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Muziek van Johan Vanvinckenroye 

Deze muziek is te bestellen per e-mail: wega@rosenberg-rosenberg.nl 

Johan heeft deze muziek aan ons geschonken, een groot cadeau.  

De muziek waar geen prijs bij staat is leverbaar in Johans jn geschreven handschrift, de drukkosten + 

de porto worden in rekening gebracht. 

 

Liersolo 

Studies voor lier + doopmuziek 5-27 € 5,00 

Thema en vier kleine variaties, voor a-fluit of lier solo 1 blz. 

Michaëlsstemming voor sopraanlier, 1978 1 blz. 

Goede Vrijdagstemming voor sopraanlier, 1973 1 blz. 

Duetten beginners 

Moderne Duetten – beginnende spelers 5-28 € 5,00 

10 Volksliederen uit verschillende landen 5-26 € 5,00 

Oefeningen, etudes en canons 5-25 € 5,00 (oud nummer 5-03) 

Bundel I Doorleven, 10 pentatonische stukjes 6 blz. 

Bundel II Doorleven, tien diatonische stukjes 6 blz. 

Bundel III Doorleven, acht canons 6 blz. 

Vier speelstukjes “het nieuwe schooljaar”  

1.het nieuwe jaar 2.onze meester is lief maar kan ook streng zijn 

3.ruzie op de speelplaats 4. Wat kan onze juf mooi vertellen. 1988 6 blz. 

Drie oefeningen voor 2 a-fluiten of c en a-fluit, of 2 lieren, 1985 1 blz. 

Troubadour-lier van Thibaut, koning van Navarra 

Kan aangevuld worden met fluiten, viool en slagwerk, 7 blz. 

24 Duo’s voor viool, vioolstukjes als oefenbasis progressief opgebouwd. 

Kunnen ook op lier gespeeld worden. 12 blz. 

Duetten 

Stemming bij een Michaëlsverhaal. Harplier en sololier 

Ook op 2 sololieren te pelen behalve 4e deel sololier + altlier 4 blz. 
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“Er was een sneeuwwit vogeltje” variaties op het lied sopraan- en sololier (oud nummer 5-05) 5 blz. 

Duet voor twee fagotten, goed op twee altlieren te spelen. 2 blz. 

2 meditaties, voor d-fluit (dwarsfluit) en viool, ook te spelen op 2 sopraanlieren. 6 blz. 

Allegro ma non troppo, Andante cantabile, Scherzo,poco vivo 

Voor fluit en viool of twee lieren. 6 blz. 

Olaf Asteson sopraan en altlier 1990 14 blz. 

Duo,  viool + altviool ook  voor sopraan en solo of altlier,  1987 5 blz. 

Nocturne, 2 sopraanlieren, 4 blz. 

 

Liergroep of trio 

 

Drie adagios seconde -  in avondrust 5-30 € 5,00 

Ostinato voor beginnende en gevorderde spelers 5-29 € 5.00 

2 Studies voor samenspel 2sopr. + alt 1987 2 blz. 

Nocturne, versie 1 - 2 sopraanlieren, versie 2 – 4 sopraanlieren + altlier 1987 4 blz. 

Fantasie opeen melodie uit IJsland liergroep, 2 sopr. + 2 alt. 
Of strijkkwartet of d-fluit (dwarsfluit) viool altviool en cello 9 blz. 

Dansen op een Lettisch Volkslied en Variaties op een Pools Volkslied 

Sopr. + altlier, of lierorkes + a-fluit 9 (oud nummer 5-06) 12 blz. 

Kleine suite deel 1 en 2 voor 2 sopr. Deel 3 en 4 voor 3 lieren, niet eenvoudig, 11 blz. 

 

Drie stukken voor orgel, ze zijn heel goed op lieren te spelen. 5 blz.  

Postludium voor orgel, ook goed op lieren e spelen. 3 blz. 

Parlando, 2 a-fluiten en d-fluit, ook op lieren te spelen, 4 blz. 

Doop muziek 2 sopraanlieren en een solo of altlier 1 blz. 

 

Lier met andere instrumenten 

Koraal  2 sololieren en c of a choroifluit 1981 5 blz. 

Rondo Concertanto lierensemble + a fluit en d fluit lierbijeenkomst Den Haag 1986 10 blz. 

Dialoog, sopraanlier + a-fluit 5 blz. 

Kleine suite in 3 delen, pentatonisch metaal slagwerk, d-fluit (dwarsfluit), viool  
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of 3 lieren, niet makkelijk 11 blz. 

Vijf dou’s, voor 2 violen, ook op 2 lieren te spelen, moeilijk, 13 blz. 

Intrada voor choroi-instrumenten 3 sololieren, altlier, harplier, d-fluit, a-fluit, 5 blz. 

Andante, voor 3 instrumenten d-fluit/viool, sopraanlier/altviool, altlier/cello 5 blz. 

Vijf kleine stukken “hoe zilver zichtbaar worden kan” d-fluit, viool, altlier. 9 blz. 

Dialoog, sopraanlier en a-fluit of een ander melodie-instrument (de fluitstem is getransponeerd 

genoteerd) 5 blz. 

Koraal, 2 sololieren en c-fluit. 5 blz. 

Pastorale op “Hirtenweise” van Karl Marx, versie I, viool, fluit, lier, harplier en slagwerk. 12 blz. 

Pastorale op “Hirtenweise” van Karl Marx, versie II, viool, fluit, harplier en slagwerk. 17 blz. 

Bewegingen, a-fluit of d-fluit, 2 sololieren, altlier, 6 blz. 

Kleine studie I en II. No 1 c-fluit + 2 lieren, no 2 2 lieren en a-fluit ad libitum. 3 blz. 

 

 

  

 

 


