E.F.Re Music - 2009

Arrangementen voor blaaskapel

E.F.Re Music
Mob: 06-20843930
e-mail: info@efre.nl
internet: www.efre.nl

ARRANGEMENTEN VOOR BLAASORKEST
Even voorstellen:
Professionele arrangeur Alexej Romanov is in 1977 (Piano) en in 1987 (Componeren, dirigeren)
afgestudeerd aan het Kiev Conservatorium (Oekraïne) en heeft zich al jaren geleden toegelegd op het
arrangeren en componeren van muziek voor onder andere Ha/Fa/Bra-orkesten, drumfanfares en
blaaskapellen. Daarnaast is hij werkzaam als beroepsdirigent en docent piano.
Sinds 1998 is Alexej als vaste arrangeur verbonden aan het Molenaar, De Haske en Gobelin
muziekuitgeverijen. Sinds 1999 heeft hij zijn activiteiten ondergebracht in een eenmanszaak, E.F.Re
Music. Op deze site treft u de catalogus aan met reeds geschreven arrangementen voor blaasorkest.
Met genoegen presenteert E.F.Re Music u de nieuwste versie van de reeks arrangementen, waarin alle
nieuwe titels zijn opgenomen.
De muziek:
De muziek wordt uitsluitend in opdracht en speciaal op de bezetting en volgens de wensen van uw
orkest gearrangeerd. Dit houdt in dat u nooit een standaardwerk voor een standaardbezetting speelt,
uw arrangement is altijd uniek. U hoeft bij een besteld muziekstuk dus nooit partijen om te zetten of
aan te passen. Hierdoor wordt u verzocht bij uw bestelling een lijst toe te voegen met vermelding van
de gewenste partijen, alsmede de gewenste sleutels en stemmingen van de instrumenten.
Niet in de catalogus?
Nummers die niet in de catalogus opgenomen zijn, kunnen op aanvraag worden gearrangeerd, waarbij
uiteraard een langere levertijd geldt (afhankelijk van de drukte). Hiervoor dient u een cd-opname aan
te leveren. Hierbij geldt een hogere prijs per arrangement (zie prijslijst).
Ook is het mogelijk om een opname op mp3-formaat aan te leveren. Omdat E.F.Re bij aanlevering van
een mp3 extra kosten moet maken (branden) ligt de prijs daarvan iets hoger.
Let op: wanneer u een gecoverde opname aanlevert, dient u daarnaast tevens de versie van de originele
artiest aan te leveren.
Slagwerkpartijen:
Omdat bij de meeste kapellen de slagwerkers graag zelf een partij improviseren, zijn de
slagwerkpartijen niet standaard bijgeleverd. Op verzoek en tegen een meerprijs zijn deze echter wel te
leveren.
Directiepartituur:
Indien gewenst, kan tegen een meerprijs tevens een directiepartituur bijgeleverd worden.
Hoe ging dat nummer ook alweer?
Om uw geheugen weer even op te frissen, is er van de meeste werken een zichtpartij beschikbaar,
welke op uw verzoek wordt toegezonden.
De moeilijkheidsgraad:
De ene kapel speelt graag een pittig stukje muziek waar de muzikanten flink de kiezen in kunnen
zetten, terwijl de andere kapel liever werken speelt die na één repetitie uitgevoerd kunnen worden.
Informeert u daarom vrijblijvend naar de moeilijkheidsgraad van de stukken, zodat uw bestelling tot
optimale tevredenheid leidt. Eventuele wensen met betrekking tot het niveau van de verschillende
partijen kunt u bij de bestelling kenbaar maken.
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Uitprinten van de partijen:
De losse partijen kunnen staand of liggend (landscape) worden uitgeprint. U kunt bij uw bestelling uw
voorkeur aangeven.
Opnames:
Tevens zijn fragmenten van een aantal werken te beluisteren op de website www.efre.nl

BLAASORKEST SERIES

A
Ave Maria Glöcklein ( Engelhardt Xaver )
A Tribute to Bach gebaseerd op Partita #2 C-moll (Axel Norman)
A Concert Celebration – Medley ( Andrew Lloyd Webber )
A Day Off ( Vladimir Yefremov )

