
 

Pianokonserter av kvinnliga tonsättare 1 

Y = Finns på Youtube 

A 

Aarne, Els (1917-1955, Estland) 

Konsert för piano och orkester  (1945) 10m 5s      

 

 Abejo, Rosalina (1922-1991, Filippinerna) 

“Aeolian Piano Concerto” för piano och orkester (1949) ?m ?s 

Adayevskaya, Ella Georgiyevna (1846-1926, Ryssland) 

[ skrev 2 pianokonserter ? förlorade?] Y 

Akbar (Rosenbaum), Anjelika (*1969, judisk-turkisk tonsättare, född i Kazakstan) 

Konsert för piano, sopran och orkester nr 1, ”Sevgi Cemberi” (Circle of Love) (2004) 26m 7 s     

Y                                                                                

Alexandra, Liana (1947-2011, Rumänien) 

Konsert för piano för fyra händer och orkester (1993) 19’18”. Y 

Ali-Zadeh, Franghiz (*1947, Azerbadzjan) 

Konsert för piano och orkester (1972), 15m 

Allan, Esther (1914-1985,USA [född I Polen]) 

”Norman  Concerto”  för piano och orkester (c. 1942) 5m 44s      Y 

“Romantic Concerto” för piano och orkester (c. 1945) 8m 21s         Y 

{”Ocean Rhapsody” för piano och orkester (c. 1955) 5m 36s.   Y } 

Almén, Ruth (1870-1945, Sverige) 

Konsert för piano [och orkester ??], op. 6 (??)  

Alvear, Maria de (*1960, Spanien) 

Konsert för piano och orkester + 8 röster vokalgrupp 

Konsert för piano nr 4  (1960)] 

Anderson, Beth (*1950, USA) 

Konsert för piano och stråkorkester och slagverk (1997) 13m 7s 

Andreozzi-Bottini, Marianna (1802-1858, Italien) 

Konsert för piano och orkester (1822) ?m ?s 

 

Archer, Violet (1913-2000, Kanada) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1956) 27m 



Arrieu, Claude (1903-1990, Frankrike) 

Konsert för piano [och orkester] (1932) 

Konsert för två pianon och orkester (1934), 13m53s. Y 

Auerbach, Lera (*1973, Ryssland) 

Konsert piano nr 1, op. 39 (1997-98) 

Dubbelkons för violin, piano och orkester, op 40 (1997) Y  

Auster, Lydia (1912-1993, Estland) 

Konsert för piano och orkester nr 1 G-dur, op. 18, 26m 17s. /29m55s.Y     

Austin, Dorothea (1921-2011, Österrike) 

”Fantasia” för piano och orkester (1984) ? m] 

 

B 

 

Bacewicz, Gražyna (1909-1969, Polen) 

Konsert för piano och orkester (1949), 22m   Y 

Konsert för  två pianon och orkester (1966) I =5m33s. II = 5m44s. III = 4m55s.  Y 

Bach, Maria,(1896-1978), Österrike; pianokonsert, påbörjad 1942, ofullbordad] 

Badian, Maya (*1945, Kanada, född i Bukarest) 

Konsert för piano och orkester (published 1977) 10m 

Ballou, Esther Williamson (1915-1973, USA) 

Konsert för piano och orkester (1964) ?? 

Konsert för piano och orkester (1965) ?? 

Bauer, Marion (1882-1955, USA) 

Konsert för piano “American Youth” och orkester, op. 36 (1943, arr. för två pianon 1946), 

15m40s.  Y  

Beach, Amy (1867-1944,USA) 

Konsert för piano och orkester, ciss-moll, op. 45 [4 satser] (1898-99), 38m    Y 

Beamish, Sally, (*1956, England) 

Konsert för piano och orkester nr 1”Hill Stanzas”  (2015) ?m ?s 

Konsert för piano o orkester nr 2 ”Cauldron of the Speckled Seas”  (2015) ?m?s 

Konsert för piano och kammarorkester nr 3”City Stanzas”.  (2015) 23m15s     

 

    

Blahetka, Leopoldine (1809/11-1885, Österrike) 

