
 
 

Students & Young talent (Dutch International Flute Competition) 

 
keuzelijst verplicht werk 2018 /  
list of choice of compulsory works 2018 
 
Zie voor de toelichting artikel 3 en 4 van deelnemersreglement / 

Read article 3 and 4 of the participants rules for the explanation. 

 
Category 1 (bachelor): 
 
Preliminaries (Max. 20’) 
R. Muczynski (1929-2010)   Sonata for flute and piano, op. 14 (13') 
of/or  
Th. Verhey (1848-1929)   Concerto in d minor, op. 43 (13') 
 
En een werk (of twee korte werken) voor fluit solo naar keuze / 
And a work (or two short works) for flute solo, free of choice. 
 
Finals (Max. 20’) 
G. Ph. Telemann (1681 – 1767)  Fantasia no. 7 for flute solo in D Major (Alla francese)  
of/or  
G. Scelsi (1905-1988)   Pwyll for flute solo (total ca. 9') 
 
En een werk (of twee korte werken) voor fluit en piano naar keuze /  
And a work (or two short works) for flute and piano, free of choice. 
 
Category 2 (master): 
 

Preliminaries (Max. 20’) 
E. Schulhoff (1894-1942)  Sonata (13') 
of/or 
A. Jolivet (1905-1974)   Sonata for flute and piano, deel 1 en 2  (12’) 
 
En een werk (of twee korte werken) voor fluit solo naar keuze / 
And a work (or two short works) for flute solo, free of choice. 
 
Finals*(Max. 20’) 
G.Ph. Telemann (1681-1767) Fantasia no.11 for flute solo in G major  
of/or  
J. Rivier (1896-1987)  Oiseaux tendres for flute solo (total ca. 9’) 
 
En een werk (of twee korte werken) voor fluit en piano naar keuze /  
And a work (or two short works) for flute and piano, free of choice. 
 
*Het heeft de voorkeur één van de finalewerken uit het hoofd te spelen. /  
It is preferable to play one of the works in the finals by heart. 
 

Voor categorie 3 (jong talent) zijn geen verplichte werken voorgeschreven. /  
For category 3 (young talent) no compulsory works are required. 


