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Gloria p. 5
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Agnus Dei p. 22

MISSA PRO VIVIS
Alain De Ley



Nicolas DE COCK In Flanders Fields SATB 

Allen die willen te Kaap'ren varen SATB 

Only remembered SATB / SMA

Gorgeous nothings SATB / strijkorkest

Alain DE LEY Missa pro vivis SSAATTBB

Lodewijk DE VOCHT XIV Cantica 3 gelijke stemmen, orgel

Duo Cantus Mariani 3 gelijke stemmen, orgel

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

Pastorale SSAATTBB

Landelijke Suite SATB

Van Jezus en Sint Anneke kinderkoor, gelijke stemmen

Norbert ROSSEAU La Messe des Morts à Ys SATB

Dédicace SATB

Bluette SATB

Raymond SCHROYENS Als de kerels te gare zijn SATB 

Les Muses Gaillardes SATB 

In Vigiliam SATB, S. solo, fluit, cello, orgel

Le Manoir de Thélèmes SATB, spreekstemmen

Vijf stroobantsliederen SATB, S. solo 

Winterwijding SATB, recitant, triangel, harp

Psalm 116

Arthropodoi 4 gelijke stemmen / SATB

Dietrich VAN AKELYEN Poem for the Departed SATB

Lux Aeterna / Let me Weep SATB + S en T solo

The Conductor Song SATB 

Philippe WESEMAEL 14 Melodieën met pianobegeleiding stem en piano

opwarmingen voor de stem stem  

Nicolas DE COCK Deux Valses Cello en piano

Sports sonorizated Piano solo

Lodewijk DE VOCHT Vioolconcerto, pianoreductie Viool, piano

Serenade voor cello en strijkers Cello, piano

Herderswijze

Landelijk Trio

Sonate in A Piano solo

Pastorales Piano solo

Prelude en Fuga Orgel

Larghetto Orgel

Raymond SCHROYENS Battery for Bells Beiaard

Philippe WESEMAEL 4 Impressions for Piano Piano solo

Romance & Fantaisie Viool, piano

Hobo, klarinet, fagot

Vocale muziek

Instrumentale muziek

Fabelen - naar eeuwenoude verdichtsels in volkstrant voor één of meerdere stemmen 

met begeleiding

Knaap solo, 4-stemmig mannenkoor, 

4 bazuinen

Engelse hoorn en strijkers, 

beschikbaar voor andere solo 

instrumenten en piano
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