Werklijst | Worklist

rudi tas

Werklijst Rudi Tas

I. Solowerken
o1
o2
o3
o4
o5
o6
o7
o8
o9
1o
11
12
13
14
15

Vijf Versetten in oude stijl, voor orgel (198o)
Drie Sonatines, voor piano (1981)
Sonatina Paschalis, voor orgel (1981)
Twee Sonatines op oude Vlaamsche Liedekens, voor piano (1982)
Kleine Triptiek, voor orgel (manualiter) (1984)
Tre Pezzi, per pianoforte (1986)
Passacaglia, voor orgel (1988)
Cool Intonation, for piano (1992)
Harry’s Studie, voor piano (1992)
Solas, for Bass Clarinet (1992)
Solendo, for cello solo (1995)
Syntagma, for flute (1995)
Sonatina, voor gitaar (1998)
Parafrasering over gezang 191, voor orgel (2oo3)
Diary Notes, for piano (2oo9)

IIa. Instrumentale Kamermuziek | Groepen
o1
o2
o3
o4

Ritornello Capriccioso, voor blaaskwintet (1987)
Diaspora, for 3 clarinets and 1 bass clarinet (1991)
Divertimento, voor vioolkwintet (2oo2)
String Quartet, in memoriam Pau Casals (2oo2)

IIb. Instrumentale en Vocale Kamermuziek | Duo’s - Trio’s
o1

Springzaad, vijf meditatiegezangen voor stem en piano (1985)
Zeemeeuw
Bekleed met tijd
Verwachting
Bomen
Amen

o2
o3
o4
o5
o6
o7

Sonatine, per 2 Viole (1986)
Terzetto per archi (1986)
Gavotte, voor vierhandig klavier (1994)
Sonatine, for flute and piano (1996)
Sonata, for violin and piano (2ooo)
Sonata for violoncello and piano (2oo4)
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o8
o9
1o
11
12
13

A New Song for a ‘Smilin’ Kid, for soprano, baryton and piano (2o1o)
Piccola Serenata, for oboe and piano (2o11) - el
Canzonetta, for horn and piano (2o12) - el
A Spanish Journey, for trumpet and piano (2o12) - el
Reverie, for flute and piano (2o14) - el
Fifteen Blake Songs, for soprano and piano (2o15)
Piping Down
The Lily
The Shepherd
The Cloddle and the Pebble
The Sick Rose
The Blossom
A Cradle Song
Spring
My Pretty Rose
The Fly
Ah Sunflower
Laughing Song
The Lamb
Infant Sorrow
Infant Joy

14
15
16
17

Sweet Dreams, for oboe and piano (2o16) - el
A Morning Walk, for flute and piano (2o17) - el
Funny Event, for flute and piano (2o18) - el
Quatre Chansons d’Amour, pour voix et piano (2o19)
Il faut vivre
Un soir d’hiver en plein été
Ma terre promise
Si un jour, je dois partir

18

Sonata for Oboe and Piano (2o19-2o)

III. Orkest | Ensemble
o1

Symphonia da Requiem, voor sopraan, recitant, solokoor, gemengd koor en orkest (1989-9o)
Prima Parte:
Prologo
Er is een tijd
Requiem
Dies Irae
Secunda Parte:
Introduzione
Als het uur van scheiden komt
Neem me stevig bij de hand
Adagietto teneramente
De mens is als gras
Omnes mori est necesse
Omne Corpus evanescit
Laat alle geluid van buiten nu in mij sterven
Lux Aeterna
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Epilogo - Recapitulazione della prima parte - Libera Me
o2

Reflection, for female voice and instruments (1992)
Introduction
The World’s Delight
Intermission
Description
Intersection
Mutability

oo Gaia, for orchestra (1992) - vernietigd, delen werden verwerkt in de 2de symfonie
o3 Silent Tears, for soprano and orchestra (2nd Symphony - 2oo2-o3)
Prologue [Contrast & Symbiosis]
Still Alive
Nine Eleven Elegy
Die Stille | Le Silence
o4 ¡Stop!, Kinderopera voor sopraan, bariton, kinderkoor en orkest (2oo5-o6)
Ouverture
Zinloze Woede
Spelen op straat
Jij
Ik wil niet meer
Ode aan het Kind (in honderd talen)
Hou de moed er in
Wij Dromen
Wat zou je doen met één miljoen?
De rechten van het Kind
Red mij
Stop

IVa. Vocale Werken | Koorwerk voor Gelijke Stemmen
o1
o2
o3

Poyae Vinum, voor gemengd koor a capella - verloren geraakt (1976)
Met witt’ en rose anjelier, voor gelijkstemmig jeugdkoor (1979)
Lentekinderen, zeven kinderversjes voor kinderkoor en piano (1981)
Aftelrijmpje
April
Luister
Zomaar
Twee tegen één
In de lente
De Heks

o4 Vlinderingen, vijf liederen voor gelijke stemmen a capella (1988-89)
Schelpke van de zee
Zwerver
Mocht ik als een vlinder
Waterval bij Uhmhausen
Geruste Ziel
o5 T’hilim for male choir, tambourine, claves and bongos (1994) - niet gepubliceerd
o6 Gloria Patri, voor gelijkstemmig jeugdkoor a capella (1995)
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o7
o8
o9
1o
11

