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                                     LISTA LUCRĂRILOR   

  

Repertoriul parcurs  1986-2018  

  

Albeniz Isaac -   Tango  : vioară-pian   

  

Albinoni T.    - Sonata Sib vioară+pian; Sonata în Fa  flaut+pian; Trio sonata; Trio sonata Fa - 

vioară+flaut+pian ;  Adagio sol (diferite instrumente) 

 

Malcolm A. - Sonatina pentru clarinet și piano  

 

Arutunian B.  

-Impromptu pentru violoncel și pian   

   

Amram D.   

 -Ode Tho Lord Buckley - saxofon + pian  

  

Bach Carl Philippe Emanuel   

- Concert flaut în re   

  

Bach J.S  

- Concert în la ,vioară; Concert în Mi , vioară -dublu în re minor;  6 sonate pentru flaut și pian 

(clavecin ) -nr 1 : si minor -nr 2 : Mib  -nr 3 - La major -nr. 4 - Do  -nr. 5 - mi minor -nr. 6 : 

Mi major;  Sonata în sol minor , flaut (oboi) + pian ; Suita în si minor ( nr.2) flaut+pian -Air 

din suita nr. 3 diferite instrumentații ; Sonata (nr.3 din Ofranda muzicală prelucrată pentru 

flaut și pian în la minor) ; Triosonata în Sol ,doi flauți + pian; Triosonata în La , 2 

flauți+pian  
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Bach, W.Fr.  

 -Triosonata în Fa, doi flauți + pian  

  

Băcan Aurelian   

 -Caravanserai - vioară+pian  

  

Basacopol C.P  

 -Suita pentru flaut și pian  

  

Bartok Bela  : Concertele pentru vioară , nr.1 și 2; Concert pentru violă; 6 dansuri românești 

vioară pian, flaut pian; Rapsodia I ,vioară+pian -sonatina vioară pian  

 

Bazzini Antonio  

- Dansul spiridușilor vioară+pian  

  

Beethoven, Ludwig van  

- Concert vioară op.61; Triplu concert, partea orchestral; Sonate : corn cu pian,  -vioară cu 

pian nr. 1 în Re -nr 2 - La -nr. 5 - Fa -nr .7 - do  -nr. 8 - Sol, -nr. 10 - Sol -două romanțe 

pentru vioară-pian, (flaut-pian).op.40 - Sol -op.50 - Fa -Acompaniamente la concertele de 

pian nr.1-2-3  -Lieduri   

  

Beriot Charles  

-scene de balet   
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Berlioz, Hector  

- Harold în Italia (transcripție Liszt pentru violă și pian)  

  

Bence-Muk Cristian 

- Lamentațiile Ioanei d Arc -vioară+pian -Bizet G. =  Arleziana - flaut cu pian  

  

Blavet C.  

- Sonate nr. 2- 4 pentru flaut și pian -concert pentru flaut  

  

Blodek W.  

- Concert pentru flaut  

  

Borne François  

 -Fantezia Carmen flaut și pian   

  

Brânduș N.  

- Madrigals and drums voce clarinet percuție și pian  -bizarmonia - teatru instrumental  

   

Bolling Claude   

- Suitele nr.1 și 2 pentru jazz piano, și flaut -Picknick suite - flaut și pian -suita pentru vioară 

și jazz piano   

   

Boccherini Luigi  

- Concert flaut  -Menuet- diverse instrumentații  
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 Boismortier J.B  

- Sonata pentru flaut și pian -două triosonate pentru doi flauți și pian  

  

Bottessini L  

- Grand duo - pentru vioară, contrabas și pian -tarantella pentru contrabas și pian  

  

Bohm Theodor  

- Marea poloneză pentru flaut și pian -  

  

Brahms Johannes  

 -  Concert vioară - op 77 -dublu concert vioară violoncel op 102 -Scherzo din sonata FAE  

-  Două sonate clarinet (violă ): fa minor și Mib  -sonatele pentru vioară și pian op 78 : Sol -op 

