
Music  Publ icat ions

Youthband
 CatalogusChristmas

Christmas Eve is coming soon - arr. Peter Martin
“Wow, spannend: de komst van Santa” … Jolly Old Saint Nicholas & Up on the Housetop.

Christmas Greetings - arr. S. Freker
Een “muzikale kerstgroet” aan uw publiek. Vier internationale Christmas songs.

Christmas Trees around the World - arr. S. Freker
De kerstboom staat overal ter wereld, hoe klinkt “O dennenboom” in China of in Rusland?

Stop the Cavalry - arr. Chris B. Luca
“Wish I was at home for Christmas”.

ferskaatmp
.com

Leren samenspelen is vooral heel erg leuk om te doen. 
Mooie muziek samen instuderen én uitvoeren!

Harmonie
Fanfare
Brassband

Leren samenspelen is niet alleen 
noodzakelijk, het is vooral ook heel 
erg leuk om te doen. Mooie muziek 
samen instuderen én uitvoeren! Op 
de redactie van Ferskaat MP 
besteden we daarom veel aandacht 
aan muziek voor de jeugdorkesten.

http://www.ferskaatmp.com/youthband/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/
http://www.ferskaatmp.com/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/harmonie/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/fanfare/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/brassband/


Never Smile At 
A Crocodile

Peter Pan
- arr. David Well

Let it Go
Frozen 

- arr. David Well

Bibbidi Bobbidi Boo
Cinderella

- arr. Dagmar Kildevann

The Bare Necessities
The Jungle Book

- arr. Dagmar Kildevann

Heigh-Ho
Snow White and 

the Seven Dwarfs
- arr. David Well

Disney
Een nieuwe serie bij Ferskaat MP: 
Muziek uit diverse Disney films. Kinderen voor Kinderen

Om te zingen, te dansen en bovendien … te gek om te spelen!

Energie! Feest! 

Klaar voor de start! 

We will rock you - Queen (I Can’t Get No) Satisfaction - Rolling Stones

Nielson

Cheerleader - Omi Happy - Pharrell Williams

Kensington Nick & Simon

Racoon

Pop
Zoals u weet geeft Ferskaat MP (al dan niet op verzoek), regelmatig 
arrangementen uit van populaire muziek. Bezoek regelmatig onze site. 
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Concert
Night at the Drive In - Peter Martin
Filmmuziek, in 3 delen; Stoer, romantisch en … actie!

Piccolo Tricolo - Patrick Millstone - Flex 3
Ritmisch werkje bestaande uit drie kleine delen, met afwisselende karakters.

Suite Petite - Nynke Jaarsma - Flex 4
Een concertwerkje voor de beginners.

Rockin’ Rondo - Nynke Jaarsma
“Pop meets classic!” Een klassiek rondo in een rockin’ rhythm.

The Pirates of …. - Dagmar Kildevann - Flex 4
Een variatievorm gebaseerd op een oud Nederlands zeemanslied. 

Hokey Cokey - arr. S. Freker
Een feestelijke “uitsmijter” van uw optreden!

Drum’s in the Air - Menno Haantjes
Succes verzekerd met dit spectaculaire werkje!

http://www.ferskaatmp.com/news/2014/07/night-drive/
http://www.ferskaatmp.com/news/2012/08/drums-air/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/let-it-go/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/bibbidi-bobbidi-boo/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/bare-necessities/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/heigh-ho/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/never-smile-crocodile/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/disney/
http://www.ferskaatmp.com/news/2013/08/RockinRondo/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/hokey-cokey/
http://www.ferskaatmp.com/zoeken/?q=suite+petite
http://www.ferskaatmp.com/zoeken/?q=Pirates+of
http://www.ferskaatmp.com/zoeken/?q=Piccolo
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/08/disney/


Never Smile At 
A Crocodile

Peter Pan
- arr. David Well

Let it Go
Frozen 

- arr. David Well

Bibbidi Bobbidi Boo
Cinderella

- arr. Dagmar Kildevann

The Bare Necessities
The Jungle Book

- arr. Dagmar Kildevann

Heigh-Ho
Snow White and 

the Seven Dwarfs
- arr. David Well

Disney
Een nieuwe serie bij Ferskaat MP: 
Muziek uit diverse Disney films. Kinderen voor Kinderen

Om te zingen, te dansen en bovendien … te gek om te spelen!

