
Dutch International Flute Competition 
en 
Dutch International Piccolo Competition 

Studenten en Jonge Talenten 

Keuzelijst verplicht werk 2021 

Voor elke ronde geldt: maximale tijd 20 minuten inclusief changementen, met uitzondering van de 
finale voor bachelor en master 

Bachelor 
Voorronde 
Keuze uit fluit en piano: 
C.Ph.E.Bach (1714-1788)  Concert in d-klein, deel 1 en deel 2 
J.Binet (1893-1960)  Kaval voor fluit en piano 

(verkrijgbaar via secretariaat Fluitconcours: 
secretaryflutecompetition@gmail.com)  

En een werk voor fluit solo naar keuze, waarbij ook een werk voor fluit solo uit de halve finale mag 
worden gekozen. 

Halve Finale 
Keuze uit solo: 
J.A.Stamitz (1754-1808) Ronde Capriccioso G-dur 
A.Honegger (1892-1955) Danse de la Chèvre 
En een werk, of delen daarvan, voor fluit en piano naar keuze, waarbij ook het werk voor fluit en 
piano uit de voorronde mag worden gekozen. 

Finale, met orkest 
F.Martin (1890-1974) Ballade, voor fluit en orkest 

Master 
Voorronde 
Keuze uit fluit en piano: 
R.Muczynski (1929-2010)  Sonate, deel 1 en deel 3 
R.Groslot (*1951)  Suite voor fluit en piano, deel 1 Prelude en deel 4 Seguidilla 

(verkrijgbaar via www.groslotmusic.com, GME 031, of via secretariaat 
Fluitconcours: secretaryflutecompetition@gmail.com)  

En een werk voor fluit solo naar keuze, waarbij ook een werk voor fluit solo uit de halve finale mag 
worden gekozen. 

Halve Finale 
Keuze uit solo: 
S.Karg-Elert (1877-1933) Sonata Appassionata 
L.Berio (1925-2003) Sequenza per Flauto solo 
En een werk, of delen daarvan, voor fluit en piano naar keuze, waarbij ook het werk voor fluit en 
piano uit de voorronde mag worden gekozen. 

Finale, met orkest 
M.Arnold (1921-2006) Concerto nr.1 op.45, voor fluit en strijkorkest 



 
 

Jong Talent 
Jong Talent t/m 13 jaar 
Voorronde 
Keuze uit fluit en piano: 
W.A.Mozart (1756-1791)  Andante in C, KV 315 
E.Kronke  (1865-1938)  Suite im alten Stil für Flöte und Klavier 
En een werk voor fluit solo naar keuze, waarbij ook een werk voor fluit solo uit de finale mag worden 
gekozen. 
 
Finale 
Keuze uit solo: 
E.Bozza (1905-1991)  Image 
A.Lourié (1892-1966)  Sunrise 
En een werk, of delen daarvan, voor fluit en piano naar keuze, waarbij ook het werk voor fluit en 
piano uit de voorronde mag worden gekozen. 
 
Jong Talent 14 t/m 18 jaar 
Voorronde 
Keuze uit fluit en piano: 
W.A.Mozart (1756-1791)  Rondo in D 
R.Batton (1879-1940)  Passacaglia 
En een werk voor fluit solo naar keuze, waarbij ook een werk voor fluit solo uit de finale mag worden 
gekozen. 
 
Finale 
Keuze uit solo: 
G.Ph.Telemann (1681-1767) Fantasie nr.2 
C.Debussy (1862-1918)  Syrinx 
En een werk, of delen daarvan, voor fluit en piano naar keuze, waarbij ook het werk voor fluit en 
piano uit de voorronde mag worden gekozen. 
 
 

Dutch International Piccolo Competition 
Bachelor en Master 
 
Voorronde en Finale 
piccolo en piano/marimba 
Jeroen D’hoe   Patchwork (nieuw werk, 2019) 
    (verkrijgbaar via secretariaat Fluitconcours: 

secretaryflutecompetition@gmail.com) 
En een werk voor piccolo solo naar keuze uit de lijst: keuze piccolo solo. 
Keuze piccolo solo: 
Samuel Adler   Canto XIII (1995) (Ludwig Music Publishing) 
Niccolò Castiglioni  Musica Vneukokvhaja (1981) (Ricordi) 
Robert Groslot   Green Duck (2015) (www.groslotmusic.com)  
Franco Donatoni  Nidi (1979) (Ricordi) 
Wilfried Westerlinck  Meeting a Mockingbird in Texas (2009) (www.metropolis-music.be) 
Isang Yun   Etude nr.3 (1974) (Bote & Bock) 
 