100 La major  - op 108 - re  -Trio - Mib op 40 - vioară -corn (violă) și pian -dansurile ungare - 

nr.1 , 2 ,3 ,5 ,6 ,17,21 -diverse lieduri  -Briccialdi -Giulio  Carnaval venețian flaut piam  

  

Britten ,Benjamin  

- Concertul pentru vioară  

  

Bruch ,Max  

- Concert vioară nr.1 - sol -nr.3 - re minor  -dublu concert vioară-violă  -Kol nidrei - violă și 

pian  

  

Bloch Ernst   

  

- Nigun -vioară și pian  
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Bughici Dumitru   

 Dans și horă din suita pentru vioară și pian  

  

 Capoianu Dumitru   

- Sonata pentru violă și pian 

- Habanera pentru vioară și pian  

 Casella A. 

- Siciliana și burlescă pentru flaut și pian  

  

Ceaikovschi Piotr Ilici 

        - Concert pentru vioară op 35 

       - Scherzo și melodie op 42   vioară și pian –  

       -vals scherzo op 34 - vioară și pian  

        - Diferite transcripții pentru vioară și pian (valsuri, anotimpuri )  

         - Aria lui Lenski pentru flaut și pian – 

 

Chaminade Cecile  

- Concertino pentru flaut și pian  

 

Chausson Ernest 

 -poem pentru vioară și pian op 25  

 Chopin Fryderyk 

      -variațiuni pentru flaut și pian    - nocturne, și valsuri 

-transcripții pentru  vioară și pian     
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Cimarosa , Domenico   

- Concert pentru doi flauți  

  

Comes Liviu   

-două dansuri din Apuseni pentru flaut (clarinet) și pian  

 

Constantinescu, Paul 

 - Sonatina pentru vioară și pian 

 - Concert pentru vioară  

- Dansuri bizantine pentru violoncel și pian  

  

Copland Aaron 

- Duo pentru flaut și pian  

  

Corelli Archangello 

   -două sonate în Re major, pentru vioară și pian 

 -La Follia - pentru vioară și pian  

-Andante în Fa major pentru vioară și pian  

  

Creston Paul  

-sonata pentru saxofon și pian  
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Damasse,  J.M  

– Sonate en concert  pentru flaut și pian  

– Trio pentru doi flauți și pian  

  

David, F.  

- Concert pentru trombon  

  

Debussy , Claude 

- După amiaza unui faun - pentru flaut și pian  

- Patru lieduri Bilitis - transcripție flaut-pian  

- Fata cu părul bălai - pentru vioară și pian (transcripție)  

- Rapsodia nr 1 pentru clarinet și pian  

  

Demerssemann, Jules 

  - Solo de concert nr 4 - flaut și pian 

 - Divertisment pentru doi flauți și pian 

 - Fantezia pentru saxofon și pian  

  

Devienne, F.  

- Două concerte pentru flaut și pian (nr 1 și 7 ) 

- Sonata în Sol pentru flaut și pian  

  

Dima, Gheorghe 

 -lieduri   

  

Dimitrescu, Gheorghe 

- Dans țărănesc (diverse transcripții)  
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 Dittersdorf ,Karl  

- Concert pentru contrabas 

  -Sonata pentru violă și pian  

 

Dohnanyi, Ernest von  

- Ruralia Hungarica  pt  vioară și pian  

  

Donizetti,  Gaetano  

- Sonata pentru flaut și pian 

- Arii din Lucia de Lamermoor  

  

Doppler, Franz 

- Fantezia ungară pentru flaut și pian 

- Fantezia română pentru flaut și pian 

- Două fantezii pentru doi flauți și pian 

- Fantezia Rigoletto pentru doi flauți și pian 

- Diverse piese de virtuozitate pentru flaut și pian  

  

Dukas, Paul  

- Villanella pentru corn și pian  

  

Dutilleux, Henry 

- Sonatina pentru flaut și pian  
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Dvorak, Antonin  

- Concert pentru vioară  

- Sonatina pentru vioară și pian op 100 

-  Două dansuri slave mi minor și sol minor 

- 4 romantische stucke ,op 75 vioară și pian 

- Humoresca- pentru diferite formații instrumentale  

   

Ecles, J. 

