over de uitvoeringspraktijk
samengevat. In de etudes kunnen alle technieken getraind worden die nodig zijn om muziek van
het begin van de negentiende eeuw goed te spelen.(Fluit)

Adriaan Bonsel
8 Concert Studies (3-4)
BP 1545
Bonsels Concert-etudeshebben naast de etudes van Jeanjean en Bitsch een plaats
in de twintigste-eeuwse studieliteratuur gevonden. Nieuwe modi en onregelmatige
maatsoorten horen o.a. tot de onderwerpen van deze etudes die inmiddels ook
regelmatig op concerten gespeeld worden.

Geert van Keulen
12 Concert Studies (4)
BP 1606
Iedere muzikale periode heeft haar eigen karakteristieke etudeliteratuur. Zo waren
de etudes van Jeanjean, Bitsch en Bonsel nodig ter voorbereiding van het werk van
componisten als Debussy, Ravel, Roussel. Componisten als Messiaen, Carter en
Boulez compliceerden de muzikale taal nog verder zodat efficiënt studie-materiaal
hiervoor nodig was. Om hieraan tegemoet te komen schreef Geert van Keulen een
twaalftal studies. Sommige etudes zijn ook op altfluit of piccolo uitvoerbaar. 
In het bijzonder de laatste, aan Peter-Lukas Graf opgedragen, etude is zeer effectief
als solostuk. 
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Mathieu Reichert
Six Études, op. 6 (Thies Roorda) (3)
BP 1705
Mathieu Reichert, in Maastricht geboren als zoon van een infanteriemuzikant, is bij
fluitisten over de hele wereld bekend om zijn Exercices Journaliers, op 5. Zijn Six
Études, op. 6, verdienen eenzelfde belangstelling. Zij hebben vooral ten doel om
flexibiliteit, egaliteit van de registers en dubbel staccato te studeren. Zijn beroemde
melodieuze vindingrijkheid is ook in deze etudes onmiskenbaar aanwezig.

A LT F L U I T

Orchestral Excerpts for Alto Flute (Rien de Reede)
BP 1480
Deze bundel omvat de essentiële orkestliteratuur voor altfluit. Het is de enige
collectie waarin de vrijwel volledige altfluit-partijen van Stravinski’s Sacre, Ravels
Daphnis et Chloéen Boulez’Marteau sans Maîtreen een aantal kleinere partijen
van Varèse, Britten en Holst zijn samengebracht.
De inleiding vertelt iets over de geschiedenis van het gebruik van de altfluit in het
moderne orkest. 

Very good … essential for alto players … (Flutewise)

P I C C O L O  E N  P I A N O

Album for Piccolo and Piano. Vol. 1 
Works by Damaré, Brockett, Le Thière and Moore (Trevor Wye) (2-3)
BP 1520
Album for Piccolo and Piano. Vol. 2 
Works by Green, Le Thière, Brewer and Brockett (Trevor Wye) (2-3)
BP 1521
In de late negentiende eeuw was een piccolo-solist die virtuoze soli ten gehore bracht
een niet ongebruikelijke verschijning. In de concertzaal maar vooral in de open lucht
kon het instrument het juiste soort verstrooing bieden met lichte muzikale vormen zoals
polka’s en boléro’s. Vogelimitaties waren ook zeer populair en namen als La Tourterelle
en L’Oiseau du Bois waren dan ook geen uitzondering. Meestal begeleidde een klein
orkestje, soms ook een piano. Trevor Wye die een collectie oude schellakplaten van
beroemde piccolo-virtuozen heeft, maakte een selectie van de aardigste stukken.

… excellent works which although entertaining do treat the instrument seriously. (The Trumpeter)
… a lively edition, meticulously edited and a welcome addition to the piccolo repertoire.
(Royal College of Music Magazine)

Album for two Piccolos and Piano
Works by Cole, Genin, Damaré and Kling (Trevor Wye) (2-3)
BP 1664
Na het grote succes van de eerste twee bundels stelde Trevor Wye ook een album
samen met stukken voor twee piccolo’s en piano, waaronder Damaré’s bekende
Nightingale of the Opera.
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… ces morceaux virtuoses et pétillants sont un vrai régal … car il n’existait que bien peu de
pages à deux piccolos disponibles au catalogue actuel. (Traversières)
This is an album of four effervescent trios suitable for two piccolo players who like to show
off and an obliging pianist. (Pan)

T W E E  F L U I T E N

Baroque music from the Netherlands. Vol. 1 
Sonatas for two flutes or violins by W. de Fesch, P.A. Locatelli and 
J.A. Groneman (Rien de Reede) (2)
BP 1470
Baroque music from the Netherlands. Vol. 2 
Sonatas for two flutes or violins by W. de Fesch, A. Mahaut and P.A. Locatelli
(Rien de Reede) (2) 
BP 1471
Het schrijven van duetten diende in de achttiende zowel als in de negentiende eeuw
vooral didactische doeleinden. De leraar kon met de leerling samenspelen en zo het
nuttige met het aangename verenigen. In twee bundels zijn hier duetten samengebracht
die door Nederlandse of in Nederland woonachtige componisten zoals De Fesch,
Mahaut en J. A. Groneman geschreven werden. In de achttiende eeuw vervalsten
muziekuitgevers regelmatig componistennamen met het oogmerk middels een
beroemde naam de verkoopcijfers op te voeren. Zo kon het bijvoorbeeld gebeuren
dat Gronemans duetten destijds onder Locatelli’s naam verschenen. Maar onder
welke auteursnaam dan ook: ze zijn een plezier om te spelen. 

The printing, depth of blackness, neatness of print, presentation and cover leave me full of
admiration. The music? That’s good too.(Pan)

Georg Philipp Telemannn
Sonatas for two flutes, op. 2 (Jochen Gärtner) (2-3)
BP 1581
De Sonates voor twee fluiten, op. 2 van Telemann horen met Quantz’ Duetten, op. 2
en W.F. Bachs Duetten tot het beste dat de achttiende-eeuwse duo-literatuur
voortbracht. Telemanns Sonates voor twee fluiten, op. 2 waren in de achttiende eeuw
zo populair dat er in Amsterdam, Londen en Parijs roofdrukken van verschenen.
Quantz noemde Telemann een ‘gründlicher Meister’ in het schrijven van duetten. De
mengeling van de Italiaanse en Franse stijl en het feit dat beide partijen interessant
geschreven zijn waren redenen waarom deze stukken zo in de smaak vielen.  

