Raymond Schroyens
Gelijke stemmen - Equal voices
1968/9

Ik wil mij gaan vertroosten (2st./v. a capp.)
I want to go and comfort myself

1969

Schoon boven alle schone (resp. 2, 3 & 4 st./v. a capp.)
Beauty beyond all beauty

1969

Ik ging op enen morgen (4st./v. a capp.)

Ed. De Monte
Koorreeks,
Mechelen
Ed. De Monte
Koorreeks,
Mechelen
Ed. Musicerende
Jeugd, Muizen

I went out one morning
1969

Wij zijn al bijeen(Verzamelbundel voor 2 gel. st. a capp.)
We’re all gathered here (Flemish Folk Songs set for 2eq. v. a capp.)

Ed. De Monte,
Mechelen

Wij zijn al bijeen/ Meientijd/ Geef wat om den rommelpot/ Van waar komt
ons den koelen wijn?/ Er kwam een boer van Leuven/ Daar kwam een
boer van Zwitserland/ Sa, boer,ga naar de dans/ Vier weverkens/ Met
dezen nieuwen jare/ Kinderen zwijgt dan moogt gij horen/ In dulci jubilo/
Er is een kindetje geboren/ Komt, vrienden in het ronde/ Het kwamen drie
koningen uit verre landen/ De speelman komt voorbij/ de koekoek op de
toren zat/ Een meisje van Scheveningen/ Ain boar wol noar zin noaber
tou/ Jeugdig volkje/ Kerelslied/ Sa, laat ons vrolijk wezen/ Jagerslied/
Lestmaal op enen zomersen dag/ Ik kwam lest over een berg gegaan/ ’t
Avond gaat ons feeste aan..
1981

Herfstmijmering (4 gel. st. a capp.)
Musing on Autumn (4 eq.v. a capp.)

1981

Inzicht (3 gel.st. a capp.)
Insight (3 eq. v. a capp.)

1994

Kers(t)entijd (verzamelbundel voor 3st.a cap.)

Ed. ANZ Koorreeks
Antwerpen
Ed. ANZ Koorreeks,
Antwerpen
Ed. De Notenboom,
Kontich

From Christmas and Cherries (Flemish folksongs & carols for 3 eq. v. a
capp.)
Van waar komt gij getreden?/ Treurige kerstleis O herders laat uw bokjes
en schapen/ Maria door een doornwoud trad/ Op ene kerstnacht/ De
winter is vergangen/ Daar staat een klooster in Oostenrijk/ Daar zat een
sneeuwwit vogeltje/ Naar Oostland/ Al van den drogen haring/ Te
Duinkerk gaat het al verkeerd/ Meiseke jong, mijn maagdeke fier/ Nu laat
ons zingen dat avondleed.
1994

Van Hooftse Minne (4 man.st. a capp.)

ms.

Mr. P.C.Hooft’s Girlfriends (4 eq. male voices a capp.)
a) Leonoor/ Leonore
b) Klare/Claire
c) Rozemond / Rosemund
1994

Gemini-5

Ed. CVM, Antwerpen

a) Schrijf mijn naam niet in de steen (3 kind.st. a capp.)
[gecombineerd met b] Do not write my name in the Stone
(3 children’s voices a capp) [in combination with b]
b) Tel uw herinneringen (4 man.st. a capp.) [gecombineerd met: a]
Count your memories (4 male voices a capp.) [in combination with a]
1995

She walks in beauty (4 vr.st/kind.st. a capp.)
(4 fem./childr.voices a capp)

1995

My Madonna (4 man.st.a capp.)
(4 Male voic. a capp)

Ed. Intern Koorfest.
Maasmechelen

Ed. Intern Koorfest.
Maasmechelen

1995

My love is like a red, red rose (2st/v)

Ed. Euprint Heverlee

1996

Schip aan de kade (4 Man.st. a capp.)

ms.

Ship at the quay (4 Male voic. a capp.)
1997

Uwt minnen herte (1-4 Kind./Vr.st. + celesta)

ms.

