Quatre Mains
Wat is vierhandig pianospelen leuk! Tijdens de pianoles of in de huiskamer op een verjaardag of als muzikaal
intermezzo op een kooravond komt het regelmatig voor dat twee pianisten van zich laten horen. Er is genoeg
materiaal voorhanden maar composities rondom psalmen en geestelijke liederen voor deze bezetting zijn dun
gezaaid. Vandaar dat ik in deze uitgave twee werken wil presenteren.
Psalm 116
Voor het tienjarig jubileum van het christelijk ensemble Parlando heb ik een compositie geschreven over psalm
116. Ik ben daarbij uitgegaan van de coupletten “Ik zal Uw Naam met dankerkentenis vermelden” en “Ik zal
met vreugd in ’t huis des Heeren gaan.” Dit orkestwerk is nu gearrangeerd voor vierhandig piano. De eerste
regel van de melodie komt in allerlei motieven terug in diverse partijen.
Ere zij aan God, de Vader
De basis voor dit werk is een jubileumouverture voor de Verenigde Veluwse Koren. Vandaar dat in deze compositie ook een fragment van het lied “Dankt, dankt nu allen God” voorkomt.
Ik wens u veel speelvreugde toe bij het verklanken van bovenstaande werken. Het doel van deze bundel is verwoord in de titel van het tweede werk!
Ede, september 2011

Leander van der Steen

Eerder verschenen:
Psalmen in klank deel 1
Drie psalmbewerkingen voor orgel

Psalmen in klank deel 2
Twee psalmbewerkingen voor orgel

Psalm 149:1
Psalm 27:7
Psalm 72:11

Psalm 22
Psalm 119
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Liedimpressies voor piano deel 1

Liedimpressies voor piano deel 2

Psalm 105
Psalm 130
Groot is Uw trouw
Blijf bij mij Heer’
Hoor de eng’len zingen d’eer

Psalm 150
Psalm 62
Hoe zal ik U ontvangen
Abba Vader
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Liedbewerkingen rond Advent & Kerst
voor piano & solo-instrument
Daar is uit ‘s werelds duist’re wolken
Dit is de dag die God ons schenkt
Hoe zal ik U ontvangen
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