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Pop
GUUS MEEUWIS & Vagant
– arr. Thom Zigterman
graad 3

Heerlijke medley, feest der herkenning!

Marco Borsato!
– arr. Alfred Willering
Een selectie uit Borsato’s omvangrijke repertoire!

Slow Down, Douwe Bob
– arr. S. Freker
graad 3

Hey, Fais ft. Afrojack
– arr. S. Freker
graad 2

‘Dance’ muziek voor blaasorkest? Jazeker, het kan! 

EDM door blazers en slagwerkers. #Youth

Mag ik dan bij jou, 
Claudia de Breij
– arr. Menno Haantjes

graad 2,5

Nothing Really Matters, 
Mr. Probz – arr. S. Freker 
graad 3

Le Printemps, Michel Fugain 
– arr. Menno Haantjes
graad 3

War, Kensington 
– arr. S. Freker
graad 2,5

15 miljoen mensen 
– Chris B. Luca
graad 3

leverbaar per 1 oktober 2016
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Concert
Best Friends 
– Andreas Ludwig Schulte
graad 2,5

Een nieuw werkje van Andreas Ludwig Schulte; 

aanstekelijk, fris en vriendelijk: ‘Best Friends’

Stars of the Summer Night! 
– arr. Patrick Millstone
graad 2,5

Een gevoelige serenade op basis van een  

19e eeuws liefdesverhaal.

St. Louis Blues March
– arr. Menno Haantjes 
graad 3

Glenn Miller combineerde traditionele 

marsmuziek met jazz en blues; het bleek een 

topper in het mars-  én jazzrepertoire.

Agua de Beber 
– arr. Wim Klaver 
graad 3  

Een verrijking van het ‘lichte’ repertoire.

Lobe den Herren 
– arr. Menno Haantjes
graad 2,5

Prachtige bewerking van deze lofzang: 

feestelijk, plechtig en ceremonieel.

Marcia di Pasqua 
– arr. Menno Haantjes
graad 2,5

Mars voor Pasen! ‘Ga je mee?’, een paaslied 

van Gerard van Amstel en het bekende 

‘U zij de Glorie’. Marsformaat.

Stil (Verberg mij nu)       

Tienduizend redenen       

De kracht van Uw liefde

Heer, Uw licht en Uw liefde 
schijnen

Kent u de serie ‘Reli-4-You’?
Religieuze liederen, afkomstig uit diverse 

liedbundels. 4-stemmig + slagwerk. 

Per stuk verkrijgbaar.
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Peter Martin’s Music

Youthband

Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte!

Cartoon Capers 

graad 3,5

Tekenfilmmuziek; actie, 

hilarisch, slapstick, ontroering, 

spanning en achtervolging.

March for a Festival 
graad 3

Concertmars zoals die hoort 

te zijn; statige passages en 

prachtige lyrische melodieën.

Toccata 

graad 3

Klassiek met een driving 

rock groove.

Counting Stars
 – arr. David Well 
graad 2 - Flex 5

Van de Amerikaanse band 

OneRepublic: aanstekelijke 

up-tempo song.

YMCA 
– arr. David Well 
graad 2 - Flex 5 

Natuurlijk van Village People, 

maar ook van de Minions! 

Geweldig voor jeugdorkest.

Move it!  
 – arr. S.Freker 
graad 1,5

De soundtrack van de film 

Madagascar; ‘I like to move it 

move it’!

Ripe Banana Ripe
– Peter Martin 

graad 1,5

Een ‘bright calypso’ … 

A taste of the Caribbean!
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