From my loving heart (1-4 child./fem. voic. + celesta)
a) Die voghele hebben lange gesweghen /The birds have long been
silent
b) Nu es die edele tijt gheboren /Now the noble period is born
c) Ick swighe van den voghele claghe /I will not speak of the bird’s
lament
1998

Veni, dilecte mi (4 Vr.st. a capp/4 fem. v. a capp.)

ms.

1998

Amarilli, mia bella (3 Vr. -/Ki.st. a capp./3 Fem./Child.v. a capp),

ms.

1998

Kleine Bouwtriptiek (3-4 Man.st.a capp)

ms.

Small Builders Triptych (3-4 Male voic. a capp)
a) Ik zal mijn koninklijke troon vestigen/ I shall install my Royal Throne
b) Here, over uw macht/ Lord, about Your Might
c) En David stelde steenhouwers aan/ And David appointed
stonemasons
1998

Testimonium, (4 Man. st. a capp.+ spreekstem/ 4 Male voic.+ narrator)

ms.

a) In principio erat Verbum
b) In ipso erat vitam
c) Erat lux vera
d) Fuit homo
e) Quoniam tenebrae transeunt
f)

Qui diligit fratrem suam

g) Et lux in tenebris lucet
h) Universum terrarum orbis
1999

Sehnsucht (3 Kind-/Vr.st. a capp./3 Child./Fem.v. a capp)

Ed. EMJ/Neerpelt

1999

Et audivit de templo suo (3 Man. st. a capp./3 Male v. a capp)

ms.

1999

Try, try again (3 Man. st. a capp./3 Male v. A capp)

ms.

2000

Meditatio (4 Man. st. a capp./4 Male v. A capp.)

ms.

(vier simultaanteksten, Eng. Nl. Fr. Dui.)
(four simultaneous texts: Engl. Dutch, Fr, Germ).
2001

E tertio regum tres (4 man. st. a capp/4 Male v. a capp)

ms.

a) Praecepitque rex
b) Misit quoque rex Salomon
c) Et statuit duas columnas
2005

The fool in the rain barrel (3eq.v. a capp.)

Ed. Centrum voor
Vocale Muziek
Antwerpen

2006

Arthropodoi (4 gel. st. a capp/4 eq.v. a capp)

Ed. EMJ/ Neerpelt

2011

Diligo Dominum [Ps.116] (TTBB+jongenssopraan solo & 4 trombones)
I Love the Lord [Psalm 116] (TTBB+ boy soprano solo & 4 trombones)

ms.

2011

Als je wil weten wie ik ben (unison kinderkoor + dwarsfluit) (Wim
Brands) (Flem.)
When you want to know who I am (unison children’s choir+ flute) (Wim
Brands)

ms

De gek in de regenton (3 gel.st. a capp),

2011

Zon, zee, licht en lucht (unison kinderkoor + piano 4hdg) (Frank Eerhart)
(Flem.)
Sun, sea, light and air (unison + piano duet)
(Frank Eerhart)

ms.

2011

Een rondedans voor kerstmis (unisono kinderkoor) (J. Stroobants)
(Flem.)
A dance in a ring for Christmas (unison children’s choir) (J.Stroobants)

ms.

2011

Wandelliedje voor kerstmis (unison kinderkoor + piano) (J. Stroobants)
(Flem.)
A walking song for Christmas (unison children’s choir+ piano) (J.
Stroobants)

ms.

2012

a) Litanietje (SSAA a capp.) (J. Stroobants)
Small Litany (SSAA a capp.) (J. Stroobants)(Engl. transl. available)
b) Mister Word (SSAA a capp.) (idem in Engl. transl. by R. Schroyens)

ms.

2012

Juffrouw Ting (anon.) (unisono kind.koor & fl.,hobo, klar.Bes, fag.) (Flem)
Lady Ting (Anon.) unison Childr.choir , Fl, Ob, Clar-B-fl, Bassoon

ms.

2013

2013 Drie nonsens melodietjes voor kinderen (Anon./Flemish) geen
begel. Three nonsense melodies for children (Anon./Flemish) no accomp.
a) Een koe zat in een spreeuwennest (A cow sat in a starlings nest)
b) wie ben ik? (Who am I ?)
c) Ik ging onlangs naar Rome (I went to Rome lately)

Ed.Euprint/Heverlee

www.raymondschroyens.com

ms.