Pacem, voor gelijke stemmen a capella (1995)
Dextera Domini, for male choir a cappella (2oo4)
Laudate, for equal voices a cappella (2oo4)
Sing and Move, for equal voices and piano (or instruments) (2oo6)
Voices in the Snow, Seven carols for equal voices and piano (2oo9)
Hodie Christus Natus Est
Carol
A Shepherd’s Song
Farewell
Christmas Comes
A Glorious Star
Bells

12
13
14

Ode to the Child, for equal voices and piano (2o1o)
Do not stand at my grave and weep, for ssa-choir and piano (2o11)
In Zoete Mijmering, (2o11)
Vier Van Ostaijen-liederen voor gelijke stemmen en piano (2o11)
Melopee
Zeer Kleine Speeldoos
Berceuse nr. 2
Oude Bekenden

15
16
17

Ave Virgo Sanctissima, for ssaa-choir with divisi (2o12, revisie 2o17)
Ave Virgo Gloriosa, voor gelijke stemmen a capella (2o12) - niet gepubliceerd
Wij Dromen, vijf liederen uit de kinderopera ¡Stop! (2o12) | bew. voor gelijke st. en vierhandig klavier
Zinloze Woede
Ik wil niet meer
Wij Dromen
Hou de moed erin
Wat zou je doen met één miljoen?

18
19

Nulla Vita Sine Musica, for equal voices, body & vocal percussion (2o14)
Seven Blake Songs, for upper voices and piano (2o15)
Piping Down
The Lamb
The Shepherd
The Lily
Spring
The Blossom
Infant Joy

2o
21
22

Titania’s Lullaby, a fairytale lullaby for equal voices and piano (2o16)
Jesu Pie, for ssaa-choir a cappella (2o17)
Time for action for equal voices, body & vocal percussion (2o19)

IVb. Vocale Werken | Koorwerk voor Gemengde Stemmen
o1

Van ‘t Zoetgekeelde, zeven volksliedzettingen voor gemengd koor a capella (1992)
Het waren twee coninckskinderen
Ik ging op enen morgen
L’Alouette
The Ash Grove
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L’ Hereu Riera
Weinachtspruch
Per Spellmann
o2
o3

Dies est Laetitia, voor gemengd koor a capella (1994)
Flowers of Life, six lyrics for mixed choir a cappella (1994)
Spring
Vitae Summa Brevis
A Birthday
My Heart Leaps Up
May
Jenny

o4 Vier Motetten, for mixed choir a cappella (1995)
Gloria Patri
Adoramus te
Domine miserere
Ave Maria
o5

Tenebrae, dramatic cantate for mezzo, speaker, string trio, small percussion and mixed choir (1996)
A Time to Speak
A Time to Sing
A Time to Laugh
A Time to Mourn

o6 La Chanson d’Eve, six chansons pour chœur mixte (1997)
Prélude
Roses Ardentes
Suis-moi, suis-moi
O Dieu, qui donc est là?
O ma Parole
O dieu, sois donc béni
o7 Magnificat, voor sopraan, 3 koorsoli en gemengd koor (1998)
o8 Miserere, for violoncello and mixed choir with divisi (1999)
o9 Ballet for Voices, six lyrics for baryton, mixed choir, piano and flute (2oo1)
It has to be
You can choose
Friendly Intermezzo
I feel so good
The Unknown Hour
1o
11

Domine, for mixed choir a cappella with divisi (2oo4)
Nine Eleven Elegy, for violin solo, harp, string quartet and mixed choir (2oo7)
transcriptie 2nd symphony - niet gepubliceerd

12

13

Confessio, voor gemengd jeugdkoor a capella (2oo7)
Cantiones Spirituales, voor gemengd koor a capella (2oo9)
Benedixisti, Domine
Tibi Soli Peccavi
Regina Caeli
Christus factus est

14

Verbum Caro, voor gemengd koor a capella (2oo9)
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15
16
17
18
19
2o
21

Salve Regina, for soprano, violin, 3 choir soloists and mixed choir (2oo9)
Gloria Tibi, for 2 trumpets and mixed choir with incidental percussion (2o1o)
Los Hombres (Sabidurià del Pueblo), for piano and mixed choir (2o11)
Pie Jesu, for mixed choir with divisi (2o11-12)
Ave, for mixed choir with divisi (2o13)
Pater Noster, for mixed choir (2o14)
Sweet Dreams, four lullabies for mixed choir and piano with incidental percussion (2o14)
Ljulja, ljulja ljuška
Dal a, dal a
Csíja búja
Thula Baba