Konsert för piano [och orkester?], op. 25 (1835) ?m ?s 



 

Bodorová, Sylvie (*1954, Tjeckien) 

Konsert för piano och orkester ”Come d’accordo” (2006), 20m          Y 

Boissier-Butini, Caroline (1786-1836, Schweiz) 

“Concerto no 6” för piano, obligat flöjt och stråkar,”La Suisse”,  

G-dur (före 1818) 31m 5s.           [Totalt 7 pianokonserter, den 7:e ofullbordad] 

 

Bond, Victoria (*1945,  USA) 

Konsert för piano och orkester   ”Black Light” (1988, rev. 1997?) 20 m 

 

Bordewijk-Roepman, Johanna (1892-1971, Holland) 

Konsert för piano och orkester Ass-dur  (1940) ?m ?s 

Borisova-Ollas, Victoria (*1969, Ryssland) 

Konsert för två pianon och orkester ”Wunderbare Leiden” (2006?/2010), 20 m 

Bosmans, Henriette (1895-1952, Holland) 

Concertino för piano och orkester (1928), 14m40s.     Y 

Bottini, Marianna (1802-1858, Italien) 

”Piano Concerto” ? (?) 16m 40s 

 

Brege, Ilona (1959, Lettland (Sovjetunionen) 

Konsert för piano och stråkar (1984) 17 m 

Konsert för piano och symfoniorkester nr 2 (1998) 18 m 

 

Bright, Dora (1862-1951, England) 

Konsert för piano och orkester nr 1, a-moll (1888) ?m ?s 

Konsert för piano och orkester nr 2, d-moll (1892) ?m ?s 

 

Bronsart, Ingeborg von  (1840-1913/18, Sverige/Tyskland) 

[Konsert för piano och orkester f-moll (före 1863, förkommen)] 

 

Bruzdowicz, Joanna  (*1943) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1974) 17m 

Concertino för piano och orkester  (2010) ?m ?s 

Bulterijs, Nini (1929-1989, Belgien) Konsert för piano och orkester  

“Pianoforte Concerto” (1961)?m ?s 

 

 

C 



 

Candeille, Amélie-Julie (1767-1834, Frankrike) 

Konsert för piano [eller cembalo] och stråkar (?) 

Carr-Boyd, Ann (*1938, Australien) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1991) 22 min. 

[I. Con brio - II. Lingering, expressive - III. Con spirito] 

Konsert för piano och orkester nr 2 (2007) ? min 

[I. Allegretto - II. Poco adagio e espressivo – III. Vivace e leggiero]  

Carwithen, Doreen (1922-2003, England) 

Konsert för piano  och stråkar (1948),28m42s [I=12m; II =8m18s.; III =8m16s S:a28m34s] Y       

Chen Yi (*1953, Kina) 

Konsert för piano och orkester  ”11X17” (1992?) 16min 

Konsert för piano och orkester ”Four Spirits” (2016)? Min 

 

Chudova, Tatyana Alexeyevna (*1944, Ryssland) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (?) ?min 

Konsert för piano och orkester nr 2 (?) ?min 

Chin, Unsuk (*1961, Sydkorea) 

Konsert för piano och orkester,  4 satser (1996-97), 25 min. [Y sats 1] 

Dubbelkonsert för piano, slagverk och ensemble (2002), 20 min. 

Chitchyan, Geghuni (*1929, Armenien) 

Konsert för piano och orkester [Pianoforte Concerto ”Youthful”],  3 satser (1984)16m 55s           

Y 

Cole, Ulric Frances (1905-1992, USA) 

Konsert för piano [och orkester?] (1931)? min. 

Konsert för piano [och orkester?]… (1946)? min. 

Coleman, Valerie (*1970, USA) 

Concertino for Piano & Chamber Orchestra (2006-2007)? min.  

Coleridge-Taylor, Avril (1903-1998, England) 

Konsert för piano och orkester f-moll (1936) ? min. 

Constantinidis, Sylvia (*1962, Venezuela) 

”Nostalgia”, konsert för piano och orkester, op. 62 (2006-09)? min. 

