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Controle

Uw composities worden gecontroleerd op de volgende punten:

Auteursrechten 

Alleen auteursrechtvrije muziek wordt gepubliceerd

Bestandsindeling

Alleen bestanden aangeleverd in .SIB, .XML/.MXL of .PDF formaat zullen worden 
geplaatst. Voor handgeschreven muziek kunt u gebruik maken van onze 
muziekgravure service. 

Wanneer u uw bestanden aanlevert als .PDF bestand, zou u dan zo vriendelijk 
willen zijn om onderstaande tekst in de voetpagina van uw werk op te nemen? U 
bent vrij om de lay-out te veranderen.

Lay-out 

Uw compositie moet te allen tijde overzichtelijk en duidelijk leesbaar zijn.

Viool- en bassleutel

Indien u als PDF uw bestanden aanlevert, zou u bariton/euphonium en tuba 
bestanden dan zowel in viool en bassleutel willen aanleveren? Partijen in 
bassleutel graag in C. Vioolpartijen in Bes. 

Luistervoorbeelden

Uw composities dienen te zijn voorzien van een geluidsfragment. Aangeleverd als
.mp3 of .wav bestand.
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Extra: voorbeeldpartituren en partijen

U kunt eventueel voorbeeldpartituren en voorbeeldpartijen meesturen ter 
voorbeeld voor onze bezoekers. Voorbeeldpartituren kunt u aanleveren als .PDF 
(eventueel met uw eigen watermerk). Voorbeeldpartijen kunt u aanleveren 
als .gif  of .jpeg bestand.

Levert u geen voorbeelden aan, dan zullen wij deze voor u maken.

Wat voor muziek publiceren wij?

Wij publiceren werken, waarbij aan een zekere mate van kwaliteit moet worden 
voldaan. Wanneer wij twijfelen over de verkoopbaarheid van één of meerdere 
werken, is het mogelijk dat wij deze werken helaas af moeten keuren. 

Uw werken toezenden

Is uw interesse gewekt? U kunt uw werken inzenden, mits voldaan aan de 
bovenstaande vereisten. U dient deze   formulieren   (ook aanwezig onder 
compositie inzenden op de website) ingevuld mee te sturen bij al uw werken. 
Voldoen uw werken aan de criteria en zijn wij geïnteresseerd, dan ontvangt u 
een bevestigingsmail en worden uw stukken zo spoedig mogelijk online gezet. 

Stuur uw e-mail met formulieren en bijbehorende materialen aan: 
review@b  rasseditions  .com    

Voor verdere vragen kunt u mailen naar: info@  b  rasseditions.com   
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