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M. De Jonghe: Overzicht composities
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

Trio voor houtblazers (1977)
Strijkkwartet (1977)
Lichte suite voor 4 fagotten (1977)
Vier liederen (1978)
- Nevelvlek
- Weerspiegeling
- Over de nachten
- De tranen druipen uit nabije verten …
Vier kinderliederen (1978)
- Gek! Gewoon
- Jan Dromer
- Kermis
- Het regende
Elegie (voor dwarsfluit en piano) (1978)
Sinfonietta (1978)
Divertimento (voor 4 klarinetten en strijkers) (1979)
Drie kinderliederen (1979)
- Rijden maar
- Boot
- Leuk zeg!
Vier koorliederen (1979)
- Ontwaken
- Serenissimo
- Lied
- Grisaille
Pianowerkjes (1979)
- Scottish
- Dans van het logge zwaantje
- Rondino alla Marcia
- Galop
- Toccatina
Cantate: “Ballade van de twee sterren” (1979)
(voor sopraan, mezzo-sopraan, koor en kamerorkest)
A.B.C.-variaties (voor 2 piano’s en slagwerk) (1979)
Trio (voor alt-sax, trompet en trombone) (1980)
Blazerskwintet (1980)
Saxofoonsextet (1980)
Drie kinderliederen (1980)
- Een aap?
- En toch
- Meisje Kniesoor
Drie bagatellen (voor klarinetkwartet) (1980)
Eklipticon (voor 6 instrumenten) (1980)
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20. Ballade (voor alt-sax/ klarinet en piano)(1980)
21. Drie kinderliederen (1981)
- Toverspreuk
- Naar het toverbos
- Ridderleven
22. Concertino (voor kamerorkest) (1981)
23. Miniaturen (voor blokfluitkwartet/ saxofoonkwartet/ vierhandig piano) (1981)
24. Impressies (voor viool en gitaar) (1982)
25. Drie kinderliederen (1982)
- Lieve tante
- Muggen
- Boze beer
26. Pianowerkjes: (1982)
- Oude prent
- The dream of Sebastian
- Little Chinese Toy
- Hobbelpaardje
- Elegietta
27. Concertino for sax-quartett and band (1983)
28. “Lied van een Brabander” (voor 3-stemmig meisjeskoor) (1983)
- Als gij op het witte plein
- Visioen
- Een notelaar
29. Elegisch poëma (voor pianokwintet) (1984)
30. Introspection I (voor piano solo) (1984)
31. Sonatine (voor dwarsfluit en gitaar) (1985)
32. Drie kinderliederen (1985)
- Regen
- Herfst
- Van een katje
33. Serenade (voor klarinetkwartet en strijkers) (1986)
34. Introspection II (voor piano solo) (1986)
35. A goodie moodie day (voor gitaartrio) (1986)
36. Drie kinderliederen (1986)
- Piano
- Als een kind
- Mijn grootva
37. Introspection III (voor piano solo) (1987)
38. Lyrische ballade (voor viool, klarinet en piano) (1987)
39. Drie kinderliederen (1987)
- In een notedop
- Nu nog
- Muizen
40. Spirals (for flute or alto-flute solo) (1987)
41. Drie avondliederen (voor mezzo-sopraan en piano) (1988)
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42. Concertino voor klarinetkwartet en orkest (1988)
43. Drie kinderliederen (1988)
- Wratten
- s’Avonds
- Boe, de koe
44. Introspection IV (voor piano solo) (1988)
45. Introspection V (voor piano solo) (1988)
46. Cantate “Het viel eens hemels dauwe …” (1989)
(voor vierstemmig gemengd koor en kamerorkest)
47. Drie kinderliederen (1989)
- De vliegendirigent
- De notelaar
- Jaarmarkt
48. Peanotes (5 sketches for clarinet-quartett) (1989)
49. A gentle capriccio (voor viool, cello en piano) (1990)
50. Drie kinderliederen (1990)
- Vier mussen en een hond
- Het land van witte bergen
- Lente
51. Promenades (voor gitaartrio) (1990)
52. Introspection VI (voor piano solo) (1990)
53. Obstinatio I (voor symfonieorkest) (1990)
54. Mini-caprices (voor klarinet choir) (1991)
55. Suite (voor jeugdkwartet of jeugdensemble of piano 4-handig) (1991)
56. Hyberical suite (voor trompet en orgel) (1991)
57. E-motions (hommage aan Szymanowski) (1992)
(voor viool of alt-viool of cello en piano)
58. Drie kinderliederen (1922)
- Pavane
- Touwtje stop
- Vakantie
59. Gentle pieces (voor blazersdixtuor of klarinetchoir) (1992)
60. Concerto voor alt-sax en harmonieorkest (1993)
61. Drie kinderliederen (1993)
- Mollen
- Nat
- Breugel
62. Rondinella (voor viool of alt viool of cello en piano) (1993)
63. Lydian mosaics (voor piano 4-handig) (1994)
Lydian mosaics (voor kamerorkest) (1994)
64. Trionic mouvements (voor 9 trompetten en slagwerk) (1994)
65. Een lied van de wind (voor vocaal kwartet en piano) (1994)