22
23
24
25
26
27
28

Lux Aeterna, for satb double chorus a cappella (2o14)
Ave Regina, for mixed choir a cappella ssaattbb (2o14)
Alleluia, for soprano saxophone and mixed choir with incidental percussion (2o16-17)
Cantate Domino, for mixed choir a cappella (2o16-17)
In Flanders Fields, for mixed choir and three choir soloists (2o16-17)
Home, for mixed choir with divisi ssaattbb (2o18)
Two Songs of Joyce for mixed choir with divisi (2o19)
Sleep Now, O Sleep Now
Winds of May

29
3o
31

Atmospheres, based upon the poem ‘Strings in the earth and air’ (J. Joyce), for mixed choir (2o19)
Do not stand at my grave and weep, transcription for mixed choir with divisi and piano (2o19)
In Paradisum, for mixed choir and harp (2o2o)

V. Educatieve werken
o1
o2
o3
o4

Zingend Schrijven, oefenboek t.b.v. de cursus Algemene Muziekleer (1985)
Schrijvend Zingen, een verzameling harmonieoefeningen (1991)
Zingend Zingen, 18 eigentijdse solfègelessen (2oo8-1o)
Spelend Spelen, een verzameling creatieve oefeningen t.b.v. de cursus begeleidingspraktijk (2oo9)

VI. Gelegenheidswerken
o1

Vijf oude liederen voor de kersttijd, voor gemengd koor [H. Roelstraete (3) - R. Tas (2)] (198o)
O Schepper God
God zij lof gegeven

o2
o3

Vrolijk Herders, voor gelijke stemmen (198o)
Twee Avondliederen (1981)
En as ek kom te sterwe
Vaarwel mijn zoete lief

o4
o5
o6
o7

Canon, voor gelijke stemmen (1983)
Klaarder dan 1ooo zonnen, voor gelijke stemmen [basiskoor] (1984)
Op een morgen in mei, voor gemengd koor [basiskoor] (1984)
Klaratunes, muziek Dirk Brossé, arr. Rudi Tas - i.o.v. radio Klara (2oo2-o3)
Tunes:
Klara 1 | Barok 1
Klara 2 | Bebop
Klara 3 | Populair
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Klara 4 | Blues
Klara 5 | Riffblues
Klara 6 | Orkest
Klara 7 | Barok 2
Klara 8 | Barok 3
Klara 9 | Barok 4
Jokes:
Joke 1 | (Ravel)
Joke 2 | (Gershwin)
Joke 3 | (Satie)
Joke 4 | (Stravinsky)
Joke 5 | (J.S. Bach)
o8
o9
1o
11
12
13
14
15
16
17

De Zilvervloot, een bewerking voor gelijke stemmen en een bewerking voor gemengd koor (2oo3)
Hannah Sonata, voor fluit (traverso) (2oo4)
The Ash Grove, voor gelijke stemmen (2oo5)
Tante Nard, kinderlied met pianobegeleiding (2oo5)
Verhuislied, - met pianobegeleiding (2oo8)
Kleine Jezus, voor het schoolorkest (2oo9)
Van de gewone man, een pianobegeleiding voor W. Bornauw (2oo9)
Lullaby, voor gelijke stemmen - transcriptie (2o11)
Noorse Bruiloft, voor strijkorkest i.o.v. Filip Verpoest (2o16)
We are ready, for mixed choir ssaattbb (2o19)

VII. Jeugdwerk, [opus o]
o1
o2
o3

De avond is nabij, lied voor stem en piano (1973)
Moving Pictures, een pianowerkje in 2 delen (1975)
Vijf kerstliederen voor gemengd koor a capella (1977)
Mary’s little boy child
Stille Nacht
In Bethlehems’ stal
Nu is die roe van Jesse
Leise rieselt der Schnee

o4 Kom, zing je mee?, tien eenstemmige kinderliedjes, waarvan zes met pianobegeleiding (*) (1977)
En een duit, en een duit*
Papegaaitje, leef je nog?*
Leentje loopt in de Lindenlaan*
En mijn één been staat*
Wat doet oom Kalie daar?*
Er was er eens een mannetje*
Zeg boer, waar is je vrouw?
‘k Heb een jasje gekocht
De Bezem
Rombombombie
o5

Twee Negro Spirituals (1978)
Swing Low
Little David

o6 Vijf modale volksliederen, met pianobegeleiding (1978)
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Het loof valt van de bomen
Het waren negen soldaten
Daar zat een sneeuwwit vogeltje
De Rommelpot
Op enen morgen

VIII. Transcripties
o1
o2

Duo Concertant (G. Bottesini) - transcriptie voor I Fiamminghi (1986)
Tre Pezzi (August De Boeck), voor blaassextet i.o.v. Bart Janssens (2oo8)

X. In voorbereiding
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r. tas | 2o2o

