
 
 

JOHAN DE SMET – UITGEBREIDE WERKLIJST  

 

Theatermuziek 

Lysistrata, naar Aristophanes (1982) 

King P, naar E. A. Poe (1984) 

Rode oogst, op tekst van Arne Sierens (1984) 

Sirene, op tekst van Dirk Pauwels (1984) 

Zelfbeschuldiging, op tekst van Peter Handke (1984) 

De Trojaanse vrouwen, naar Euripides (1984) 

Genoveva, op tekst van Arne Sierens (1985) 

De reis naar het donkere continent, op tekst van Arne Sierens (1985) 

De duivel, op tekst van Eric Devolder (1985) 

Tartuffe, naar Molière (1985) 

Prinses Maleine, naar Maeterlinck (1986) 

Ubu Koning, op tekst van Alfred Jarry (1987) 

Onze Lieve doden, op tekst van Arne Sierens (1988) 

Rosalie Niemand, op tekst van E. Marain en J. De Vuyst (1989) 

Beatrijs, op tekst van Wim De Wulf (1990) 

Richard Everzwijn, naar Shakespeare (1991) 

Don Quichot, naar Cervantes (1992) 

Mario ga eens opendoen, er werd gebeld, op tekst van Kamagurka (1992) 

De discrete charmes van de bourgeoisie, naar Bunuel en J. Cl. Carrière (1993) 

Vaudeville, naar Tsjechov (1993) 

Onder de torens, op tekst van Hugo Claus (1993) 

Baardvrouwen, op tekst van Kamagurka (1994) 

Anatomie Titus, op tekst van Heiner Müller (1995) 

Hartelik, Uw, op tekst van Paul Van Ostaijen (1996) 

Voetstappen in de nacht, naar Simenon (1996) 

De republiek der Negatie, op tekst van Nirav Christophe (1999) 

Bentekik (1999) 

Asem, regie door Luk Perceval (2001) 



 
 

De jongen die het wist (2002) 

Confidenties aan een ezelsoor, op tekst van Frank Adam (2005) 

Erotische fabels, op tekst van Frank Adam (2008) 

het verdriet aan de overkant (2009) 

 

Opera 

Het Rattenkasteel, op libretto van Arne Sierens (1984) 

De liefde voor de drie manen, op libretto van Arne Sierens (1988) 

Comanchero Tanzanica: je pleure des bananes, op libretto van Arne Sierens (1989) 

Woestijn der denkers, op libretto van Kamagurka (1994) 

De vrouw met de zware boodschappentas, op libretto van Arne Sierens (1995) 

Raponsel, libretto Wim De Wulf naar een sprookje van Grimm (1996) 

Decap (2001) 

Urt !, libretto Frank Adam (2002) 

 

Oratorium 

Bis Pudding und Strudel verbrannt sind im Kopf (1989) 

Johannespassie (2000) 

 

Requiem 

Requiem voor koor, soli en balorkest (1995) 

 

Liederen 

Kiki en de hiërarchie voor sopraan en salonorkest (1983) 

New vivola en New vivola 2 voor zangers en popgroep (1989-90) 

Pillen Plons, liederencyclus op tekst van Arne Sierens (1991) 

Confidenties! , liederencyclus op tekst van Frank adam (2005) 

Erotische Fabels en liederen over de liefde, liederencyclus op tekst van Frank Adam (2008) 

 

Koormuziek 

De aftocht voor groot gemengd koor, trombones en drum (1996) 



 
 

De Zegemarsch voor tape en kinderkoor (1998) 

BZZ voor koor en filharmonisch orkest (1999) 

 

Instrumentale muziek:  

Runderen, suite voor 30 piano's (herwerkte versie voor 10 piano's en slagwerk) (1984) 

10 jaar Vooruit voor brassband (1992) 

Casseroles voor 10 slagwerkers op keukenmateriaal (1995) 

Concert op de Schelde voor trompet, beiaard, auto's, motoren, brandweerauto's, sirenes, fanfares, 

speedboten en vliegtuigen (1999) 

 

Filmmuziek 

Nachtkoorts (2011) 

 

Radioluisterspel 

Erotische Fabels, op tekst van Frank adam (2008) 