MP3
MP3
MP3
MP3

B
By The Way
Boca Arriba

( Vladimir Yefremov )

MP3

( New Cool Collective )

C
Chestnut Memoirs ( Vladimir Yefremov )
Chemnitz Cha Cha ( Günter Noris )
Chariots Of Fire ( Vangelis )
Could I Have This Dance ( Wayland Holyfield & Bob House )

MP3
MP3
MP3
MP3

D
Dresden Rumba ( Günter Noris )
Diego's Goodbye /From the TriStar Motion Picture THE MASK OF ZORRO ( James Horner )
Davon geht die Welt nicht unter (Bruno Balz, Michael Jary /Uit de film "Die Grosse Liebe")

MP3
MP3
MP3

E
Everybody Loves Somebody ( Taylor, Lane )
Enter The Dragon ( New Cool Collective )

MP3

F
Funny Stuff ( Vladimir Yefremov )
FC Medley ( Alexej Romanov )

MP3
MP3

G
Get Your Way

( Jamie Cullum ) Vocal-solo with Big Band

H
How Blue (Country)
Happiness ( Vladimir Yefremov )

MP3
MP3
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I
Impromptu

( Vladimir Yefremov )

J
Jimmy

( Boudewijn de Groot )

MP3

K

Känguruh-Cha Cha

( Günter Noris ) / Big Band

L
La Sagrada Familia ( Alan Parsons Project )
Leipziger Jive ( Günter Noris )

MP3

M
Mijn Club ( Michiel Romein, Kees Prins, Herman de Koch ) / Jiskefet
Malagueña /From the TriStar Motion Picture THE MASK OF ZORRO ( James Horner )
Mask Of Zorro /From the TriStar Motion Picture THE MASK OF ZORRO ( James Horner )

MP3

MP3
MP3

N
Never Too Late ( Michael Franti )
Nederland, oh Nederland ( Auld Lang Syne) /Wij houden van Oranje - Andre Hazes )

MP3

O
Oh, Tatjana (Oekraïense volkslied)
Overture-March ( V. Yefremov )
Old And Wise ( Alan Parsons Project )

MP3
MP3
MP3

P
Powder Your Face With Sunshine ( Lombardo, Rochinski )
Potsdamer Blues ( Günter Noris )
Peter (Nederlandse volkslied)

MP3
MP3

Q
R
Ragtime ( Axel Norman )
Reflections ( V. Yefremov )
River Deep Mountain High ( Phil Spector, E. Greenwich, Berry )
Reality ( V. Yefremov )
Road to the Hague ( V. Yefremov )

MP3
MP3
MP3

MP3

S
Stralsund Samba ( Günter Noris )

MP3

T
3
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The Holy City ( Stephen Adams, Frederick E. Weatherly )
The Fifth ( based on the music of L.W. Beethoven)

MP3
MP3

U
Ukrainian Christmas

( Vladimir Yefremov )

MP3

V
Vrouger

( Ede Staal )

Voetballied

( Vitesse )

MP3

W
When You're Smiling ( Shay, Fisher, Goodwin )
Walk Right Back ( Phil Everly /The Everly Brothers)
When Will I Be Loved ( Phil Everly /The Everly Brothers )

MP3

X
Y
You And Me

( Spargo )