- Sonata pentru contrabas și pian  

 Elinescu, Petre  

 -Idila , Elegia, Introducere și dansul vrăjitoarelor pentru  flaut și pian  

  

Enescu, George 

  - Sonata nr 1 în Re major op 2 pentru vioară și pian 

 - Sonata nr 2 în fa minor op 6 pentru vioară și pian 

 - Sonata Torso în la minor pentru vioară și pian -balada op 4 pentru vioară și pian   

- Legenda pentru trompetă și pian -Cantabile și presto, pentru flaut și pian  

  

Ernst, Max 

- Concert pentru vioară   

- elegia pentru vioară și pian  

  

Faure, Gabriel 

   -Elegia pentru violoncel și pian –siciliana 

- Berceuse pentru vioară (flaut și pian) - Dolly suite 

- Transcripție pentru doi flauți și pian 

 -Fantezia pentru flaut și pian  
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Franck, Cesar  

- Sonata în La Major , vioară și pian (flaut ,violoncel ,pian)  

  

Frumeries , G. De 

 -Suita pentru flaut și pian  

  

Frolov ,Nikolai 

- Diferite transcripții jazzistice   

  

Gane, Louis 

- Introducere și scherzino pentru flaut și pian  

  

Gaubert,  F  

- Fantezia pentru flaut și pian 

- Madrigal pentru flaut și pian  

  

Genin,  L 

  -Carnaval venețian pentru flaut și pian  

  

Gil, Jose   

- Sonatina pentru vioară și pian  

  

Glazunov, Alexander  

- Concert pentru vioară 

- Concert pentru saxofon   
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Glier  Reymond 

- Romanța pentru corn și pian  

  

 Gluck, Christoff Wilibald 

 - Concert pentru flaut –  

- Melodia pentru vioară și pian(flaut și pian) 

-  Piese- transcripții pentru vioară și pian  

  

Godard ,Benjamin 

- Trei piese de concert pentru flaut și pian  

  

Gosseck,  A.   

-Gavotta  - alte piese pentru flaut și pian  

  

Golestan Stan  

- Concert pentru flaut  -arioso și alegro pentru violă și pian  

  

Gretry , Modest 

- Concert pentru flaut  

  

  

Grieg, Edward  

- Sonatele nr.2 și 3 pentru vioară și pian 

- Dansuri norvegiene -trio vioară-violoncel,pian 

- Transcripții din suita Peer Gynt și piese lirice, pentru vioară și pian  
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Haciaturian, Aram   

- Concert pentru vioară  

  

Haciaturian Karen   

- Sonata pentru vioară și pian  

  

Handel, G. Friedrich 

- Sase sonate pentru vioară și pian 

- Trei sonate pentru flaut și pian 

-  Triosonate, op.5/3 în Fa major ,la minor, Re major 

- Arii din oratoriul Messias  și din opere (Xerxes,Alcina)  

- Triosonata în sol minor pentru doi flauți și pian, op.5 no 4  

  

Haydn, Joseph 

- Concerte pentru vioară în Do ,Sol  

- Concert flaut în Re major ,  

- Concert violoncel   

- Concert trompetă   

- Sonata flaut (vioară și pian ) în Sol major, 

- Trio în Sol, pentru vioară, violoncel și pian  

 

Haydn ,Michael  

- Concert flaut în Re  

  

  

Heyfetz ,Yasha 

   -transcripții pentruvioară și pian (Lista lui Schindler, porunacabezza) 
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 -hora Staccato , 

- Estrelita  

 -trei preludii de Gerschwin  

 