A nice sensible performing edition of the Telemann classic, it includes thoughtful page turns
and is excellently printed.(Pan)
A clean and carefully presented edition … (Continuo Magazine)

Joseph Bodin de Boismortier
Petites Sonates, op. 13 (Jane Bowers) (2-3)
BP 1574
Jane Bowers, toonaangevend expert op het gebied van de Franse muziek uit het
begin van de achttiende eeuw, koos deze sonates voor onze serie. Ze maken
duidelijk waarom Boismortiers muziek in de achttiende eeuw zo buitengewoon



9

geliefd was: het is geschreven met de voor de Franse muziek zo karakteristieke
elegantie; er is sprake van afwisselende karakters en dansen en ze zijn
voortreffelijk voor de fluit geschreven.

The editor, Jane Bowers, provides a more substantial and interesting introduction than such
editions usually have. (Early Music Review)
… these duets should be on every flautist’s shelves … (SANPS Music Broadsheet)

Joseph Bodin de Boismortier
Quatre Petites Suites (Mirjam Nastasi) (1-2)
BP 1477
Deze kleine suites zijn door Boismortier, zoals hij zelf schrijft, voor beginners
geschreven. Eenvoudige, maar goed geschreven muziek zoals deze is zeldzaam en
daarom van belang voor het fluitonderwijs. 

… excellent material for the younger flautist … who is just beginning serious duet work …
(SANPS Music Broadsheet)

Franz Anton Hoffmeister
Three Duets for two Flutes, op. 20. Vol. 1 (Frans Vester) (3)
BP 1474
Franz Anton Hoffmeister
Three Duets for two Flutes, op. 20. Vol. 2 (Nikolaus Delius) (3)
BP 1672
‘Gute Instrumentalduetten, insonderheit für die Flöte sind … noch immer seltene
Produkte’ schreef de Musikalische Korrespondenzin 1791. Dan volgt de
constatering dat het ‘sanfte und angenehme’ vooral eigenschappen van de fluit zijn
maar dat Hoffmeister erop uit lijkt te zijn om de speler vooral ‘die Fertigkeit seiner
Finger und Zunge und die Stärke seiner Lunge’ te laten demonstreren. Een
facsimile van deze recensie is in het voorwoord van deze uitgave afgedrukt. De
kritiek die voortkwam uit Hoffmeisters nieuwe manier van schrijven is uiteindelijk
door de tijd ingehaald. Zo schreef ook Mozart dit soort sprongen in het begin van
zijn D groot concert.

This is refreshing music for two flautists, allowing each to shine … (South African Music
Teacher)

Wolfgang Amadeus Mozart
Grand Duo, op. 76 (Frans Vester) (3)
BP 1513
Dit Duo voor twee fluiten werd in 1807 door Simrock in Bonn uitgegeven. Het
door een niet nader genoemde arrangeur samengestelde werk, bestaat uit de
bewerking van de tweedelige Sonate in F voor piano (KV 547a), het derde deel van
het Duo in G voor Viool en Altviool (KV 423) en het laatste deel van de Sonate
voor Piano en Viool (KV 547). Op deze manier konden fluitisten ook kennismaken
met Mozarts andere werk. Zelfs grote delen uit opera’s werden voor één of twee
instrumenten gezet. Vanwege de geldelijke verdiensten maakten componisten dit
soort bewerkingen vaak zelf. Zo is van Mozart bekend dat hij van zijn operaDie
Entführung aus dem Seraileen bewerking voor blazersoctet gemaakt heeft.
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François Devienne
12 Duos pour deux Flûtes dédiés aux Amateurs, op. 57. (2 Vols) (Peter van
Munster) (2-3)
BP 651, BP 652
Als 20-jarige kwam Devienne naar Parijs waar hij fagottist werd in de Opéra. Hij
nam fluitlessen van zijn collega in het orkest, Felix Rault. In 1780 trad Devienne in
dienst als kamermusicus bij de kardinaal de Rohan. Devienne behoorde tot de
eerste leraren aan hetConservatoire national de musique. Van zijn werk kennen we
tegenwoordig vooral zijn concerten en kamermuziekwerken voor en met fluit. Zijn
opera’s, in de late achttiende eeuw zeer populair, zijn inmiddels vergeten. Zijn
bekende Duo’s, op. 57, verschenen al tijdens zijn leven bij diverse uitgevers in een
versie voor twee fluiten maar ook voor twee klarinetten. 

Ignace Pleyel
Duo à deux flûtes (Frans Vester) (2-3)
BP 1514
Een leertijd in Wenen bij J.B. Vanhal, lessen van J. Haydn en studiereizen naar Italië
vormden Pleyel tot de buitengewoon succesvolle componist die hij uiteindelijk
werd. Vanaf 1795 vestigde hij zich in Parijs waar hij een pianofabriek en een
uitgeverij opende, waarin niet alleen zijn eigen werk verscheen maar bijvoorbeeld
ook alle kwartetten van Joseph Haydn. Pleyels oeuvre was in de negentiende eeuw
zo populair dat talloze van zijn werken, hetzij door hemzelf hetzij door anderen,
werden gearrangeerd. Uit de voor de Pruisische koning geschreven strijkkwartetten
op. 8 werd het tweede kwartet omgewerkt tot dit elegante Duo.

Benoît-Tranquille Berbiguier
Tr ois grands Duos pour deux Flûtes, op. 61 (Frans Vester) (3-4)
BP 1674
W.N. James, een groot bewonderaar van Berbiguier, schrijft in zijn boek A Word or
Two on the Flute(1826): ‘Deze duetten zijn tot mijn verwondering in Engeland
nooit in druk verschenen, terwijl de componist toch alles in het werk gesteld lijkt te
hebben om er al zijn overige duetten mee te overtreffen’. Vester voegt hier in zijn
voorwoord aan toe: ‘De duetten trekken niet alleen de aandacht door de
ongebruikelijke toonsoorten: f kl., Bes gr. en c kl. Ze zijn daarnaast vol van emotie,
nu eens dramatisch, nerveus, dan weer aanstekelijk of elegant, op een manier die
men bij duetten zelden aantreft.’