Coolidge, Peggy Stuart (1913-1981, USA) 

??”Boston Concerto”, konsert för piano och orkester (före 1959) ? min. 

 

Coulthard, Jean (1908-2000, Kanada) 



Konsert för piano och orkester (1963, rev. 1967) 29m 34s.                           Y 

Cruz, Zulema de la (*1958, Spanien) 

”Concierto no. 1, Atlantico”, konsert för piano och orkester (2000) ca 26 min. 

(Spelades i Musik mot midnatt 2 juli 2018) 

 

D 

 

 

Davidson, Tina (*1952, Sverige / USA) 

Konsert för piano och orkester, 5 satser (1981) 18 min. 

Davies, Tansy (*1973, England)   

“Nature”. Konsert (i en sats) för piano och 10 musiker (2012) 20 m 30s.       Y 

Deutscher, Alma (*2005, England) 

Konsert för piano och kammarorkester  Ess-dur (2017?)?min  Sats 3(8m30s)   Y Konsert för 

piano och orkester nr 2 (2018?) Sats 2 (9m32s.)                        Y 

Diemer, Emma Lou (*1927, USA) 

Konsert för piano i en sats (1998)? min. 

 

Dillon, Fannie Charles (1881-1947, USA) 

?Konsert för piano [och orkester ?] Ass-dur (1945) ? min. 

 

Dusikova, Katerina Veronika Anna (1769-1833, Böhmen) 

?Konsert för piano nr 1 och ...(?) ? min. 

?Konsert för piano nr 2 och ...(?) ? min. 

 

 

E 

 

Eckhardt-Gramatté, Sophie Carmen (1899-1974, Ryssland)  

Konsert för  piano och orkester nr 1 , a-moll (1925/31), 32m10s.          Y 

Konsert för piano och orkester nr 2, Ess-dur (1946), 29m42s                       Y 

”Symphony-Concertante” (Konsert för piano och orkester nr 3)  (1967) 12m3s.         Y 

Ekizian, Michelle  (*1956, USA) 

Konsert för piano, berättare och orkester “Ceremonies of Change” (1995/98) 22m? 

Eksanishvili, Eleonora (*1919, Georgien) 

Konsert för piano och orkester (?) ?m 



Ellicott, Rosalind, (1857-1924, England) 

[Fantasia ?konsert? för piano och orkester, a-moll (1895) ?m] 

Erhart, Dorothy (1894-1971, England) 

Konsert för piano (och orkester?) (??) m 

Escobar, Maria Luisa (1898?/1903/1909??-1985,Venezuela) 

”Concierto Sentimental” för piano och orkester (1948)15m 47s     Y 

Escot, Pozzi, (*1933, Peru/USA) 

Konsert för piano och orkester eller kammarorkester, 3 satser (1982) ?m 

 

F 

 

Faltis, Evelyn (1887-1937,Böhmen) 

Konsert för piano och (orkester?), op. 3 (?) 

 

Fine, Vivian (1913-2000, USA) 

”Concertante” för piano och orkester (1944), 17m35s.        Y 

Finzi, Graciane (*1945, Marocko) 

Konsert för piano och orkester (1997) ?m 

 

Firsova, Elena (*1950, Ryssland ) 

Konsert för piano nr 1 (1985) [Kammarkonsert nr 3]? 

Konsert för piano nr 2 (1996) [Kammarkonsert nr 6]? 

Fol, Alexandra (*1981, Bulgarien) 

Konsert för piano och orkester (1999) ?m 

 

Folville, (Eugenie-Emilie) Juliette (1870-1946, Belgien)    

Konsert för piano och orkester, d-moll (1924)?m 

 

Fontyn, Jaqueline (*1930, Belgien) 

/”Rivages solitaires”/: Konsert för piano och orkester  (manuskript) (1967)?m 

 

Fox, Erika (*1936, Österrike) 

?(”David singt for Saul”. Konsert för piano och stor ensemble [in progress])? 

 

Frances-Hoad, Cheryl (*1980, England) 

Konsert för piano och orkester (2009), 25 m. 

