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* De 2de sopranen, 1ste en 2de alten moeten op een zachtronde klinker voorafgegaan door een medeklinker (la
of lo bijv.) de noten zeer afgestoten voordragen. Ook de gebonden noten moeten afgestoten worden, maar op één
lettergreep.
** De mannenstemmen zingen met de mond toe (wat men gewoonlijk aanduidt door "bromstemmen") of op de
gesloten klinker "oe" met bijna-gesloten mond. Men lette voornamelijk op de klankverhouding der verschillende
partijen.
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Lodewijk DE VOCHT XIV Cantica 3 equal voices, organ

Duo Cantus Mariani 3 equal voices, organ

Fabelen - naar eeuwenoude verdichtsels in volkstrant 

voor één of meerdere stemmen met begeleiding

Psalmen voor volkszang 1: Advent en Kersttijd

Psalmen voor volkszang 2: Vasten en Paastijd

Psalmen voor volkszang 3

Psalmen en Hymnen voor volkszang 4

In Te Speravi Voice and organ

Pastorale SSAATTBB

Landelijke Suite SATB

Van Jezus en Sint Janneken childrens choir, equal voices

Kerstliederen - Christmas songs mixed choir, piano, bells, flute ad lib.

Waterspelen, studie voor gemengd koor mixed choir

Lodewijk DE VOCHT Sonate in A Piano solo

Pastorales Piano solo

Idylle Piano solo

Prelude en Fuga organ

Larghetto organ

Lodewijk DE VOCHT Serenade voor cello en strijkers Cello, piano

Herderswijze

Landelijk Trio Oboe, clarinet, bassoon

Vioolconcerto, pianoreductie Violin, piano

Lodewijk DE VOCHT Vioolconcerto Violin, symphonic orchestra

Korensymfonie

Te Deum Choir and orchestra

Primavera

Serenade voor cello en strijkers Cello and symphonic orchestra

In Exile Symphonic Orchestra

Landelijk concerto alto recorder, string orchestra or piano

Choir, vocal soloists, symphonic orchestra

Vocal soloists, choir and Symphonic 

orchestra

Solo voice, piano or mixed choir

Vocal music

Orchestra

Cor anglais and strings or piano, available 

with other solo instruments (Es, Bes, C, A)

Solo instrument

Chamber Music
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