Rudolf Escher
Sonata per due Flauti (3-4)
BP 4
In de Sonata per due Flauti omsluiten de virtuoze hoekdelen een contemplatief
middendeel waarin de dialoog van de twee fluiten allengs een duet wordt op de
manier zoals Berlioz dat ook met de hobo’s in zijn Symphonie fantastiquedoet.
Vanaf 1947, het jaar van de première van de Sonata per due Flautiop het ISCM-
festival in Kopenhagen, is dit stuk onverminderd in de belangstelling gebleven.
Recent verschenen er nog twee CD-opnamen van. Met de Kanonische Sonatinevan
Hindemith hoort dit werk dan ook onbetwistbaar tot het beste dat in de twintigste
eeuw voor twee fluiten is geschreven.  
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D R I E  F L U I T E N

Jean-Louis Tulou
Souvenir Anglais, op. 51 (Rien de Reede) (3)
BP 1483
Tulou, met Drouet, Fürstenau en Nicholson behorend tot het beroemde
fluitistenquartet van de eerste helft van de negentiende eeuw, schreef tijdens één
van zijn reizen naar Engeland een fantasie op bekende Engelse liedjes. Het eerste
deel werd onmiskenbaar door de opera beïnvloed. Het tweede en derde deel zijn
geïnspireerd op bekende Engelse thema’s. Deze uitgave bevat partituur en partijen.

… prachtig verzorgde uitgave …(Fluit)
L’oeuvre, peu connue et spectaculaire, offre une intéressante alternative … (Traversières)

Anton Reicha
Trio, op. 26 (Frans Vester) (2-3)
BP 1515
Anton Reicha, die fluit speelde in het hoforkest in Bonn waarin ook Beethoven
altviolist was, schreef tijdens zijn Hamburgse periode van 1794 tot 1799 diverse
stukken voor twee, drie en vier fluiten, waarschijnlijk omdat hij in die tijd in zijn
levensonderhoud voorzag met het geven van fluitlessen. Dit kleine trio, nog geheel
klassiek van stijl, verschijnt hierbij voor het eerst in een moderne uitgave. 

Kaspar Kummer
Trio, op. 58 (Frans Vester) (2-3)
BP 1484
Kaspar Kummer behoorde, met bijvoorbeeld Fürstenau, Keller en Dressler tot de
talloze fluitisten die nog aan de literatuur voor hun eigen instrument bleven
bijdragen terwijl de grote componisten van die tijd nauwelijks nog in het schrijven
voor de fluit geïnteresseerd waren. Hoewel Kummer pas in 1870 overleed kan hij in
compositorisch opzicht als een tijdgenoot van Schubert worden beschouwd. Zijn
oeuvre, hoofdzakelijk voor fluit gecomponeerd, omvat concerten en kamermuziek
in diverse bezettingsvormen, waaronder een negental trio’s voor drie fluiten.
Rockstro schreef over hem: ‘… I know of no composer of music for the flute,
whose works are of such uniform excellence as those of Kaspar Kummer.’

V I E R  F L U I T E N

Anton Bernard Fürstenau (= Sigismund Neukomm)
Quartet, op. 88 (Peter van Munster) (3)
BP 1598
Naast de kwartetten van Reicha en Kuhlau behoort dit tot het beste dat in de vroege
negentiende eeuw voor vier fluiten geschreven werd. Evenals in Haydns Kaiser-
Quartettwerd hier ‘Gott! Erhalte Franz den Kaiser’ gevarieerd. Bij deze uitgave
wordt voor het eerst ook een partituur geleverd. Zeer recent werd ontdekt dat dit
werk niet van Fürstenau maar van de hand van Sigismund Neukomm is. De muziek
is er niet minder om …

… this edition, a favourite evergreen, is most welcome. (Pan)
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Eugène Walckiers
2me Quatuor, op. 70 (Peter van Munster) (3)
BP 1576
Het werk van de Franse fluitist-componist Eugène Walckiers is ten onrechte weinig
bekend. Zijn werk voor fluit (o.a. voor fluit en strijkers, fluit en piano, duo’s, trio’s
en twee kwartetten) is in een zeer persoonlijke en interessante stijl geschreven en
ademt de onconventionele geest die we ook in de werken van o.a. Berlioz en Liszt
aantreffen. Zij waren dan ook alle drie compositie-leerlingen van  Anton Reicha,
die hoogst originele ideeën over het componeren had.
Het tweede kwartet voor vier fluiten werd door de grote Franse fluitist Marcel
Moyse regelmatig op het programma gezet van zijn zomercursussen in Boswil.
Partituur en partijen van Walckiers’ tweede quartet zijn met deze uitgave voor het
eerst beschikbaar.

… as usual, the production, printing etc. are above reproach. This should be in every quartet
players repertoire. (Pan)

Vincenzo de Michelis
Notturnino, op. 37 (Frans Vester) (2)
BP 1516
De romantische Italiaanse fluitliteratuur met namen van fluitisten-componisten als
Briccialdi, De Michelis en Paggi stond vooral onder de invloed van de Italiaanse
opera met talloze parafrases en variaties op beroemde aria’s uit opera’s van Bellini,
Verdi, Donizetti en Rossini. Het Notturnino van De Michelis gebruikt geen opera-
thema’s maar het melodisch materiaal behoort qua stijl ondubbelzinnig in dezelfde
periode thuis. De uitgave bevat partituur en partijen.

F L U I T E N  B A S S O  C O N T I N U O

Michel Blavet
Tr oisième livre de Sonates (2 Vols) (Frans Vester) (3)
BP 1517, BP 1518
Lange tijd was uitsluitend Blavet’s tweede boek met sonates beschikbaar. Tussen
het ontstaan van het tweede en derde boek ligt een periode van ongeveer acht jaar
en het is dan ook niet verwonderlijk dat er een duidelijk verschil in stijl herkenbaar
is.Was Blavets tweede boek nog overheersend Frans van karakter, in het derde
boek overheerst de galante stijl. Door een meer structureel gebruik van toonladders,
gebroken akkooorden, toonherhalingen en latente tweestemmigheid, ontwikkelde
Blavet een nieuwe, meer virtuoos gerichte stijl, die de instrumentaal-technische
basis van de Franse fluitmuziek zou gaan vormen. 

