Links (gratis) bladmuziek
Links verzameld door John Valk Bibliotheek Rotterdam





Catalogus Bibliotheek Rotterdam
Zoek naar boeken, dvd's, cd's, cd-rom's, bladmuziek (48.000 bundels), tijdschriften in
Bibliotheek Rotterdam, Centrale Discotheek, evenementen van het Uitbureau, op
Hoogstraat 110 Rotterdam
Niet in de bibliotheekcatalogus van uw bibliotheek gevonden wat u zocht? ga naar de
service "landelijk lenen" om titels aan te vragen
Een aanschafsuggestie doen
Mist u iets in de collectie van bibliotheek Rotterdam? Plaats een aanschafsuggestie!

Links digitale bladmuziek op internet
















Petrucci-Bibliotheek (IMSLP)
Ongeveer 33.000 partituren, vrij toegankelijk in PDFformaat en analyses van klassieke
muziekwerken
Choral Public Domain Library
10.000 partituren van koorwerken van 1400 componisten, vrij toegankelijk in diverse
formaten, pdf, midi, mp3, finale etc. en een levendig forum met discussies en vragen
erom heen
Wikifonia
deze website is wegens het stopzetten van de licensieovereenkomst niet meer in de
lucht! Er wordt voor bladmuziek verwezen naar
http://musescore.com/sheetmusic Een website om bladmuziek te plaatsen en te delen
met anderen. Het gaat om "lead sheet's": melodie, songtekst en akkoordaanduidingen.
Er is heel veel populaire muziek terug te vinden. Transponeren naar een versie voor
Es- en Bes instrumenten is mogelijk.
Realbooks;
o Realbook, transponeerbare akkoordschema's van jazz standards
o Verzameling in diverse formaten downloadbare fakebooks
o Realbook MIDIfiles
Muziekschatten
Een selectie bladmuziek van ruim 5000 muziekwerken uit de voormalige
Muziekbibliotheek van de Omroep die u kunt downloaden en afdrukken.
Het Theaterlied
Bladmuziek van theater/cabaretliedjes, verzameld en digitaal beschikbaar gesteld door
het in 2012 opgeheven Nederlands Theater Instituut. Nu toegankelijk via de catalogus
van de Universiteit Van Amsterdam?
Händel, Liszt,Mendelssohn
Portal voor muziek en muziekwetenschap die toegang biedt tot een uitgebreide digitale
bibliotheek. Bevat onder andere een complete uitgave van de werken van Georg
Friedrich Händel (Chrysander) Franz Liszt (Carl-Alexander) Felix MendelssohnBartholdy (Rietz).
Volksmuziek, decemberliedjes
Bladmuziek van volksmuziek, volksliederen, Decemberliedjes, Nederlandstalige
liedjes, populaire muziek, jazz, geestelijke muziek voor diverse instrumenten en
ensembles in PDF fomaat, gearrangeerd door Jan Wolters































Kinderliedjes
Klassieke kinderliedjes als audio en als bladmuziek in de vorm van melodielijn,
akkoorden en tekst
Bladmuziek van het standaard klassieke repertoire
Toegankelijke website ingedeeld naar instrument/bezetting met gratis downloadbare
bladmuziek van het klassieke standaard repertoire
Partituren voor klassieke gitaar
350 bladzijden met partituren, deels in tabulatuur in PDF formaat met 1400 links naar
sites met gitaarmuziek in MIDI, PDF en MP3 formaat.
Neue Mozart Ausgabe
Alle partituren van Mozart, zoals uitgegeven in De Neue Mozart Ausgabe van uitgever
Baerenreiter digitaal beschikbaar, plus de toelichtingen (Kritische Berichte).
The classical archives
620.000 klassieke werken in MIDI formaat, gerubriceerd op componist, periode,
instrument
Mutopia project
Bladmuziek van ongeveer 1600 klassieke werken, voornamelijk in PDF en MIDI
formaat, vrij toegankelijk.
Voor muziek van vóór 1600 zijn belangrijk:
o The CMME Project Dit project biedt nieuwe open access-edities van
belangrijke composities uit de periode tot 1600, gemaakt door
topwetenschappers. Je kunt kiezen uit verschillende soorten muzieknotaties.
o DIAMM Digital Image Archive of Medieval Music
Zeer grote verzameling van muziekhandschriften tot ca. 1550
The Sheet Music Archive
Ongeveer 20.000 partituren van klassieke werken, deels vrij te downloaden in PDF
formaat of geheel vrij toegankelijk voor €29,99 per jaar
19th century American Sheet Music online De Nineteenth Century American Sheet
Music Collection van de UNC-Chapel Hill Music Library bevat bladmuziek van
ongeveer 3,500 popular vocale en instrumentale muziek van 1830-1900
Kantoreiarchiv, meer dan 10000 partituren van klassieke werken
Bladmuziekbijlagen van E-news Huismuziek zijn gratis te downloaden
Turkse bladmuziek via Nota Arsivleri
Arabische populaire muziek, tabs en bladmuziek
E-concerthouse, klassieke voornamelijk vocale muziek in een formaat, waarvoor je de
gratis reader Scorch moet downloaden op je computer. Voordeel is dat je de
bladmuziek dan ook kunt beluisteren in een afstelbaar tempo en transponeren. Fins
initiatief.
Scribd , abonnementsdienst met bladmuziek o.a. 2600 songbooks van uitgeverij hall
leonard
PASS streaming interactieve bladmuziek op basis van een maand- of jaarabonnement
door de webwinkel Sheet Music Direct met een aanbod van tienduizenden titels,
voornamelijk populaire muziek voor piano, zang, gitaar en combinaties van
instrumenten.
Neoscore/Gustav (2019 failliet verklaard)
Nkoda richt zich op klassieke muziek, met partituren van belangrijke uitgevers als
Bärenreiter, Boosey & Hawkes, Breitkopf, Leduc, Salabart/Durand/Eschig, Ricordi,
Sikorski en Music Sales classic te vinden. Grote afwezigen zijn vooralsnog onder
meer: Peters, Universal, Schott en Henle.




Frysk Muzyk Argyf met meer dan 3000 partituren in PDF formaat van componisten
uit Friesland
Bronnen digitale bladmuziek: verzameling links digitale bladmuziek