 

 



Frank, Gabriela Lena (*1972, USA) 

?? [She is also composing a piano concerto she will premiere .... 2013) ??? 

 

Frolyak, Bohdana (*1968, Ukraina) 

Konsert för piano o orkester ?(for young players) (2000)  ?  

Fujie, Keiko (*1963,Japan) 

Konsert för piano nr 1 ”Memories of January”  (2001), ?m?s 

 

Fung, Vivian (*1975, Kanada) 

Konsert för piano och orkester ”Dreamscapes” (2009), 24m27s.      Y 

 

 

G 

 

 

Gaggioli, Marzia (*1985, Italien) 

Konsert för piano och (ork. ?) nr 1, D dur (3 satser), op. 113 (2011) 

Konsert för piano och (ork. ?) nr 2,  H dur     op. 120 (2011) 

Konsert för piano och (ork. ?)   nr 3, ?  (3 satser), op. 129 (2012) 

Konsert för piano och (ork?)  nr 5, ? op. 140 (2013) 

Galbraith, Nancy (*1951, USA) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1995) m? s? 

Konsert för piano och blåsensemble (2000) 22m 21s 

 

Galiamova, Nailia(*1961, Uzbekistan) 

Konsert för piano och (symfoni)orkester ... (1984) 17 min. 

Galinne, Rachel (*1949, Israel/Sverige) 

Konsert för två pianon och orkester (1988) 21m 45s.      [Mp3Seekers.com] 

 

Gartenlaub, Odette d’ (1922-2014, Frankrike) 

Konsert för piano och orkester  (1958) ?m             (Y ”Andante”, 6m 40s) 

?Konsert för piano och orkester nr 2 (2004?) ?m 

Garuta, Lucija (1902-1977, Lettland)   

Konsert för piano fiss-moll och orkester (1952) 35m 6s                                   Y 

 

Gioroux, Julie (*1961, USA) 

”Cordova” [”morisk”]konsert nr 2 för piano och”band”, 4 satser (2009), 45m  Y   

{urspr+ Kons för piano nr 1 och orkester (1988)} 

Gipps, Ruth (1921-1999, England)  

Konsert för piano och orkester g-moll op. 34 (1948) 24m 47s.                         Y 



 

Glanville-Hicks, Peggy (1912-1990, Australien) 

”Etruscan concerto” för piano och kammarorkester (1954/56) 15m  10s          Y 

 

Gomelskaya, Julia (1964-2016, Ukraina) 

Konsert för piano och stråkorkester (2007) ?m 

Gotkovsky, Ida (*1933, Frankrike) 

 

Grime, Helen (*1981, Skottland) 

Konsert för piano och ensemble, 3 satser (for her husband) (2017) 12 min. 

Konsert för piano och orkester (1975)   ?m ?s 

 

Gubaudulina, Sofia (*193?, Ryssland) 

”Introitus”. Konsert för piano och kammarorkester (1978) 22m 35s ??             Y         

 

Gubitosi, Emilia (1887-1972, Italien))                                                          

Konsert för piano och orkester (1917) 19m 20s                                                  Y 

 

 Guraieb, Rosa (1931-2014, Mexiko)] 

[Konsert för piano och ? (?) ] 

 

H 

 

Hagan, Helen Eugenia (1891/-93-95?/-1964, USA) 

Konsert för piano och orkester, c-moll (1912)?m (Hennes enda bevarade verk) 

Hannikainen, Ann-Elise (1946-2012, Finland) 

Konsert för piano (och orkester?) (1976), ?m 

[Till minne av Manuel de Falla 100 år] 

Harrison, Pamela (1915-1990, England) 

”Concertante” för piano och stråkorkester (1954) ?m ?s 

 

Havrylets’, Hanna (*1958, Ukraina) 

Konsert för piano och (orkester?) (1982) ?m 

Hettne, Jenny (*1977, Sverige) 

Konsert för piano och orkester “Krusning, Skiktning” (2013) 21 m 

 

Higdon, Jennifer (*1962, USA) 

Konsert för piano och orkester (2006) ca 30m 



 

Hill, Eddie (*1962, USA) 