MP3

Z
MEDLEY SERIES
A Concert Celebration – Andrew Lloyd Webber

MP3

Musical
Lion King – Elton John

INFORMATIE EN LEVERINGSVOORWAARDEN
♫
♫
♫
♫
♫
♫

♫

Met het verschijnen van deze prijslijst vervalt de vorige.
Prijzen zijn exclusief administratie-, verpakkings- en verzendkosten.
Prijzen zijn gebaseerd op een bezetting van maximaal 8 a 10 blazerpartijen. Voor iedere extra
partij betaalt u een klein aanvullend bedrag.
Eenmaal bestelde arrangementen kunnen niet worden teruggenomen.
Eenmaal verstrekte arrangementsopdrachten kunnen niet worden geannuleerd.
De betalingstermijn is 14 dagen netto, gerekend vanaf de factuurdatum. Bij overschrijden van
de betalingstermijn wordt een betalingsherinnering verzonden en wordt het te betalen bedrag
verhoogd met € 5,00. Bij elke volgende betalingsherinnering wordt dit bedrag steeds met €
5,00 verhoogd. Wordt de betalingstermijn met meer dan 2 maanden overschreden, dan wordt
de incasso in handen gegeven van een incassobureau. Alle extra bijkomende kosten komen
daarbij voor rekening van de klant.
Alle arrangementen worden uitsluitend in opdracht geschreven. De rechten blijven bij de
oorspronkelijk rechthebbende. Bij geschillen hierop betrekking hebbende is de opdrachtgever
te allen tijde verantwoordelijk. E.F.Re aanvaardt in deze geen enkele aansprakelijkheid.
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Met het plaatsen van een arrangementsopdracht verklaart u zich akkoord met bovenstaande
leveringsvoorwaarden

Om misverstanden te voorkomen, wordt u dringend verzocht uw bestelling uitsluitend schriftelijk,
middels de website of via e-mail te plaatsen, met vermelding van de gewenste partijen inclusief
gewenste stemmingen en sleutels. Let op: gelieve bij de koperen blaasinstrumenten tevens de
gewenste stemmingen en sleutels van de betreffende instrumenten te vermelden. Ook kunt u
eventuele wensen kenbaar maken met betrekking tot het niveau van de partijen.
Let op:
Wanneer u erop betrapt wordt muziek onderhands door te verkopen of te ruilen, zult u nooit meer
muziek kunnen bestellen bij E.F.Re. Tevens zullen alle collega-arrangeurs en –uitgeverijen op de
hoogte worden gesteld, waardoor deze dezelfde maatregelen zullen nemen.
Indien u via e-mail regelmatig op de hoogte gehouden wilt worden van de nieuwste titels, kunt u dit
kenbaar maken via: de website of via info@efre.nl

PRIJSLIJST vanaf oktober 2009
Met het verschijnen van deze prijslijst vervalt de vorige
Basisbedrag geldt voor maximaal 10 blazerpartijen. Voor iedere extra partij betaalt u een klein
aanvullend bedrag.
Voor muziekstuk met tijdsduur meer dan 3 minuten geldt een speciale prijs van € 15,00 per elke extra
minuut.
Blaasorkest Series
Arrangement uit de catalogus
Nieuw te schrijven titel
toeslag iedere extra partij (vanaf 11)
nalevering extra partij
toeslag Piano, Gitaar, Slagwerkpartijen etc.
toeslag directiepartituur

€ 30,00
€ 95,00
€ 5,00
€ 5,00
€ 10,00
€ 25,00

Medley Series:
Arrangement uit de catalogus
Nieuw te schrijven titel
toeslag iedere extra partij (vanaf 11)
nalevering extra partij
toeslag Piano, Gitaar, Slagwerkpartijen etc
toeslag directiepartituur

€
€
€
€
€
€

50,00
250,00
10,00
10,00
15,00
25,00

Easy Series (basisbedrag geldt voor maximaal 8 blazerpartijen.
Voor muziekstuk met tijdsduur meer dan 3 minuten geldt een speciale prijs
van € 10,00 per elke extra minuut.):
Easy Tune Series (uit de catalogus)
€ 20,00
Easy Sound Series (uit de catalogus)
€ 20,00
toeslag iedere extra partij (vanaf 9)
€
5,00
nalevering extra partij
€
7,50
toeslag Piano, Gitaar, Slagwerkpartijen etc
€ 15,00
toeslag directiepartituur
€ 20,00
administratiekosten per zending

€

5

2,50

E.F.Re Music - 2009

Arrangementen voor blaaskapel

Rekenvoorbeeld 1:
U bestelt een arrangement uit de Blaasorkest Series voor 10 blazerpartijen. U betaalt dan € 100,00
exclusief administratie-, verpakking- en verzendkosten.
Rekenvoorbeeld 2:
U bestelt een arrangement uit de Blaasorkest Series voor 12 blazerpartijen en slagwerk, u wilt ook een
directiepartituur. U betaalt: € 95,00 + 2x € 10,00 + € 10,00 + € 25,00 = € 150,00 exclusief
administratie-, verpakking- en verzendkosten.
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