66. Bitter sweet tonics (voor pianokwartet) (1995)
67. De merrie en het musje (voor dwarsfluit of hobo of klarinet of altsax en piano)
(1995)
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68. Obstinatio II (voor harmonieorkest) (1995)
69. Spirals II (voor 2 dwarsfluiten) (1996)
70. Drie liederen (voor sopraan, tenor, dwarsfluit en gitaar) (1996)
- Opnieuw terug
- Toen werd het licht
- Dat was een avond
71. Gavotteske (voor piano solo) (1996)
72. The Jazzette (voor saxofoonkwartet) (1997)
73. Fantasques (voor klarinet en piano) (1997)
74. Concerto voor gitaar en kamerorkest (1998)
75. Rainbow (voor gitaar solo) (1998)
76. Suite Molacaise – Molak suite (voor piano) (1999)
77. Fieromantico (voor koperblazers en piano) (1999)
78. Metronobile (voor piano solo) (1999)
79. Ouverture “Reminiscenza” (voor strijkers) (1999)
80. Uit grootvaders tijd (voor piano solo of viool/piano of blazer/piano) (2000)
81. “De hoeder van kudden” (voor 2 dwarsfluiten en slagwerk) (2000)
( A nyajak orzoje)
82. Take 3 (voor slagwerk en piano) (2000)
83. Concerto voor piano en harmonieorkest (2001)
84. Moods in transit (voor klarinet-choir) (2002 – 2003)
85. TriMoods (voor houtblazer en piano) (2003)
86. Animal parade ( voor 3 koperblazers of trompetchoir ) ( 2005 )
87. Suite Paysanne ( voor klarinet-choir ) ( 2006 )
88. De gepunte garde ( voor variabel samenspel ) ( 2006 )
89. Italiaans boeket ( voor variabel samenspel ) ( 2006 )
90. A honky tonky day ( voor vierhandig piano ) ( 2006 )
91. Met de een(d) naar Tienen ( voor 4-stemmig gemengd koor ) ( 2006 )
92. Serenade ( voor sax-choir ) ( 2006 )
93. Over berg en dal ( voor koperblazers of 4 hoorns ) ( 2006 )
94. Ridder en prinses ( voor 3 trombones of trp/hn/trb. )( 2007 )
95. Dwaallichtjes ( voor 4-stemmig gemengd koor ) ( 2007 )
96. Song for Onslow ( voor 4-stemmig gemengd koor ) ,( 2007 )
97. Poëma ( voor 2 klar. en piano of viool,altviool en piano ) ( 2007 )
98. Rondinella II ( voor altviool of cello en piano ) (2007)
99. De koppige ezel ( voor fagot of tenorsax en piano ) (2007)
100. Schrikkeldag ( Snipperdag ) ( voor 4-stemmig mannenkoor ) ( 2007 )
101. Take 2 ( voor slagwerk en piano ) ( 2007 )
102. Struisje danst ( voor fagot of cello en piano ) ( 2008 )
103. Toccatamus ( voor orgel ) ( 2008 )
104. Divertimento ( voor clarinet-choir ) ( 2008 )
105. Sweeties suite ( voor dwarsfluit of klarinet of sax en piano ) ( 2008 )
106. Birds suite ( voor houtblazer en strijkers of piano ) ( 2008 )
107. Mighty horse and little filly ( voor tromb. of hoorn of euph. of tuba en pi.) (2008)
108. Zang van de sirenen ( voor 3-stemmig gemengd koor ) ( 2009 )
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109. De notenkraker (bis) ( voor 3-stemmig meisjeskoor ) ( 2009 )
110. 7 shorties ( voor viool, hoorn en piano ) ( 2009 )
111. . Volksliederen voor piano ( 3 vol. ) ( 2009 )
112. Animals suite ( voor houtblazer en strijkers of piano ) ( 2009 )
113. Volksliederen ( 30 ) voor samenspel ( 2009 )
114. De luie koe ( voor tromb. of euph. of tuba of fagot en piano ) ( 2010 )
115. Concertino voor piano en strijkers ( 2011 )
116. B.A.Rock voor altviool of cello of fagot en piano ( 2011 )
117. Great masters for little children, children en youngsters ( 6 albums met
bewerkingen voor piano van bekende meesterwerken ( 2012 )
118. Chittaranda ( voor gitaar-ensemble ) ( 2013 )
119. MOVE ( voor gitaar-ensemble ) ( 2013 )
120. Jigsaw-play ( voor fluitkwartet ) ( 2013 )
121. Short Symphony ( herwerkt ) ( 2014 )
122. Prélude gnossiene voor piano ( 2015 )
123. Melopee en dans ( cello of fagot en piano ) ( 2015 )
124. 10 carols voor piano ( bewerkingen ) ( 2015 )
125. Concerto voor piano en symfonieorkest ( tweede versie ) ( 2016 )
126. 7 shorties ( tweede versie ) ( 2017 )
127. Sonate voor cello of altviool of altsax of klarinet en piano ( 2017 )
128. Fantasques II voor altsax of klarinet en piano ( 2017 )
129. De f(l)iere fluiter voor dwarsfluit of blokfluit en piano ( 2017 )
130. 15 Carols ( bewerkingen voor koor en strijkers met en zonder piano ) ( 2017 )
131. Ladies vs. gentlemen voor vierhandig piano ( 2018 )