Francesco Geminiani
Sonata in D major, op. 1, no. 10 (Thiemo Wind) (2-3)
BP 1601
Deze bewerking voor fluit van Geminiani’s vioolsonate in E gr.t., op. 1, no.10 is
afkomstig uit een tweedelige collectie die door Pietro Chaboud bij Walsh & Hare in
Londen werd uitgegeven in ca 1723. Pietro Chaboud was in London bekend door
zijn concerten op de ‘flûte d’almain’ en als fagottist in het ‘Queen’s Theatre’. Ook
werkte hij als componist van fluit- en hobomuziek voor de eerste hertog van
Chandos. Hij bewerkte Geminiani’s sonate met bijzondere trouw aan het origineel. 
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Antoine Mahaut
3 Sonates (Hajo Wienroth) (2-3)
BP 1704
De in Namen geboren fluitist Antoine Mahaut schreef, behalve zijn bekende
Méthode, talloze sonates, duetten en concerten voor fluit. De solo-sonates zijn,
afgezien van de zes sonates, op. 1, alle in handschrift overgeleverd. Drie sonates uit
de bibliotheek van Stockholm zijn nu voor het eerst in moderne druk verschenen en
laten duidelijk horen waarom Antoine zich graag Antonio noemde. Mahaut woonde
een deel van zijn leven in Amsterdam waar hij met het geven van fluitlessen in zijn
levensonderhoud zal hebben voorzien.

Deze uitgave kreeg in 2002 een honorable mentionin de Newly Published Music
Competition van deAmerican Flute Association.
… prettig speelbare, frisse muziek in galante stijl, leuk om te leren kennen naast het
bekendere repertoire van Quantz … (Fluit)

F L U I T E N  P I A N O

Carl Reinecke
Von der Wiege bis zum Grabe (2 Vols) (Rien de Reede) (2-3)
BP 1662, BP 1663
De pianocyclus Von der Wiege bis zum Grabe was tijdens Reinecke’s leven zo
populair dat er talloze bewerkingen van verschenen. Deze bewerkingen omvatten
o.a. versies voor harmonie-orkest, harmonium, viool en piano en talloze andere
instrumentencombinaties. De bekende fluitist Ernesto Köhler bewerkte de cyclus
zeer effectief voor fluit en piano. Met deze korte stukken, in de stijl van
Schumann’s Romances, is Reinecke’s muziek ook binnen het bereik van diegenen
die nog niet aan de Sonate of het Concert toe zijn.  

… it’s a wonderful alternative to the main diet of Romantic works, having very satisfying
melodious lines and harmonic interplay. (Pan)
L’auteur affectionnait particulièrement ce genre de petites pièces idylliques et intimistes, qui
évoquent d’ailleurs fréquemment des musiciens qu’il admirait et qui l’avaient inspiré,
comme Schumann ou Mendelssohn. … un complément idéal aux programmes de concert
romantiques.(Traversières)

Albert Roussel
Joueurs de Flûte (Thies Roorda) (3)
BP 1573
Na lang aandringen van Louis Fleury voor nieuw werk voor fluit schreef Roussel
in 1924 zijn Joueurs de Flûte. In plaats van een sonate koos Roussel voor een
suite-vorm waarin hij diverse fluitisten portretteerde die, god of mens, ieder hun
eigen wereld of cultuur vertegenwoordigen. Het gebruik van een oude modus
(dorisch) en een raga hielp Roussel om volstrekt nieuwe sferen te creëren.

They’ ve done it again! … Here for the first time, are the four pieces together with an
excellent foreword and with errors corrected. Its cheap, its clear, its helpful.(Pan)



14

Albert Roussel
Andante et Scherzo, op. 51 (Thies Roorda) (2-3)
BP 1570
Het Andante et Scherzo, gecomponeerd in 1934, werd opgedragen aan Georges
Barrère, de toenmalige solofluitist van het New York Symphony Orchestra. Barrère
had zich niet alleen in Frankrijk met zijn Société moderne d’instruments à vent,
maar ook in de Verenigde Staten een zeer trouw pleitbezorger getoond voor
Roussels muziek, o.a. door uitvoeringen van zijn Divertissementvoor piano en
blaasquintet en het Trio voor fluit, altviool en cello. 

… a modern, bright, clean edition. (Pan)

Albert Roussel
Aria (Thies Roorda) (2)
BP 1572
De Aria werd oorspronkelijk geschreven als een vocalise voor de Collection
Hettich. 

… a nice piece to play.(Music Teacher)

Jean Remusat en Alphonse Leduc
La Cenerentola. Fantaisie élégante sur un thème de Rossini (Thies Roorda) (2-3)
BP 1600
Rossini vond zijn muziek voor de aria ‘Non più mesta’ uitLa Cenerentolazo goed
dat hij het in maar liefst drie van zijn opera’s gebruikte. Niet alleen Chopin maar ook
de fluitist Remusat (1815-1880) en de pianist Leduc schreven een aantal korte variaties
op dit thema. Waar Chopin de piano alleen met een paar akkoorden laat begeleiden
geven de variaties van Remusat en Leduc een levendige samenspraak van de fluit
en piano. Bovendien schreven zij een korte introductie op basis van een canzone uit
dezelfde opera. De moeilijkheidsgraad van de fluit- en pianopartij is beperkt.

Jules Demersseman
Premier Solo de Concert pour Flûte et Piano, op. 19 (Thies Roorda) (3-4)
BP 1546
Door zijn razendsnelle dubbele tongslag en duizelingwekkende virtuositeit noemde
het Parijse publiek Demersseman de ‘Sarasate van de fluit’. Hij was één van de
leerlingen van Tulou die de conische fluit trouw bleef, ondanks de populariteit die
de nieuwe Boehmfluit in Frankrijk snel verwierf. 
Plezier in virtuositeit is één van de aspecten die een onafscheidelijk deel van
Demersseman’s composities uitmaken met als hoogtepunten zijn Solos de Concert.

… this deserves the title “bravoura” and should be included in every advanced flautist’s
repertoire. (South African Music Teacher)

Paul Taffanel 
Jean de Nivelle. Fantaisie (William Bennett) (4)
BP 1675 
Paul Taffanel 
Françoise de Rimini. Fantaisie (William Bennett) (4)
BP 1676
Paul Taffanel, die op het Conservatorium niet alleen zijn premier prixvoor fluit
haalde maar ook contrapunt, harmonieleer en compositie studeerde, schreef in zijn
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jonge jaren een aantal fantasieën voor zijn eigen instrument in virtuoze romantische
stijl. Totdat William Bennett alle vier de grote variatiewerken van Taffanel voor CD
opnam waren uitsluitend Taffanels Fantasie op thema’s uit Mignonen uit Der
Freyschützbekend. Met deze nieuwe uitgaven hebben fluitisten nu ook toegang tot
de fantasie Jean de Nivelleen Françoise de Rimini, waarin thema’s uit de
gelijknamige opera’s van L. Delibes en A. Thomas worden gebruikt.

