LUCIEN GOETHALS – UITGEBREIDE WERKENLIJST

1949: Burleske voor piano
1949: Fantasia 1 voor viool en piano
1950: Kleine Arabeske voor viool en piano
1950: Fantasia 2 voor viool en piano
1951: Pastorale voor piano
1952: Praeludium voor hoorn, piano, percussie en strijkers
1952: Burleske 2 voor viool en piano
1952: Andantino voor piano
1952: Duo voor viool en piano
1952: Waterlelie voor piano
1952: Kleine prelude in oude stijl voor orgel
1953: Pequeno Interludio Bitonal voor piano
1953: Burletta (Op. 1) voor piano
1955: Sonata voor viool en piano
1955: Adagio 1 voor fluit, klarinet en viool
1956: Kreoolse Dans voor piano (1956)
1956: Sonatine (Op. 2) voor orgel
1957: Adagio 2 (Op. 3) voor orgel
1957: Inventie (Op. 4) voor viool en piano
1957: Kwintet (Op. 5) voor fluit, hobo, klarinet, fagot en piano
1957: Concerto (Op. 7) voor orgel en strijkers
1957: Fantasia en Fuga (Op. 9) voor orgel (verloren)
1958: Concerto n° 2 voor fluit, strijkers en pauken
1958: Ballade in Akademische (Belgische) Stijl voor viool en piano

1959: Twee Capriccio's (Op. 11) voor piano
1959: Drie Stukken (Op. 12) voor hobo, klarinet en fagot
1959: Musica Dodecafonica voor piano
1959: Twee Dodecafonische Gestalten voor piano
1959: Symfonie voor orgel (onvolledig)
1959: Triptiek (Op. 13) voor orgel
1959: Drie Essais (Op. 14) voor blaaskwintet
1959: Rituele Suite (Op. 15) voor hoorn, 2 trompetten, trombone en tuba
1959: Sonata voor viool en piano
1959: Cinq Impromptus (Op. 16) voor groot ensemble
1959: Kwintet 2 voor blaaskwintet (verloren)
1959: Suite Criolla voor piano vierhandig
1959: Drie Capriccio's (Op. 17) voor orgel
1961: Interludium (Op. 18) voor orgel
1961: Twee Tekeningen (Op. 20) voor piano
1961: Twee Kristallen (Op. 21) voor piano
1961: Sonate (Op. 22) voor gitaar
1962: Klankstructuren voor orgel
1962: Studie met sinus-, driehoeks- & rechthoeksgolven voor tape
1962: Studie I (reis 3) voor tape
1962: Studie II (reis 1) voor tape
1962: Studie III (reis 2) voor tape
1963: Diálogos voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, dubbel strijkkwintet, percussie, strijkers en tape
1963: Suite uit Diálogos voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, dubbel strijkkwintet, percussie en strijkers
1963: Candenza uit Diálogos voor tape
1963: Pentagoon voor piano

1964: Studie V voor tape
1964: Endomorfie I voor viool, piano en tape
1964: Endomorfie I voor viool en piano
1964: Endomorfie I voor tape
1965: Endomorfie II voor fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet, trombone, tuba en tape (ad lib.)
1965: Cellotape voor cello, piano en tape (1, 2 of 4 sporen)
1966: Wiegelied voor stem en piano
1966: Lecina (twee versies: Nederlandse en Duitse tekst) voor mezzosopraan, fluit, viool en cello
1966: Sinfonia en Gris Mayor voor twee orkesten, percussie (2) en twee tapes
1966-67: Contrapuntos voor tape (2 tot 12 sporen, ad lib.)
1967: Movimientos y Acciones voor fluit, klarinet, strijkkwartet, percussie, vibrafoon en chronatische harp
1967: Vensters voor twee recitanten, cello, piano, percussie (3), tape en video
1967: Suite uit Vensters voor cello, piano, percussie en tape
1967: Formosis voor tape
1967: Mouvement (eerste strijkkwartet) voor strijkkwartet
1968: Enteuxis voor fluit, hobo, zes violen, drie altviolen, twee cello’s en contrabas
1968: Zeven Haikoes voor recitant en tape
1969: Studie VI voor tape
1969: Ensimismamientos voor viool, cello, fagot, piano en tape
1969: Cascaras voor mezzosopraan, fluit, clarinet, viool, cel
1969: Quebraduras voor pianokwartet
1969: Vier Stukken voor basklarinet en piano
1970: Seite Soliloquios voor viool
1970: Superposiciones voor viool, cello, fagot en piano
1971: Suma voor vrije instrumentatie en tape
1971: "Hé...!" (samen met Karel Goeyvaerts en Herman Sabbe) voor fluit, hobo, klarinet (2), fagot,
hoorn,trombone, altviool, cello, klavecimbel, tape, mime en projectie