Hindemith, Paul  

- Sonata pentru vioară și pian în Mi major  și Mib major 

- Sonata pentru trombon și pian 

- Sonata pentru flaut și pian  

  

Hoffmeister, Anton 

- Concert pentru contrabass 

- Concert pentru violă  

  

Horowitz, A  

- Sonatina pentru clarinet și pian  

   

Hubay, Jeno   

-două scene de Csarda 

  -Preghiera 

  -diverse piese de virtuozitate pentru vioară și pian  

  

Hue ,Georges 

- Fantezia pentru flaut și pian  

 Hummel Jan Nepomuk  

- Concert pentru oboi,  

- Concert pentru trompeta  
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Ibert , Jacques  

- Concertino da camera, pentru saxofon și pian 

- concert pentru flaut  

- -Jeux- pentru flaut și pian  

- -două interludii pentru flaut și pian  

- -Aria pentru flaut (saxofon) și pian  

 

Janacekm, Leos 

- Sonata pentru vioară și pian  

  

Jianu, Vasile  

-Preludiu și rigaudon  

-Bouree și scherzo,  flaut și pian  

-Pastel, pentru flaut și pian  

  

Kabalevsky, Dimitri 

 -Concert pentru vioară   

  

Kalliwoda, Jan  

  -Suita pentru violă și pian 

  -Fantezia pentru oboi și pian  

  

Karg-Ellert, Siegfried  

  -Două piese pentru flaut și pian  

  

Kodaly Zoltan  

- Andante pentru vioară și pian  
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Korsakov Rimski  

- Concert pentru trombon  

- Zborul cărăbușului- diverse formule instrumentale  

  

Koussewitzki ,Serge  

- Concert pentru contrabas  

  

Krebs J. J. 

- Sonata pentru flaut și pian 

- Triosonate în Sol major și mi minor pentru doi flauți și pian  

  

Konczei Arpad  

- Cinci dansuri pentru flaut și pian  

   

Kreisler, Fritz  

-piese pentru vioară și pian:   

  - Capriciul vienez ,  

-Introducere și allegro (Pugnani ) 

 -Variațiuni pe o temă de Tartini  

-Siciliana și rigaudon -Tamburina chinezească  -transcripții după diverși compozitori: 

Paganini -La Campanella :DeFalla  - La vida breve -Granados - dans spaniol  Dvorak, dansuri 

slave -Albeniz - tangou -Scott - lotusland -trei valsuri :  liebesfreud -liebeslied  -schone rosmarin  

  

Krommer Jan  

-concert pentru clarinet  
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Eduard Lalo  

- Simfonia spaniolă pentru vioară  

  

Lauber , A 

 -Patru dansuri medievale pentru flaut și pian  

  

Leclaire, J. M  

- Sonata în Re major vioară și pian   

- Sonata în do minor - Le tombeau   

- sonata pentru flaut și pian  

- triosonată pentru doi flauți și pian  

  

Locatelli Pietro  

- Două sonate pentru vioară și pian  

- Sonata în sol minor, pentru flaut și pian  

  

Loillet J.B  

- Sonate pentru flaut și pian  

- Două triosonate pentru doi flauți și pian  

  

Marcello, Benedetto  

- Sonate  pentru trombon, flaut, violoncel, contrabas  

  

Martin , Frank 

- Balada pentru flaut și pian 
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 Martinu Bohuslav  

-Scherzo pentru flaut și pian  

-Sonata pentru flaut și pian  

 Massenet, J.  