”Butterfly effect” [konsert?]för piano och kammarorkester, 2 satser (?2002) 

Hopekirk, Helen (1856-1945, Skottland) 

Konsert för piano och orkester D-dur (förkommen) 

Howell, Dorothy (1898-1982, England)                                  (  Y sats 2,  6m 50s ) 

Konsert för piano och orkester, d-moll [sats1-2] (1923) ?m ?s 

 

Hyde, Miriam (1913-2005, Australien)                                          Y 

Konsert för piano och orkester nr 1, ess-moll (1933) 30m 20s 

Konsert för piano och orkester nr 2, ciss-moll (1935) 25m 10s 

 

Hynninen, Maija (*1977, Finland) 

[”Winnowing” (Konsert ?) för piano och elektronik (2010)13m55s Soundcloud] 

 

J 

 

Jabor Maia de Carvalho, Najla (2015-2001,Brasilien) 

Konsert för piano [och orkester?] (1953)?m 

(Hon var den första kvinnan i Brasilien att komponera en pianokonsert) 

 

Jaëll, Marie (1846-1925), Frankrike) 

Konsert nr 1 för piano och orkester (1877)         32m 17s                 Y 

Konsert nr 2 för piano och orkester ( 18?? )        24m 30s.                Y 

 

Jolas, Betsy (*1926, USA, /Frankrike) 

”Stances”, konsert för piano och orkester (1978) 22min. 

Joly, Suzanne (2014-2012, Algeriet/Frankrike) 

[”Fantasie concertante” för piano och orkester (1944-48) 11m35s ]       Y 

 

K 

 

Kaminsky, Laura (*1956, USA) 

Konsert för piano och kammarorkester (2011) ?m 

 



Kaprálová, Vitězslava (1915-1940, Tjeckien)                                

Konsert för piano och orkester , d-moll, op. 7 (1934-35), 2?m 14s    Y 

 

Kats-Chernin, Elena (*1957, Australien [Uzbekistan] ) 

”Displaced Dances” 12 satser.[Konsert för piano och orkester nr 1] (2000) 30m 

Konsert för piano och orkester nr 2 (2000) 18m 20s              Y (sats 2??)  

 

Katunda, Eunice (*1915-91, Brasilien) 

Konsert för piano och orkester? (1955) ?m 

Kessler, Minuetta (1914—2002, Belarus, Kanada/USA) 

”Alberta Concerto” för piano och orkester, 4 satser (1947) 23 min          Y 

Kinoshita, Makiko (*1956, Japan) 

?Konsert för piano och orkester (?  )?? Ett enda belägg) 

Klinkova, Zhivka (1924-2002, Bulgarien) 

Konsert för pianoforte och stråkar (1992) ?min 

Koblenz, Babette (*1956, Tyskland) 

[??”Radar” för piano och orkester (1987/88), ca 35 min ??] 

Kolb, Barbara (*1939, USA) 

”Voyants”, konsert för piano och kammarorkester (1991)?m 

Korn, Clara Anna (1866-1940/41, Tyskland/USA) 

Konsert för piano och orkester ? ( ? )?m 

Krausas, Veronika (*1963, Kanada /(född i Australien) 

Konsert för piano och orkester, en sats (2000) 15 min. 

Kubo, Mayako (*1947, Japan) 

Konsert för piano och orkester (1985/86)?m 

Kulenty, Hanna (*1961, Polen) 

Konsert nr 1 för piano och ensemble (1990)   17m 50s                       Y 

Konsert nr 2 för piano och orkester (1991)     29m                              Y 

Konsert nr 3 för piano och symfoniorkester (2001-3)  25m 15s            Y 

 

Kuzina, Anna (*1984, Ukraina) 

Konsert för piano och orkester (2006)   25m 35s                          Y 

 

Kuzmenko, Larysa (*1956, Kanada) 

Konsert nr 1 för piano och orkester (1996)   20m 34s                        Y 

 

 



L 

 

 

Lacaze, Sophie (*1963, Frankrike) 

??Konsert för piano och orkester (2007) 

??”Immobilité sérieuse I” för piano och stråkorkester (2013) 

Lang, Ivana (1912-82, Kroatien) 

Konsert för piano och orkester, op. 22 (1944)?m 

Lara, Adelina de (1872-1961, England) 

??[ Konserter för piano och ? 1 och 2 (?)] ?? 

