
 
 

JAN COECK – UITGEBREIDE WERKLIJST1 

 

Liederen 

- ‘Liedjesbuffet’, 55 liederen met pianobegeleidingen en cd  
- ‘Stemmig’ en ‘Meer Stemmig’, liedbundels met pianobegeleidingen en cd (uitg. Plantyn)  
- ‘Dynostie’ 
- ‘Jabadabadoe’ 
- ‘Stemmig’  
- ‘Meer Stemmig’  
- ‘Liedjesbuffet’  
- ‘Wat ik voel ‘ 
- ‘Nette en Korneel’ boek en cd ism het koor Scaletta 
- ‘Heya Wapika’ (Duitstalige liedbundel, 23 liederen op tekst van Stefan Slembrouck) 
- ‘Chante, c’est tout’ (Franstalige liedbundel) 

 
 
Werken voor kinderen/jongerenkoor 
 

- ‘Zwart schaap’ (kerstlied), éénstemmig, piano 
- ‘6 Juli’ (sinterklaaslied), éénstemmig, piano 
- ‘Dat stuk met die fagot’, gelijke stemmen, piano, fagot 
- ‘Univers,’ kinderkoor en instrumentaal ensemble  
- ‘Kadeeke’, kinderkoor en instrumentaal ensemble 
- ‘Kattenkwaad’, kinderkoor en instrumentaal ensemble 
- ‘Canteclaer’, liederen voor kinderkoor 
- ‘Dat stuk met die fagot’, voor kinderkoor, fagot en piano 
- ‘Con Amore’, 9 composities voor jeugdkoor 
- ‘Con Amore 2’, 9 composities 
- ‘Web International,’ cantate voor kinderkoor en instrumentaal ensemble 
- ‘Poink poink,’ voor kinder- en jeugdkoor en piano 
- ‘Tien om te zingen,’ 10 liederen voor AMV L3 
- ‘Van Wolfje tot Amadeus,’ suite voor twee gelijke stemmen en Orff 
- ‘Dagboek,’ suite voor jeugdkoor en instrumentaal ensemble 
 

 
Muzikale verhalen voor kinderen/jongerenkoor 
 

- ‘Residentie Musica’, éénstemmig, piano, dwarsfluit, verteller 
- ‘Residentie Musical gaat op reis’, éénstemmig, piano, dwarsfluit, verteller 
- ‘Robbie’, éénstemmig, piano, saxofoon, verteller 
- ‘Warm als ijs’, éénstemmig, cd-begeleiding, verteller 
- ‘Dwalende sterren’ (kerstsuite), éénstemmig, cd-begeleiding, verteller 
- ‘Pas de chat’, éénstemmig, cello, piano, verteller 
- ‘Plankenkoorts in Dierendael’, meerstemmig, piano, verteller 
- ‘Het meisje met de zwavelstokjes’, meerstemmig, cd-begeleiding, verteller 

- ‘Parade voor grote en kleine dieren,’ suite voor instrumentaal ensemble en verteller' 

- ‘Gans Anders’ 
- Is beter ‘Kerstpakjeskoorts' 

                                                           
1 Teruggevonden op http://www.coeckjan.be/NL/Werken.html,  laatst geraadpleegd op 16 maart 2018 
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- ‘Is beter nog ver?' boek en cd ism ‘Kunstwerkt' 
- ‘Dag boek,' meerstemmig jeugdkoor en instrumentaal ensemble 
-  ‘Pinokkio’  

 
 
Werken voor gemengd koor 
 

- ‘Mercatille’ (500 jaar Mercator), SATB, piano 
- ‘Contact’, SATB, instrumentaal ensemble (2003) 
- ‘Joya’, SATB, instrumentaal ensemble 
- ‘Missa Brevis’, SATB, orgel 
- ‘Stem voor ons’, SATB, piano 
- ‘Wit’, SATB, a cappella 
- ‘Por amor y pasión’, gelijke stemmen, instrumentaal ensemble 
- ‘The Virgin Mary’ (kerstlied), SATB, symfonisch orkest 
- ‘Staffan stalledräng’ (kerstlied), SATB, symfonisch orkest 
- ‘Om wat misdaan wordt’ SATB, instrumentaal ensemble (1987) 
- ‘Psalm 150’, SATB, orgel 
- ‘Watlzing Mathilda’ SATB, piano 
- ‘Homm-âge,’ suite voor koor en instrumentaal ensemble, Orff-instrumentarium 

 
 

Duitstalige liederen voor kinderen/jongerenkoor 
 

- ‘An den Weihnachtsmann’ (Kerstlied), tweestemmig, piano 
- ‘Die Feder’, éénstemmig, piano 
- ‘Die Geschichte vom fliegenden Robert’, éénstemmig, piano 
- ‘Die zwei Wurzeln’, éénstemmig, piano 
- ‘Es treibt ein Wind’, driestemmig, piano 
- ‘Hans Guck-in-die-Luft’ éénstemmig, piano 
- ‘Meeresstille’, driestemmig, a capella 
- ‘Schläft ein Lied’, driestemmig, piano 
- ‘Schwarzes Schaf’, éénstemmig, piano 
- ‘Wind , Wind , sause’, tweestemmig, piano 
- ‘ Zum einschlafen zu sagen’, éénstemmig, piano 

 
Duitstalige musical voor jongeren  
 

- ‘Lara’, één- tot meerstemmig, cd-begeleiding 
 
Spaanstalige koormuziek 
 

- ‘Albertiana‘, SS, symfonisch orkest  
- ‘Cuando los niños juegan a la guerra’, SATB, a cappella op tekst van Jose Luis Pernas 

- ‘El caballito‘, SATB, piano 
- ‘Nocturno‘, SATB, strijkkwartet, piano, op tekst van Gerardo Diego 
- ‘Triptico de Navidad‘, twee gelijke stemmen, piano 
- ‘Juan Breva,’ voor gelijke stemmen en piano 
- ‘Albertiana’ op teksten van Rafael Alberti 

 
 

 



 
 

Instrumentaal 
 

- ‘Pavane for a dead Princess,’ (1997) voor Orff-ensemble en piano 
- ‘Kotkot-kwartet,’ voor blokfluitkwartet 
- ‘Beatle Orff,’ suite 
- ‘Sonrisa para flautas’, voor blokfluitkwartet 
- ‘Knipoog,’ voor twee of meer blokfluiten 
- ‘Young person’s guide to the Orff-orchestra’ 
- ‘Berceuse voor Leander’, voor fluit, hobo en piano 

 
 
 
 
Divers 
 

- Het meisje met de zwavelstokjes, vertel- en liedboek met cd 
- Feest met Nette en Korneel (2013), 9 liedjes bij het boek van Kristien Dieltiens  
- ‘De Chinese nachtegaal’ (cd en partituren) 
- ‘Nostalgie voor wijze mensen’  
- ‘Zingen met mes en vork’ 