Deze uitgave kreeg in 2002 een honorable mentionin de Newly Published Music
Competition van deAmerican Flute Association.

Louis Drouet en Giulio Briccialdi
Variations on the Air God Save the King (Trevor Wye) (4)
BP 1475
Evenals Paganini schreef Drouet variaties op God Save the Kingdie hij op 24 juni
1829 met groot succes in Londen uitvoerde. Op hetzelfde concert dirigeerde
Mendelssohn, met wie Drouet de reis naar Engeland had gemaakt, ook de eerste
Engelse uitvoering van zijn ‘Midzomernachtsdroom.’ Het dubbelstaccato dat Drouet
in zijn optredens op een sensationele manier wist uit te buiten krijgt in het werk een
ruimte kans. Briccialdi, ‘exceedingly popular in London’(Rockstro), schreef
ongeveer twintig jaar later zijn eigen serie variaties op het Engelse volkslied. Beide
werken, stijlproeven van de virtuoze fluitliteratuur, moeten voor een fluitist dezelfde
uitdagende werking hebben als Paganini’s werk voor een violist.

Trevor Wye intende rispolverare quel costume virtuosistico che proprio Paganini aveva
innescato nei flautisti. … L’edizione e assai curata … (Aulos)

Louis Drouet en John Harrington Young
Home Sweet Home (Trevor Wye) (4)
BP 1519
Drouet en Harrington Young zijn beiden met de geschiedenis van het Engelse
fluitspel verbonden. Door zijn populaire stijl van schrijven wist Drouet bekende
liedjes of opera-fragmenten zo te variëren dat het succes verzekerd was. Op zijn
zeer talrijke reizen door heel Europa wist hij deze composities bij tientallen
verschillende uitgevers af te zetten. Zijn variaties op Engelse thema’s zoals God
Save the King, Blue Bells of Scotland, geschreven tijdens zijn drie-jarig verblijf in
Engeland, genoten dan ook grote populariteit. Met deze twee werken wil Trevor
Wye de romantische variatiekunst weer onder de aandacht brengen. Niet alleen
muzikaal ontroeren maar ook muzikaal sensatie verwekken was het doel.   

Johannes Meinardus Coenen
Nocturne ‘La Serenata’ (Rien de Reede) (3)
BP 1485
Johannes Meinardus Coenen schreef deze Nocturne voor de bekende fluitist
Herman van Boom, die het op 27 november 1863 met het orkest vanFelix Meritis
uitvoerde. De versie met piano, weliswaar van wat latere datum, maakt het stuk
ook toegankelijk voor een groter publiek. Hoewel de componist deze mogelijkheid
niet voorstelt, is de piano-partij ook goed op harp uitvoerbaar.   

… advies aan alle fluitisten, beroeps of (redelijk gevorderd) amateur: bestel dit stuk zo snel
mogelijk en ga het spelen!  (Fluit)



16

Johann Wilhelm Wilms
Sonate, op. 18, no. 2 (Rien de Reede) (3)
BP 1478
De van oorsprong uit het Duitse Witzhelden afkomstige componist Johann Wilhelm
Wilms bracht het grootste deel van zijn leven in Amsterdam door, waar hij niet
alleen fluitist was in o.a. het orkest van Felix Meritismaar bovenal een veel
gevraagde pianist op concerten en muzikale soirées. Door zijn populaire ‘Wien
Neerlands bloed …’ werd hij in één klap de meest geliefde Nederlandse componist.
Evenals Kuhlau schreef hij tal van variatie-werken voor fluit en piano, een aantal
sonates, een Concert en een Concertino. Werken die gretig werden nagedrukt in
Duitsland en Engeland. De Sonate, op. 18, no. 2 wordt gezien als zijn beste werk
voor fluit en piano.

Johann Wilhelm Wilms
Concerto, op. 24 (Rien de Reede) (4)
BP 1637
Het is niet verwonderlijk dat de Weense fluitist Joseph Wolfram de Polonaise voor
fluit en orkest, het derde deel van het Concert, op. 24 van Wilms, afzonderlijk
uitvoerde op concerten. Dit deel is immers buitengewoon aanstekelijk, ook al door
de briljante orkestratie. Niet voor niets noemde men Wilms ‘de meest geestrijke’ van
Beethovens tijdgenoten. De Allgemeine musikalische Zeitungvan 1815 schreef over
dit concert:’ Es ist so, wie es sich für dies Instrument eigentlich gehört, nicht gross
und pathetisch, sondern ziemlich brillant, heiter und sehr angenehm geschrieben’.
Het orkestmateriaal is bij de uitgever te huur.

Woodall
Serenade (Rien de Reede) (2)
BP 1619
Over Woodall zoeken we tevergeefs biografische gegevens in Engelse
naslagwerken. Marcel Moyse maakte dit kleine elegante stukje wereldberoemd
door zijn opname ervan. 

Theodoor Verhey
Concert in d kl. t., op. 43 (Rien de Reede) (4)
BP 1548
In de literatuur van de laat-romantische fluitconcerten neemt Verhey’s Concert in d
kl.t. een bijzondere plaats in. De drie in elkaar overlopende delen zijn kernachtig en
vitaal geschreven en missen de langdradigheid van zoveel concerten uit die tijd.
Zoals de fluitconcerten van Mahaut en Wilms karakteristiek zijn voor de late barok
en de klassiek in Nederland is Verhey’s concert dat voor de Romantiek. De stijl van
het werk is aan Schumann en Brahms verwant. Jacques Zoons CD-opname van dit
werk laat de vitaliteit ervan op spectaculaire manier horen.
Het orkestmateriaal is bij de uitgever te huur. 