-Meditație ,diverse formule instrumentale și pian  

Maurice , Paul   

-Tableaux de Provence pentru saxofon și pian  

  

Mercadante, Saverio 

 -concert pentru flaut   

 Mendelssohn- Bartoldy Felix 

  -două piese de concert pentru doi clarineți și pian   

- concert pentru vioară  mi minor op 64   

- sonata op.4  -vioară și pian -Transcripții pentru vioară și pian  - diverse lieduri   

   

Messiaen Olivier   

-Mierla neagră pentru flaut și pian  

  

Messager ,A  

-Solo de concurs pentru clarinet și pian  

  

Milhaud ,Darius  

-Concert de iarnă pentru trombon și pian -Scaramouche pentru saxofon și pian  

  

Monti,Vittorio  -Csardas pentru vioară pian (flaut și pian)  
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Mollique B   

- concert pentru flaut   

  

Morlacchi A  

-Il pastorre svizzerra - pentru flaut și pian  

  

Mouquet Jules -La flute du Pan - pentru flaut și pian -suită pentru flaut și pian -  

 Morricone ,Ennio -Muzică de film  

  

Mozart Wolfgang Amadeus  

 -concerte pentru vioară  -nr 1 Sib Major Nr.2 Re major Nr.3 Sol Major Nr.4 Re major Nr.5 La 

major Nr.7 - Re major  

-Simfonia concertanta pentru vioară și violă -concerte flaut nr.1 Sol ,nr 2 : re major -concert 

clarinet - La -două rondouri pentru vioară (flaut și pian)în Sol și Re -concertele pentru corn,nr.  1 

2 3 -sonatele pentru vioară : mi minor KV 304 -două în Fa Major KV 376,377 -La major , KV 

305 Sib major - KV 378  -Sol major,  - KV 379 -Kindersonaten - flaut și pian  -două sonatine 

(divertismente) , pentru flaut și pian -reducții la simfoniile nr .35 -36 -39 , 40-41- (pian, curs de             

dirijat) -acompaniament la concertul în La major, pian -opere complete (Flautul fermecat - 

integral) -Don Giovanni - Bastien, und Bastienne - integral  -arii din opere și lieduri  

  

Mucinski Robert -sonata pentru flaut și pian  

  

Muttias W -sonatina pentru flaut și pian  

  

Nardini P  

- Sonata pentru vioară și pian în Re –  

- Concert pentru vioară -  
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 Novacek Jan  

-Perputuum mobile - vioară și pian  

  

 Olah Tiberiu   

-Sonatina pentru vioară și pian  

  

Paganini Nicollo   

- Concerte vioară nr 1, 2,  5 -Cantabile pentru vioară și pian -Perpetuum mobile pentru vioară 

și pian -Fantezia Moise - pentru vioară și pian -Dansul vrăjitoarelor pentru vioară și pian -

Trei  sonate pentru vioară și pian(chitară)  

  

Pasculli  Pedro  - Fantezia pentru oboi și pian  

  

Paradis  - Siciliana pentru vioară și pian  

  

Piazzola, Astor   

- Istoria tangoului - vioară și pian, flaut și pian  

- Trei piese pentru flaut și pian,   

- Escualo , Libertango, diverse tangouri   

  

Platti , Giovanni 

  - Sonata în mi minor pentru flaut și pian Perillhou Georges  - Balada pentru flaut și pian  

  

Pergolesi -Giovanni Batista  - Concert pentru flaut   
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Porpora,  Nicolo  

- Sonata în Re major pentru vioară și pian  

  

Poulenc , Francois  

- Elegie pentru corn și pian  

- Sonata pentru vioară și pian  

- Sonata pentru flaut și pian  

  

Popp , Wilhelm  

- Diverse piese de virtuozitate pentru flaut și pian  

   

Porumbescu  Ciprian  

- Dorul   

- Balada pentru vioară și pian  

  

Prokofiev Serghei - Concert pentru vioară nr 1 în Re major - Nr 2 în sol minor - Sonata nr. 1 în 

fa minor , op 80 , pentru vioară și pian - Sonata nr.2 în Re major ,op 94 pentru flaut și pian ,            

vioară și pian  - Trei dansuri din Romeo și Julieta pentru vioară și pian - Moartea Julietei pentru 

violă și pian - Trei piese din Cenușăreasa pentru vioară și pian; - Suita pe teme evreiești (sextet 

cu pian) - Simfonia clasică : reducția pentru pian, curs de dirijat  

  

