
 

 

 

 

 

NEWSLETTER 2018 

 

 

 

Band Press wenst U een prima en succesvol 2018.  Om U nog beter van dienst te kunnen zijn met 
kwaliteitsvolle bladmuziek voor je orkest alvast hier onze eerste nieuwsbrief met tal van nieuwe 
uitgaves voor harmonie- en fanfareorkest, brassband en solowerken.   

Wij zijn blij om jullie aan het begin van dit nieuwe jaar ook de exclusieve verdeling van de werken van 
de Engelse componist Tom Davoren voor te stellen.  Deze lijst is een selectie met muziek van 
jeugdorkest tot grote concertwerken binnen alle moeilijkheidsgraden. 

Tom Davoren is een componist en dirigent met 
toenemende internationale bekendheid.  Zijn muziek 
voor blaasorkest werd voor het eerst uitgevoerd door 
orkesten als  ‘The President’s Own’ United States Marine 
Band, de Central Band of the Royal Air Force de Brass 
Band of Battle Creek, de  Cory Band,, Brassband 
Buizingen en solisten als Philippe Schartz, Glenn Van 
Looy en Steven Mead. 

 Zijn werken waren al te horen in de Carnegie Hall in New 
York, het Royal Northern College of Music Festival of 
Brass in Manchester, het Wereldmuziekconcours in 
Kerkrade (Nederland) en  zijn werken werden als 
plichtwerk gebruikt tijdens  de Nationale 
Brassbandkampioenschappen van Australië, Nieuw-
Zeeland en Groot-Britannië.   

 

 

Hij is sinds 2015 als associate composer verbonden aan Brassband Buizingen en als dirigent is hij 
verbonden aan de Fairey Band en Filton Concert Brass. Sinds 2016 is hij verbonden als lesgever aan de 
Universiteit van Salford waar hij ook de brassband dirigeert. 

Volledige werkenlijst op www.bandpress.be 

 

THE MUSIC OF TOM DAVOREN 



 

 

     

   HA FA BRA 

Riding to Olwen 

energiek 
openingswerk 
gecomponeerd voor 
Brassband Buizingen 

X X X 

Embers 

schitterend koraal, 
plichtwerk op het 
VOBK, ook 
beschikbaar voor 
fanfareorkest 

 X X 

Divinity of Hell 

groot concertwerk 
voor hafabra 
gebaseerd op 
Shakespeare 

X X X 

https://www.youtube.com/watch?v=7eTYQd_ZE-
g 

    

Pure of Heart 
concertwerk in lichte 
stijl 

X X X 

Ascension  X  X 

https://www.youtube.com/watch?v=cRIDsfGrZKo 

 

solowerk voor 
trompet (of cornet) 
en euphonium met 
begeleiding van 
harmonieorkest of 
brassband 

   

Windy City Heartbreak  X   
https://soundcloud.com/tom-davoren/windy-
city-heartbreak-central-band-of-the-royal-air-
force 

    

Strike hard, strike sure  X   

Transatlantic dance  X   

Alaw cornet solo   X 

American Rhapsody 

euphonium solo voor 
Glenn Van Looy en 
Brassband Buizingen 

  X 

Embers   X X 

For a love lost    X 
https://soundcloud.com/tom-davoren/for-a-lost-
love-trombone-lito-fontana-brass-band-fribourg 

 

trombone solo    

Brass band rock! jeugdorkest   X 

Get up! Go! jeugdorkest   X 

Music for Dancing jeugdorkest   X 
 



 

 

 

 

 

 

 

HYMN DES FRATERNISES  
koraal  uit de film Joyeux Noël 
HAFABRA – Graad 2 – 4’56’’ 

 Philippe Rombi (arr. Luc Vertommen) 
 

ELEGIE opus 30 
klassieke solo voor baritone (of euphonium) 
HAFABRA (piano) – Graad 5 – 7’04’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=WhYVhTOiV9g 

Henri Vieuxtemps 

PRESTO uit de Rhapsodie Norvégienne 
klassiek en virtuoos openingswerk 
HAFABRA – Graad 4 – 4’27’’ 

Edouard Lalo (arr. Luc Vertommen) 