Michel Blavet
Concerto in a kl.t. (Rien de Reede) (3-4)
BP 1654 (piano reduction)
BP 1655 (score and parts)
Blavet, die de Franse fluitmuziek haar volwassen en virtuoze karakter heeft
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gegeven zodat het kon wedijveren met de grote Franse violisten van die tijd zoals
Leclair en Anet, schreef dit concert omstreeks 1740. De hoekdelen in puur
Italiaanse stijl omsluiten een paar Franse Gavottes.

Johannes Donjon
Rossignolet, Offertoire, Adagio nobile, Invocation (Thies Roorda) (2-3)
BP 1624
Het is aan te nemen dat Donjon, die als leerling van Tulou in 1856 afstudeerde aan
het Parijse Conservatorium, na zijn studie snel van de één-kleppen-fluit overstapte
op de inmiddels in Frankrijk geaccepteerde Boehmfluit. Donjons bescheiden
oeuvre, voornamelijk etudes en kleine stukjes voor fluit en piano, met sterke
dynamische contrasten vooral ook in het lage register, lijkt te zijn geschreven om
met de nieuwe mogelijkheden van de net uitgevonden Boehmfluit van 1847 te
kunnen epateren. De meest geliefde stukjes zijn hier in één band samengebracht. 

T W E E  F L U I T E N  E N  P I A N O

Kaspar Kummer
Trio Originale, op. 75 (Trevor Wye) (3)
BP 1547
Trevor Wye was zo enthousiast over KummersTrio Originale voor fluit, altviool
(viool) en piano dat hij het bewerkte tot een trio voor twee fluiten en piano. De
schaarse literatuur voor deze combinatie, waarvoor vooral Kuhlau, Tulou, Doppler
en Briccialdi de bekendste bijdragen leverden, werd zo een belangrijk werk rijker.

La proposition de seconde flûte en lieu et place de l’alto ou du violon est une suggestion de
l’éditeur. Elle est bien venue … (Traversières)

Jean-Louis Tulou
Souvenir Anglais, op. 50 (Stephen Preston) (3)
BP 1706
Tijdens één van zijn reizen naar Engeland schreef Tulou deze Fantasie voor twee
fluiten en piano die hij opdroeg aan Minasi, een bekend wonderkind op de fluit in
het Londen van die dagen. Het werk, met enkele Engelse volksliedjes erin, moet
succes gehad hebben want hij maakte ook een versie voor drie fluiten, die eveneens
in dezeFlute Seriesverscheen. W.N. James schreef over Tulou’s composities:
‘There is always … a degree of elegance running in them, which instantly
distinguishes him from ordinary composers’. 

F L U I T E N  H A R P

Louis Andriessen
Plain-chant (2)
BP 1479
Louis Andriessen schreef dit werkje voor huiselijk gebruik in de familie. Het stukje
past in een Andriessen-traditie want ook Hendrik en diens zoon Jurriaan schreven
voor deze combinatie.
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Johannes Meinardus Coenen
Nocturne ‘La Serenata’ (Rien de Reede) (3)
BP 1485
Johannes Meinardus Coenenschreef deze Nocturne voor de bekende fluitist Herman
van Boom, die het op 27 november 1863 met het orkest vanFelix Meritis
uitvoerde. De versie met piano, weliswaar van wat latere datum, maakt het stuk
ook toegankelijk voor een groter publiek. Hoewel de componist deze mogelijkheid
niet voorstelt, is de piano-partij ook goed op harp uitvoerbaar.   

… advies aan alle fluitisten, beroeps of (redelijk gevorderd) amateur: bestel dit stuk zo snel
mogelijk en ga het spelen!  (Fluit)

F L U I T E N  A LT V I O O L O F C E L L O

Ignace Pleyel
Tr ois Sonates pour Flûte et Viola ou Violoncelle (Eberhard Grünenthal) (3)
BP 1724
Ignace Pleyel behoorde na de Franse revolutie tot de gevierde componisten. In 1792
nog maar net aan de guillotine ontkomen, werd hij een succesvol modecomponist die
bovendien een muziekimperium in Parijs wist op te bouwen met een muziekuitgeverij
en een pianofabriek. Zijn werken in originele of bewerkte vorm vonden hun weg
door heel Europa. De hier genoemde sonates zijn arrangementen van enkele van
zijn Sonates voor piano en obligaat viool. 

T W E E  F L U I T E N  E N  C E L L O  ( FA G O T )

Joseph Schmitt
Trio in g kl.t., op. 7, no. 6 (Rien de Reede) (2-3)
BP 1482
Na een aantal jaren als monnik in het klooster van Eberbach te hebben geleefd, vestigde
Joseph Schmitt zich in Amsterdam als componist, uitvoerend musicus en uitgever. Zijn
werk is vaak onder Haydns naam uitgegeven, wat stilistisch gezien niet verwonderlijk is.
Haydns Londoner Trio’shebben wellicht model gestaan voor dit kleine Trio dat werd
geschreven door een musicus die in het Amsterdamse muziekleven als componist, als
dirigent van het orkest van Felix Meritisen als uitgever van werken uit de klassiek
een toonaangevende rol speelde.  

Wolfgang Amadeus Mozart
Don Giovanni (Frans Vester) (3)
BP 1522
Naast de Ouverture treffen we in deze negentiende-eeuwse bewerking de meest
populaire aria’s uit Mozarts opera aan. Dit soort bewerkingen hadden tweeërlei doel:
het grote publiek in staat te stellen om de mooiste aria’s ook zelf te spelen en een extra
bron van inkomsten voor de componist of bewerker. Dit gold zelfs voor de grootste
componisten. Zo schrijft Mozart aan zijn vader: ‘Nun habe ich keine geringe arbeit. bis
Sonntag acht tag muß meine Opera [Die Entführung] auf die harmonie [d.w.z. voor
blazersensemble] gesetzt seyn -sonst kommt mir einer bevor- und hat anstatt meiner
den Profit davon…’.