Larsen, Libby (*1950, USA) 

”Since Amstrong”, konsert för piano och orkester (1989/90/92?)?m 

Lash, Hannah (*1981, USA) 

”In Pursuit of Flying”, Konsert för piano och orkester, nr 1, 3 satser (2017) 30 min 

Lauber, Anne (*1943, Kanada) 

Konsert för piano och orkester (2001)?m 

Lauten, Elodie (1950-2014, Frankrike/USA) 

?[Konsert för piano och Orchestral Memory? (1984)] 

Le Beau, Luise Adolpha (1850-1927, Tyskland)       

Konsert för piano och orkester, d-moll op. 37 (189? )  27m 50 s.                Y 

 

Leite, Clarisse (1917-2003, Brasilien) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1972)?m 

Konsert för piano och orkester nr 2 (1975)?m 

Leiviskä, Helvi (1902-1982, Finland) 

Konsert för piano [och orkester?,] d-moll.. (1935) ?m ?s 

 

Leleu, Jeanne (1898-1979, Frankrike) 

Konsert för piano och orkester (1937)?m 

Léon,Tania (*1943, Kuba/USA) 

”Concerto Criollo” för piano, slagverk och kammarorkester (1980), 20 min. 

”Kabiosile”för piano och orkester ? (1988) 8 min.(?) 

Levina, Zara (*1906-1976, Ryssland) 

Konsert för piano och orkester nr 1, 3 satser (1942) 35 m10s.          Y(sats1) 

Konsert för piano och orkester nr 2  (1975) 19m 13s. 

 



Louie, Alexina (*1949, Kanada) 

Konsert för piano och orkester (1984) ?m?s 

 

Lund, Signe (1868–1950, Norge) 

Konsert för piano o orkester f-moll, op. 63 (1931) 

Lutyens, Elisabeth (1906-1983, England) 

Konsert för piano och orkester ? (1988) ?m 

Lyadova, Lyudmila (*1925, Ryssland) 

Konsert för piano och orkester, a-moll (1965)?m 

 

M 

 

 

Maconchy, Elizabeth (1907-1994, England) 

Concertino (nr 1) för piano och kammarorkester (1928, rev. 1929-30) 16m 

Concertino (nr 2) för piano och stråkorkester (1949), 14m 

Mageau, Mary (*1934, USA) 

The Furies: a concerto for piano and orchestra, 3 satser (1995?) ?m 

 

Maier, Katerina (1760?-1800?, Ryssland) 

?Konsert för piano och orkester ? (1800?) ?m 

 

Manziarly, Marcelle de (1899-1989, Ryssland/Frankrike) 

??Konsert för piano och ork.?? (1932)?m (1 enda belägg) 

 

Marez Oyens, Tera de (1932-1996, Nederländerna) 

Uppgett i intervju att hon komponerat en pianokonsert (?) 

 

Maric´, Ljubica (1909-2003), Serbien) 

Byzantine Concerto för piano och orkester (1959) 25m 10s.                         Y 

 

Martinez, Marianna (1744-1812, Österrike) 

Konsert för piano och orkester, A-dur (1770)ca 13 min 

 

Martins, Maria de Lourdes (1926-2009, Portugal) 

Konsert för piano och orkester (1990)?m 

 

Maurice, Paule (1910-1967, Frankrike) 

“Concerto Giocoso” för piano och orkester (1950) 19m 5s                            Y 

Concertino för piano och orkester (1955) 13m 36s                                         Y        



 

Mayer, Emilie (1812-1883, Tyskland)                        

Konsert för piano och orkester, B-dur (1850) 30m 18s.                                Y 

Menter, Sophia (1846-1918, Tyskland) 

”Ungerska zigenarvisor”, Konsert för piano och orkester, (1909) ca 15 min. 