Puccini ,Giacomo  - Opere integrale:Boema și Madame Butterfly Quantz J.J - Două trio-sonate 

în Sol și fa - doi flauți și pian - Două concerte pentru flaut Sol major și mi minor - Arioso și 

Presto - pentru flaut și pian  
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Rachmaninov  , Sergei  

- Elegia pentru vioară și pian  

- Vocalize  

- diverse instrumentații  

   

Ravel, Maurice - Rapsodia Tzigane - vioară și pian - Piese în formă de habaneră  pentru vioară 

și pian - Pavana pentru o infantă defuntă - diverse       instrumentații  

  

Raphael Gunther - Sonata pentru flaut și pian  

  

Reinecke ,Carl  - Concert pentru flaut - Balade pentru flaut și pian - Sonata Undine pentru flaut 

și pian  

  

Respighi, Ottorino - Sonata pentru vioară și pian - Tarantella pentru vioară și pian - Suita 

Păsările - pentru pian orchestral  

 Romberg G. 

 - Concert pentru flaut  

 Rorich, Karl   

- Burlesca pentru trei flauți și pian  

  

Rossetti P. 

  - Concert pentru flaut  

  

Rossini G - Introducere și variațiuni pentru clarinet și pian - Arii din opere   

Roussel, Albert - Jouer de flutes pentru flaut și pian;   

- Andante și Scherzo flaut și pian  
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Rutter, John - Suita antică pentru vioară (flaut și pian)  

Sancan P  - Sonatina pentru flaut și pian  

  

Saint-Saens ,Camille - Introducere și rondo capriccioso pentru vioară și pian - Dans macabru 

pentru vioară și pian –  

Ysaye  - Studiu în formă de vals, pentru vioară și pian - Havanaise pentru vioară și pina - 

Concert nr. 3 pentru vioară - Concert pentru violoncel - Allegro appassionato pentru violoncel și 

pian - Cavatina pentru trombon și pian - Lebăda din Carnavalul animalelor - diverse      

transcripții - Tarantella pentru flaut, clarinet și pian - Oratoriul de Crăciun , partea de orgă   

- Arii din opera Samson si Delila Sarasate ,Pablo de  - Dansuri spaniole nr.7 și 8  - Romanza 

andaluză  - Jota Navarra  - Introducere și tarantella - Melodii lăutărești - Capriciu basc  - 

Habanera  - Playera  - Malaguena  - Fantezia Carmen  - Zapateado  - Navarra pentru două viori și 

pian  

 

 Schubert,Franz 

  - Sonata Arpeggione pentru violă (violoncel , flaut, și        pian) - Trei sonatine , op 137 , pentru 

vioară și pian - Grand duo , op 162 pentru vioară și pian - Sonata în Sib, op posthum pentru pian 

- Variațiuni Trockne Blume pentru flaut și pian - Cvintetul Păstrăvul pentru pian , vioară ,violă       

,violoncel, contrabas  - Ave Maria pentru vioară și pian - Transcripții de lieduri pentru vioară și 

pian - Diverse lieduri   

  

Schumann, Robert  

- Trei romanze pentru flaut și pian  - Phantassiestucken, pentru vioară, (flaut, violoncel, și      

pian) - Concertul pentru vioară  - Ciclurile de lieduri: Frauliebe ,Dichterliebe și  Liederkreis - 

Alte lieduri  

 

Seitz F. 