Energie! Feest! 

Klaar voor de start! 

We will rock you - Queen (I Can’t Get No) Satisfaction - Rolling Stones

Nielson

Cheerleader - Omi Happy - Pharrell Williams

Kensington Nick & Simon

Racoon

Pop
Zoals u weet geeft Ferskaat MP (al dan niet op verzoek), regelmatig 
arrangementen uit van populaire muziek. Bezoek regelmatig onze site. 
Meld u aan voor de nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.

Concert
Night at the Drive In - Peter Martin
Filmmuziek, in 3 delen; Stoer, romantisch en … actie!

Piccolo Tricolo - Patrick Millstone - Flex 3
Ritmisch werkje bestaande uit drie kleine delen, met afwisselende karakters.

Suite Petite - Nynke Jaarsma - Flex 4
Een concertwerkje voor de beginners.

Rockin’ Rondo - Nynke Jaarsma
“Pop meets classic!” Een klassiek rondo in een rockin’ rhythm.

The Pirates of …. - Dagmar Kildevann - Flex 4
Een variatievorm gebaseerd op een oud Nederlands zeemanslied. 

Hokey Cokey - arr. S. Freker
Een feestelijke “uitsmijter” van uw optreden!

Drum’s in the Air - Menno Haantjes
Succes verzekerd met dit spectaculaire werkje!

http://www.ferskaatmp.com/news/2013/12/nielson/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/07/cheerleader-omi/
http://www.ferskaatmp.com/news/2014/07/happy-pharrell-williams-links/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/kinderen-voor-kinderen/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/kinderen-voor-kinderen/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/kinderen-voor-kinderen/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/kinderen-voor-kinderen/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/03/war-kensington/
http://www.ferskaatmp.com/news/2013/08/WeWillRockYou/
http://www.ferskaatmp.com/news/2014/06/Satisfaction/
http://www.ferskaatmp.com/zoeken/?q=No+Mercy
http://www.ferskaatmp.com/news/2011/07/muziek-uit/
http://www.ferskaatmp.com/news/2015/01/kinderen-voor-kinderen/
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Christmas Eve is coming soon - arr. Peter Martin
“Wow, spannend: de komst van Santa” … Jolly Old Saint Nicholas & Up on the Housetop.

Christmas Greetings - arr. S. Freker
Een “muzikale kerstgroet” aan uw publiek. Vier internationale Christmas songs.

Christmas Trees around the World - arr. S. Freker
De kerstboom staat overal ter wereld, hoe klinkt “O dennenboom” in China of in Rusland?

Stop the Cavalry - arr. Chris B. Luca
“Wish I was at home for Christmas”.

ferskaatmp
.com

Leren samenspelen is vooral heel erg leuk om te doen. 
Mooie muziek samen instuderen én uitvoeren!

Harmonie
Fanfare
Brassband

Leren samenspelen is niet alleen 
noodzakelijk, het is vooral ook heel 
erg leuk om te doen. Mooie muziek 
samen instuderen én uitvoeren! Op 
de redactie van Ferskaat MP 
besteden we daarom veel aandacht 
aan muziek voor de jeugdorkesten.

http://www.ferskaatmp.com/news/2014/07/christmas-eve-coming-soon/
http://www.ferskaatmp.com/news/2011/11/christmastrees/
http://www.ferskaatmp.com/news/2011/11/christmas-greetings/
http://www.ferskaatmp.com/news/2011/11/stop-cavalry/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/harmonie/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/fanfare/
http://www.ferskaatmp.com/youthband/brassband/
https://www.facebook.com/FerskaatMP
https://twitter.com/FerskaatMP
https://www.youtube.com/user/FerskaatMP
http://www.ferskaatmp.com/