Milch-Sheriff, Ella (*1954, Israel) 

Konsert för piano och orkester nr 1, (3 satser) (2008)?m      Y (sats 2) 

Miyake, Haruna (*1942, Japan) 

Konsert för piano (och orkester ?) (??), ?m 

Montero,Gabriela (*1970, Venezuela) 

”Latin concerto” Konsert för piano och orkester (?), ?m 

 

Moore, Kate (*1979, England/Australien) 

Konsert för piano och orkester, 3 satser (för Vivian Choi) (2019) 32min 

Moore, Mary Carr (1873-1957, USA) 

Konsert för piano och orkester, f-moll (3 satser) (1934) 29m2s                   Y 

Moszumanska-Nazar, Krystyna (1924-2008, Polen) 

Concertino för piano och orkester (1954)? 

Moyseowicz, Gabriela (*1944, Polen) 

Konsert för två pianon (och orkester?  ) (1957?)25 m 

Mucha, Geraldine (1917-2012, Skottland)                                 

Konsert för piano och orkester (1960) 23 m 6s                                            Y                

 

Mägi, Ester, (*1922,  Estland )                                          

Konsert för piano och orkester (1953)  22m 30s.                                        Y 

 

N 

 

Netzel, Laura (1839-1927, Finland/Sverige) 

”Lento”[Ass-dur ],op. 84 ur konsert för piano och orkester, e-moll (ofullb.) 

Neuwirth, Olga (*1968, Österrike) 

“Locus…doublure … solus”, konsert för piano och ensemble el orkester (2001)?m 

 

Newlin, Dika (1923-2006, USA) 



Konsert för piano och (orkester?) C-dur (1941)10m? 

Nikolayeva, Tatania (1924-1993, Ryssland 

Konsert nr 1 för piano och orkester H-dur, op. 10 (1951)  22m05s.                Y 

Konsert nr 2 för piano och orkester Ess-dur, op. 22 (1966) 30m58s.               Y 

Norre, Dorcas (1911-1985, Sverige) 

Konsert för två pianon [och orkester] ? (??) 

 

O 

 

Obrovska, Jana (1930-1987, Tjeckien) 

Konsert nr1för piano [och orkester?]  (1957?) ?m?s 

Oyens, Tera de Marez (1932-1996, Holland) 

?(Konsert för piano och orkester ?? Ett belägg i en intervju) 

 

P 

 

 

Paradis, Maria Theresia von (1959-1824, Österrike) 

[Skrev enligt uppgift 2 pianokonserter. Båda är förlorade] 

 

Park, Maria Hester (1760-1813, England) 

Konsert för cembalo/pianoforte och stråkar, Ess-dur, op. 6, 3 satser (?1791?1795)?m 

Pejačevic´, Dora (1885-1923, Kroatien) 

Konsert för piano o orkester g-moll,op.33(1913)[satsI15m58s sats II-III 19m24s =35m22s  Y 

Pentland, Barbara (1912-2000, Kanada) 

Konsert för piano och stråkorkester , 3 satser (1956)15m15s.                              Y 

Perry, Julia (1924-1979, USA) 

Konsert för piano och orkester nr 1 ”In two Uninterrupted Speeds” (?) (1964)  

?Konsert för piano och orkester nr 2  .... (?) Varierande uppgifter ! Även kallad ” ”Piece for 

piano and orchestra” ?? 

Petra Basacopol, Carmen (*1926, Rumänien) 

Konsert för piano och orkester, op.19 (1961)?m 

Pettersson, Krystyna (1930-2018, Sverige/[Polen]) 



”Ett konsertstycke från förfluten tid” för piano och klassisk orkester/ stråkorkester (2014) 

[Version för piano och saxofonkvartett (2015) ] 

Pietsch, Edna Frida (1894-1982, USA) 

[Concertino för piano och   ?]   