I KNOW WHY (and so do you) uit de film Sun Valley 
Serenade (Glenn Miller) 
lyrische solo in big-band mood 
HAFABRA (piano) – Graad 2 – 3’46’’ 
https://www.youtube.com/watch?v=b3BIozCo120 

Harry Warren 

L’EMBARQUEMENT POUR CYTHERE 
virtuose en grappige wals 
HAFABRA – Graad 3 – 2’40’’ 

Francis Poulenc (arr. Luc Vertommen) 

 

 

 

NEW PUBLICATIONS/NEW CD 



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

SCHOLARLY EDITION  

A modern edition based on intensive study of the composers 
recently discovered manuscripts and sketches  

edited by Luc Vertommen & Kurt Bertels 

 

NIEUWE UITGAVE  
van de volledige muziek voor saxofoon van Paul Gilson door 

Luc Vertommen & Kurt Bertels 
 

 

THE COMPLETE SAXOPHONE MUSIC  

OF PAUL GILSON 



 

 

PREMIER CONCERTO 

Cat.No.PGBP 101 alto saxophone and piano accompaniment 

Cat.No.PGBP 102 alto saxophone and symphony orchestra 

Cat.No.PGBP 103  alto saxophone and wind band 

 

DEUXIEME CONCERTO 

Cat.No.PGBP 201 alto saxophone and piano accompaniment 

Cat.No.PGBP 202 alto saxophone and symphony orchestra 

Cat.No.PGBP 203  alto saxophone and wind band 

 

RECITATIF ET SERENADE 

Cat.No.PGBP 301 tenor saxophone and piano accompaniment 

Cat.No.PGBP 302 tenor saxophone and symphony orchestra 

 

IMPROVISATION sur LE MOULIN DANS LES DUNES 

Cat.No.PGBP 401 alto saxophone and piano accompaniment 

 

ETUDES 

Cat.No.PGBP 501 for saxophone quartet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

CARMEN FANTASY nr. 2 (Fantaisie Brillante) 
Georges Bizet – ‘on popular demand’ vervolg op 
de eerste selectie melodieën uit de opera 
Carmen een nieuwe solo voor euphonium met 
evenveel virtuositeit, noten en drama 
Graad 6 – 12’50’’ 

arr. Luc Vertommen 

PIECES BREVES  
Gabriel Fauré (vijf delen) – bewerking van vijf 
impressionistische korte pianowerken voor 
euphonium solo en pianobegeleiding 
Graad 5 – 9’20’’ 

arr. Luc Vertommen 

CONCERTINO  
Ferdinand David – bewerking van het concertino 
voor fagot  
Graad 4 – 11’20’’ 

arr. Luc Vertommen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUPHONIUM VIRTUOSO COLLECTION 



 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Paul Gilson wordt algemeen beschouwd als de belangrijkste Belgische componist van de tweede helft van de 
19de eeuw en de belangrijkste pedagoog van de eerste helft van de 20ste eeuw.  Na de biografie van zijn leerling 
Gaston Brenta uit 1965 was het wachten tot 75 jaar na de dood van Gilson voor deze meest complete studie 
van zijn werken voor blaasorkest.  Gilson was een pionier en wordt de ‘vader van de Belgische/Vlaamse 
blaasmuziek’ genoemd maar op een degelijke studie zoals Luc Vertommen ons die in 2017 presenteert was het 
lang wachten.   Het wachten is de moeite waard geweest want de auteur slaagt er in om na 
jaren research niet alleen de meest volledige werkenlijst te reconstrueren maar ook 
achtergrond, duiding en onderzoek in een verhaal te gieten dat boeit voor al wie zich 
interesseert voor de muziek van deze Belgische meester.  Een schitterende realisatie die 75 
jaar na de dood van Paul Gilson geen moment te vroeg komt. 
 
349 pagina’s in een boeiend verhaal, een historisch kader en met een volledige werkenlijst 
voor zijn werken voor blazers.  Een standaardwerk over allicht de grootste componist voor 

blaasorkest van zijn generatie 

Eerder verschenen: Some missing epsiodes in brass (band) history (2011) en August De Boeck en zijn werken 
voor blaasorkest (2015) 

NIEUW BOEK 