Finally an arrangement from Don Giovanni … (Continuo Magazine)
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Karl Friedrich Abel
4 Trio’s voor twee fluiten en cello (fluit, viool en cello) (Mirjam Nastasi) (2-3)
BP 1481
Karl Friedrich Abel werkte van ca 1743 tot 1758 als cellist in de Dresdner
Hofkapelle waarna hij zich in Londen vestigde om daar naam te maken als gambist
en clavecinist van de hofkapel en, samen met J.C. Bach, als organisator van
openbare concerten.
Deze eerste moderne uitgave van Abels Trio’s, op.16 voor twee fluiten en cello of
voor fluit, viool en cello is een aanwinst naast Haydns, Stamitz’, Schmitts,
Hoffmeisters en Deviennes stukken voor dezelfde combinatie. Het toetsinstrument,
dat in de barok nog een onmisbare plaats had in trio-sonates, raakte aan het eind
van de achttiende eeuw als continuo-instrument steeds meer overbodig in ruil voor
een zelfstandiger rol van de cello. De trio’s van Abel werden ruim tien jaar eerder
geschreven dan Haydns populaireLondoner Trio’s. 

Deze uitgave kreeg in 2002 een honorable mentionin de Newly Published Music
Competition van deAmerican Flute Association.
De composities zijn vakbekwaam geschreven en zijn niet alleen voor de spelers maar ook
voor de luisteraars een lust voor het oor … (Fluit)

F L U I T,  V I O O L ,  A LT V I O O L E N  C E L L O

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante, KV 616 (Rien de Reede) (4)
BP 1472
Het zou bijzonder spijtig zijn als een werk van de muzikale waarde als het Andante
KV 616, dat Mozart in zijn laatste levensjaar schreef voor een mechanisch
muziekinstrument, niet meer te horen zou zijn. Rien de Reede maakte er een
bewerking van voor twee fluiten, alt en cello om o.a. naast de kwartetten voor
dezelfde bezetting van Johann Christian Bach en F.H. Graf gespeeld te kunnen
worden. De bezetting voor fluit, viool, alt en cello behoort eveneens tot de
mogelijkheden, zodat het ook in een programma met fluitkwartetten kan worden
opgenomen.

Les flûtistes trouveront là un andante très expressif à interpréter. (Traversières)

Joseph Haydn
Quartett in d kl.t., op. 76, no. 2, ‘Quintenquartett’ (Rien de Reede)
BP 1727
Naast de oorspronkelijke fluitkwartetten van Mozart kennen we de bewerkingen
van werk van Mozart voor fluitkwartet die André te Offenbach in 1799 uitgaf. In
hetzelfde jaar werden ook kwartetten van Haydn, waaronder het Kaiser-en
Quintenquartett,door een onbekende bewerker bij Simrock te Bonn en Parijs
uitgegeven. HetQuintenquartett, dat hierbij voor het eerst als kwartet voor fluit en
strijktrio in een moderne druk verschijnt, wordt gerekend tot Haydns belangrijkste
werk. Het zal met Haydns kwartet Mann und Weibstellig tot de interessante
aanvullingen van de klassieke fluitkwartetliteratuur gerekend worden.
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T W E E  F L U I T E N ,  A LT V I O O L E N  C E L L O

Wolfgang Amadeus Mozart
Andante, KV 616 (Rien de Reede) (4)
BP 1472
Het zou bijzonder spijtig zijn als een werk van de muzikale waarde als het Andante
KV 616, dat Mozart in zijn laatste levensjaar schreef voor een mechanisch muziek-
instrument, niet meer te horen zou zijn. Rien de Reede maakte er een bewerking
van voor twee fluiten, alt en cello om o.a. naast de kwartetten voor dezelfde
bezetting van Johann Christian Bach en F.H. Graf gespeeld te kunnen worden.

Les flûtistes trouveront là un andante très expressif à interpréter. (Traversières)

F L U I T,  A LT V I O O L ( V I O O L )  E N  P I A N O

Kaspar Kummer
Trio Originale, op. 75 (Trevor Wye) (3)
BP 1547
Deze, zeker voor de Romantiek, zo bijzondere bezetting zal ook amateurs veel
plezier kunnen bieden. De Allgemeine musikalische Zeitungschreef in 1835: ‘Alles
ist gefällig und lebhaft, alle Instrumente angemessen beschäftigend, leicht und für
mässige Kräfte doch nicht gar zu leicht … Das Ganze wird vorzüglich Dilettanten
dieser Instrumente grosses Vergnügen gewähren.’

L’édition … est excellente, claire, scrupuleuse et avec une préface bien documentée.
(Traversières) 

G R A F F I T I  S E R I E  V O O R  J O N G E  F L U I T I S T E N

Tr evor Wye
Samen Fluitles. Groepslessen voor fluitisten 
(Nederlandse vertaling: Thies Roorda) (1-2)
BP 1607
Goed materiaal voor groepslessen is uiterst schaars. Trevor Wye bracht een
verzameling bij elkaar die, voor diegenen die van een groepsles ook een goede
fluitles willen maken, zeer nuttig zal blijken te zijn. Duo’s, trio’s, kwartetten met of
zonder piano maken, naast kleine oefeningen, een essentieel deel uit van deze band.

T W E E  F L U I T E N

Ruud Bos
Tikkertje (2)
BP 1620
Ruud Bos, componist van prachtige filmmuziek, schreef voor de Flute Serieseen
aantal duetten met titels als Smartlap, De goudvis, enz. 

These are delightful pieces, clearly printed … (South African Music Teacher)
These duets are mostly excellent, interesting and fun for both parties … (Pan)
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D R I E  F L U I T E N

Jelle Hogenhuis
Huptweetrio’s (2)
BP 1633
Jelle Hogenhuis, bekend inspirator van fluitensembles en -orkesten, schreef deze
trio’s in eerste instantie voor zijn eigen leerlingen.

… meer dan alleen maar een leuk trio-boek. Op een speelse wijze worden diverse aspecten
zoals articulatie, toonvorming, moeilijke ritmefiguren en uitdrukkingskracht uitgewerkt.
(Vlaams Fluitisten Tijdschrift)
Leur diversité rythmique en fait d’excellents exercices, et leur écriture très verticale
permettra de donner aux élèves plus d’assurance dans leur pulsation. (Traversières) 

Pip van Steen,
Windkracht 6 (2)
BP 1549
Zoals altijd in de Graffiti Serie gewenst: soms wat swing, soms melodieus, maar
altijd met de leerlingen van de muziekschool voor ogen geschreven.

V I E R  F L U I T E N

Pip van Steen
Geen C te hoog (2)
BP 1608
Soms jazzy, soms melodieus. Zeven korte kwartetten die in de muzikale praktijk
van de muziekschool ontstaan zijn. 