1972: Concerto voor orkest voor twee orkesten en percussie
1973: Tres Paisajes Sonoros voor fluit, hobo, hoorn, trombone, cello, contrabas en klavecimbel
1973: Meliorbis voor tape (2 tot 14 sporen)
1973: Studie VIIb voor tape
1973: Drie Preludia en een Postludium bij vier gedichten van Gust Gils voor trombone, contrabas
enrecitant
1973: Llanto por Salvador Allende voor trombone
1974: Difonium voor basklarinet en tape
1974: Diferencias voor hobo (2), Engelse hoorn, fagot (2), trompet (2) en trombone (3)
1975: Fusion voor piano, basklarinet en tape
1975: Polyfonium voor tape
1975: Triptiek voor viool en klavecimbel
1975: Fantasia & Humoreske voor twee hobo’s en Engelse hoorn
1975: Fantasia voor blokfluit en klavecimbel
1975: Preludium en Postludium bij een gedicht van Jan Van Der Hoeven voor fluit en recitant
1976: Quatre Pièces pour Orchestre voor orkest
1977: Hommage à Schoenberg voor (alt)fluit en percussie
1977: De Tuin der Lusten voor basklarinet en tape
1977: Sonoor Portret van Pierre Vlerick voor piano en tape (onvolledig)
1978: Pluriversum voor tape
1978: Música con cantus firmus triste voor (alt)fluit, viool, altviool en cello
1979: Variaties op een thema van Herman Sabbe voor orgel
1979: Gmébophonies voor fluit, altsaxofoon, altviool, cello, percussie, elektronisch orgel en tape
1979: Pampa voor mezzosopraan, altfluit, klarinet, viool, altviool, cello, piano en percussie (2)
1979: Sonata voor contrabas en tape
1979: Rituel voor zheng, percussie en tape
1980: Paal en Perk voor (alt)fluit, hobo, klarinet, hoorn, trombone, contrabas en percussie (2)

1980: Tres Momentos Musicales voor viool en tape
1980: Trio voor (alt)fluit, (contra)basklarinet en piano
1980: Ofrenda voor trompet en piano
1980: Polyfonium 11/80 voor tape
1980: Paysages Electroacoustiques voor tape (2 of 4 sporen)
1981: Beweging voor klarinetkwartet
1981: Ladrido voor sopraan, klarinet, hoorn en percussie
1983: Para Cinco voor fluit, hobo, hoorn, vibrafoon en percussie
1983: Paisajes Interiores voor fluit
1983: Concerto voor (contra)basklarinet en orkest
1984: Duelos voor xylorimba en percussie
1984: Drie Inventies voor basklarinet/altsaxofoon en xylorimba/vibrafoon
1985: Introductie en Fantasia op de naam Jan Broeckx voor orgel
1986: Selva voor tape
1989: Europa Sonate voor fluit, hobo, piano en contrabas
1989: Twee Liederen voor sopraan, fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trombone, viool (2), altviool,
cello,contrabas en percussie
1990: Concierto de la Luz y las Tinieblas voor orgel (solo), fluit, hobo, klarinet, fagot, hoorn, trompet,
trombone, tuba, viool, cello, contrabas en percussie (2)
1990: Dos Projecciones Musicales voor (alt)fluit, (bas)klarinet en piano
1991: Azulejos voor gitaarkwartet
1991: Azulejos voor gitaarkwartet
1991: Tres Cantos voor sopraan, fluit, viool, altviool en cello
1991: Tweehandige inventie voor piano
1992: Synthèse '92 voor tape
1992: Seis Sonetos voor koor
1992: Tweede Strijkkwartet

1993: Dos Piezas voor trompet en bugel
1996: Encuentros Solitarios voor viool
1997: Prelude op de naam Raf Goormans voor orgel
1998: Otros Momentos voor tape
1998: Cuatro Poemas de F. Garcia Lorca voor mezzosopraan, altfluit, basklarinet, viool, altviool, cello,
piano en percussie
1999: Dendrofonies voor tape
1999: Fuga Enigmatica voor fluit, klarinet, cello, gitaar, piano en vibrafoon
1999: Gilgamesj voor fluit, hobo, trompet, trombone, viool (2), altviool, cello, contrabas en piano
1999: Isjtar voor alt-, tenor- en basblokfluit en piano
2000: Festina Lente (13 poems by Gust Gils) voor mezzosopraan, bariton, fluit, basklarinet, viool; altviool,
cello, piano en percussie (2)
2002: Triptico azul voor trompet en piano
2003: Espacios y tiempos voor viool, harp en tape
2003: Cuadro Cervantino voor vijf stemmen en kamerensemble (libretto: Stefaan Van den Brempt)
2004: Ensimismamientos espaciales voor tape
2006: Al Amin Dada voor sopraan en piano (een uitvoerder) (libretto: Jelle Meander)

Functionele muziek
1963: Les poissons: La Perche,sound track voor een film van M. Bruhon
1968: Sirene,sound track voor een animatiefilm van Raoul Servais (Pen-Film)
1970: To Speak or not to Speak,sound track voor een animatiefilm van Raoul Servais (Pen-Film)
1971: Baboush,sound track voor een animatiefilm (Pen-Film)
1971: Pegasus,sound track voor een animatiefilm van Raoul Servais (Pen-Film)
1973: Sonoor Portret van Jean Bilquin, Tape, compilatie voor een tentoonstelling
Giovanni Bernadonne Drie stukken voor synthesizer voor een film van W. Brosse (VRT)
1978: Harpya, sound track voor een animatiefilm van Raoul Servais (Pen-Film)

1979: Wonderwinkel, sound track voor een animatiereeks (VRT)
2000: Attraksion, sound track voor een animatiefilm van Raoul Servais (Pen-Film)