  - Concerte pentru vioară 

  

Serocky K - Sonatina pentru trombon și pian  
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Shaw ,Artie - Concert pentru saxofon, percuție și pian    

Sibelius, Jan - Concert pentru vioară - Vals trist, pentru vioară și pian  

  

Spohr G. - Concerte pentru vioară  

  

Schostakovich , Dimitri - Concert pentru vioară nr 1  - 13 preludii pentru vioară și pian - Două 

valsuri în stil Jazz - 5 piese pentru vioră și pian - diverse transcripții  

 Stamitz , Karl - Concert pentru flaut ,  - Sonata pentru flaut și pian  - Concert pentru violă   

  

Stravinsky, Igor  - Suita pe teme de Pergolesi vioară și pian  - Pasărea de foc ( pian orchestră)  

  

Strauss, Richard - Concert pentru corn , nr 1  

  

Szymanowsky Karl - Fântâna Arethusei - din trei mituri pentru vioară și pian  

  

Szoyka D.  Sonata ⅝ , op 250 , flaut și pian Taffanell P. - Fantezia pentru flaut și pian  

  

Taktakashvili O - Sonata pentru flaut și pian  

  

Tartini ,Giuseppe - Sonata în sol minor  Trilul diavolului - Sonata în sol minor, (Didona 

abbandonata) pentru viaoră și  pian  

 

Tedesco M - Concert pentru chitară  
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Telemann G.F - 2 sonate pentru flaut și pian  - 2 triosonate pentru doi flauți și pian  

  

Terenyi Ede  

- Sonatina pentru vioară și pian  

Timaru, Valentin - Concert pentru vioară și pian  - Pastorala pentru flaut și pian  

 

 Toduță , Sigismund  - Sonatina pentru vioară și pian - Sonatele 1 și 2 pentru vioară și pian - 

Sonata nr 1 pentru flaut și pian - Tulou , S - Solo de concert pentru flaut și pian  

 

Valentine R.  

- Sonata pentru flaut și pian  

  

Vanhall T  

- Sonata în Sol ,pentru flaut și pian  

Veraccini , Francesco - Două sonate pentru flaut și pian - Două sonate în mi minor pentru 

vioară și pian  

Verdi ,Giuseppe  

- Opera Traviata , integral  - Arii din alte opere   

Vieru, Anatol  

- Concert pentru vioară 

Vieuxtemps, Henry  

 - Concertele pentru vioară nr.4-5-7 

 Vinci ,Leonardo  

- Sonata în Re, pentru flaut și pian  
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Viotti G  

- Concerte pentru vioară   

Vivaldi, Antonio  

 - Concerte pentru vioară în Sol major , la minor - Dublu concert pentru două viori în la 

minor ; - Concert în Re , Il Gardelino pentru flaut și pian  - Concert în Fa -La tempesta del Mare 

- pentru flaut și  pian - Două concerte pentru flaut și pian în Do major, do          minor - Sonata în 

La major pentru vioară și pian - Anotimpurile pentru vioară și pian - Concerte pentru chitară  - 

Concerte pentru piccolo  

  

Villa-Lobos ,Heitor  

 - Fantezia pentru saxofon și pian  

Vitali , G-  

 Ciaccona pentru vioară și pian  

 Waxmann, Franz   

 -Fantezia Carmen , pentru vioară și pian  

 Weiner , Leo  - Peregi verbunk - Trei dansuri pentru flaut și pian  

 

Weiss, Ferdinand - Piese pentru flaut și pian - 5 piese pentru flaut, clarinet și pian  

 

Widor, Charles - Suita pentru flaut și pian  - Două piese pentru oboi și pian 

 

Wieniawski , Henryk - Concert pentru vioară nr 1 în fa diez minor - Concert nr.2 pentru vioară 

re minor - Două poloneze, op 4 , op 21  în Re major și La major  - Scherzo  - tarantella-  - 

Obertass , Kuyawiak  - - Legenda op 17  - Variațiuni pe o temă originală , toate pentru vioară și          

pian  

  

Williams ,Vaughan  - Concert pentru violă 
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Williams,  John   

- Muzică de film   

Woods , Phill  

- Sonata pentru saxofon și pian  

Zelenka  Karl  -Sonata pentru oboi și pian  

 Repertoriu cafe-concert, pentru diverse instrumente   

 

https://www.youtube.com/watch?v=QC0khUSMGLg  

https://www.youtube.com/watch?v=QC0khUSMGLg