F L U I T E N  G I TA A R

Pip van Steen en Will Derks
Euro-suite voor fluit en gitaar (2)
BP 1716
Twaalf Europese munteenheden zoals Peseta, Pound en Schilling hebben alle ook
hun muzikale tegenhangers zoals Jota, Rock en Wals. Pip van Steen en Will Derks
schreven een verzameling klinkende munten voor fluit en gitaar ter gelegenheid
van de invoering van de Euro op 1 januari 2002. 
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B O E K E N

Concerning the Flute (Ed. Rien de Reede)
BP 1528
Tien artikelen over fluitliteratuur, fluitspel, fluitbouw en fluitisten door Jane
Bowers, Nikolaus Delius, David Lasocki, Karl Lenski, Betty Bang Mather, Peter
van Munster, Mirjam Nastasi, Rineke Smilde, Karl Ventzke en Frans Vester.
Dit boek is een een hommage aan de Nederlandse fluitist Frans Vester ter
gelegenheid van zijn afscheid als leraar van het Koninklijk Conservatorium en
bevat naast een biografie van Vester een tiental, inmiddels beroemde, artikelen over
o.a. de Hotteterres en hun instrumenten, de fluitconcerten van Nardini, de biografie
van Loeillet, de blinde fluitist Dulon, John Gunns fluitmethode en advertenties in
facsimile uit de achttiende-eeuwse ‘Amsterdamsche Courant’.

Viewing the book overall, it is certainly not (despite its title) aimed merely at flautists, and
contains much to interest any reader concerned with baroque and classical performance
practice, musical life and instrument makers. (Galpin Society Journal)
The book deserves wide circulation for its interesting content and scholarly presentation.
(The Musical Times)
… an essential addition to the flautist’s library …(Early Music) 
Concerning the Flutestands as an example of the kind of scholarly publication that the flute
world has discussed but not produced for the past several years … (Journal of the American
Musical Instrument Society)

Frans Vester
W.A. Mozart. Over de uitvoering van de werken voor blaasinstrumenten.
Concerten, divertimenti, serenades, kamermuziek
BP 1648
Frans Vester
W.A. Mozart. On the performance of the Works for Wind Instruments.
Concerto’s, divertimenti, serenades, chamber music
BP 1670
Frans Vester, pionier op het gebied van oude instrumenten en de eerste fluitist die
met Frans Brüggen als dirigent Mozarts concerten op een klassiek instrument
opnam, heeft met dit boek een model gegeven hoe we in onze tijd de muziek van
Mozart kunnen benaderen. Onderwerpen als articulatie, tempo, versieringen,
cadensen, etc. worden behandeld aan de hand van achttiende-eeuwse bronnen.
Door de praktische benadering is dit boek onmisbaar voor iedereen die iets over de
uitvoeringspraktijk van de klassiek wil weten. 

Ik neem aan dat het op het gebied van de uitvoeringspraktijk voor de blazerswerken van
Mozart zeker tot de standaardwerken zal gaan behoren. Het boek verdient het! (Tijdschrift
voor Oude Muziek)
This work is a sterling example of what can be produced when a first-rate scholar,
performer and pedagogue are melded in one person … This book belongs on the shelf of
every serious wind performer and every conservatory library. (The Double Reed)
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Die Flöte in derAllgemeine musikalische Zeitung (Ed. Rien de Reede)
BP 1669
Dit boek geeft in facsimile alle belangrijke artikelen over de fluit, fluitbouw,
fluitisten en fluitliteratuur uit één van de belangrijkste Europese muziektijdschriften
van de negentiende eeuw: de Allgemeine musikalische Zeitung. Alle artikelen die
Tromlitz, Fürstenau, Grenser, Fürstenau e.a. over de ontwikkeling van de fluitbouw
schreven vinden we erin terug evenals recensies van het belangrijkste fluitrepertoire
uit die tijd en meningen over het spel van tijdgenoot-fluitisten. Het boek is voorzien
van een zaak- en persoonsregister wat de toegankelijkheid vergroot.

The new collection … assembles in one volume all flute-related contributions to the
magazine: essays, letters, announcements, and reviews, complete with most helpful indices
of authors, review subjects, persons, places and topics … . An extremely valuable edition …
that belongs in every music library and in the collection of all flutists with an interest in
their instrument’s heritage. (Traverso)
Voor ieder die zich intens voor de vroeg romantische fluit interesseert is dit werk … een
onmisbare bron aan informatie.(Musica Antiqua)
Een must voor iedereen die hongert naar info die ons dichter bij de tijdgeest van de 19de
eeuwse mens en musicus brengt.(Vlaams Fluitisten Tijdschrift)

Jacques Hotteterre
Grondbeginselen over de behandeling van de dwarsfluit. (facsimile)
Voorwoord door Rien de Reede en Johan Giskes
BP 1730
Hotteterre’s beroemdePrincipes de la Flûtewerd in Amsterdam door Le Cène
zowel in het Frans, de mode-taal van die dagen, als in het Nederlands uitgegeven.
Dit facsimile brengt de Nederlandse uitgave weer onder de aandacht. Een kort
voorwoord met o.a. biografische en bibliografische informatie over Hotteterre en
over Moubach, de vertaler van de Principes, plaatst de eerste fluitmethode die ooit
verscheen in een breder perspectief.



N O T I T I E S
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Rien de Reede, de redacteur van de Flute Series, was meer dan dertig jaar fluitist in
het Koninklijk Concertgebouworkest. Hij is nu nog werkzaam als leraar fluit en
kamermuziek aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Als
kamermuziekspeler gaat zijn interesse vooral uit naar de achttiende- en twintigste-
eeuwse muziek. Meer dan tien jaar maakte hij deel uit van het Nederlands
Blazersensemble. Voor de Nederlandse TV speelde hij o.a. concerten van Mozart,
Vivaldi en Jolivet. Nederlandse componisten waaronder Theo Loevendie, Tristan
Keuris en Rudolf Escher schreven werk voor hem, evenals buitenlandse
componisten zoals Isang Yun, Per Nørgard, Gottfried-Michael Koenig en Jean
Françaix. Hij geeft regelmatig masterclasses zowel in Europa (Italië, Portugal,
Engeland en Duitsland) als in de Verenigde Staten. Zijn uitgaven verschenen o.a. in
de Flute Series van Broekmans & Van Poppel, bij de uitgeverij F. Knuf en bij
Amadeus Verlag (Winterthur). 