Konsert för piano och orkester, a-moll (1956?) ?m 

Prescott, Oliveria (1842/43-1919, Ryssland/Litauen) 

Konsert för piano och [orkester?? ](?).. (uppgifter om år mm saknas) 

Price, Florence Beatrice (1887-1953, USA) 

Konsert för piano och orkester i en sats (3 sections) d-moll (1934) [1st section 7m 40s]       Y       

 

Pritchard, Alwynne (*1968, Skottland) 

”Map of the Moon”. Konsert för piano och orkester (2007)?m 

Procaccini, Teresa (*1934, Italien) 

Fantasia Romantica for piano and symphonic band, Op. 145 (1960/1998)[20] - also arranged for 

piano and full orchestra as Sentimental Day, Op. 206 (1960/2008)  

Rapsodia Americana for piano and symphonic band, Op. 147 (1958/1998)[21] - also arranged for 

piano and full orchestra as New York Picture, Op. 203 (1958/2008)  

Holiday Concert for piano and symphonic band, Op. 158 (1999)[22]  

• New York Picture, for piano and orchestra, Op. 203 (1958/2008)[26] - also called 

"Rapsodia Americana" (Op. 147) in the version for piano and symphonic band 

• Viaggio a Las Vegas (Trip to Las Vegas), for piano and orchestra, Op. 204 

(1958/2008)[27] - also called "Ritmo Fantasia" in the shorter version for symphonic band 

(without piano)[28] 

• Movie Music, for piano and orchestra, Op. 205 (1960/2008)[29] 

• Sentimental Day, for piano and orchestra, Op. 206 (1960/2008)[30] - also called "Fantasia 

Romantica" (Op. 145) in the version for piano and symphonic band[31] 

• Night Music, for piano and orchestra, Op. 207 (1960/2008)[32] - also called "Musica 

notturna" in the version for piano and symphonic band[33] 

Pstrokońska-Nawrati, Grazyna (1947, Polen) 

Fresco IV - Concerto alla campana Baird in memoriam for piano and orchestra (1982)?m 

 

Ptaszynska, Marta (*1943, Polen) 

Konsert för piano och orkester, 3 satser (2017)?m 

 

R 

 

Rahbee, Dianne Goolkasian (*1938, USA) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-20
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-21
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-22
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-26
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-27
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-28
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-29
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-30
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-31
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-32
https://en.wikipedia.org/wiki/Teresa_Procaccini#cite_note-33


Konsert för piano (och orkester), op. 134, 4 satser [for Diane Andersen]  (2003) ?m 

(+ 3 concertinor för piano …)  

 

Ran, Shulamit (*1949, Israel/USA) 

[Concert Piece for Piano and Orchestra (1970) 12 min. ] 

 

Rapoport, Eda (1890-1968,USA/Lettland) 

Konsert för piano och orkester (1932)15 min. 

Ratniece, Santa (*1977, Lettland) 

Konsert för piano och symfoniorkester (2014) 26 min.?  YouTube? 

 

Ratusinska, Weronika (*1977, Polen) 

[“Lhotse” for piano and symphony orchestra (2000)]?m 

 

Read Thomas, Augusta (*1964, USA) 

Konsert för piano och orkester – Aurora (1999) ?m ?s 

Richter, Marga (*1926, USA) 

”Concerto nr 1 for piano and violas, cellos and basses” (1955)?m 

Konsert för piano nr 2 och orkester (Landscapes of mind I) 5 satser… (1968-74) ?m 

 

Rodriguez, Marcela (*1951, Mexiko) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (? )?m 

Konsert för piano och orkester nr 2 (?)?m 

 

Roesgen-Champion, Marguerite (1894-1976, Schweiz) 

Concerto romantique för piano och orkester (1961)?m 

 

 

Ruehr, Elena (1963, USA) 

Konsert för piano och ? (1917?)?m 

 

Ruta, Gilda (1853-1932,Italien  ) 

Konsert för piano och ? (?)?m 

 

 

 

 

 

 



S 

 

Saunders, Rebecca (*1967, England) 

[Konsert för piano … (planerad för uruppf. augusti 2020)] 

 

Scarborough, Frances Ethel (1880-1956, England) 

Konsert för piano och (orkester) nr 1 (1905) ?m 

Konsert för piano och (orkester) nr 2, c-moll (1908)?m 

Konsert för piano och (orkester) nr 3 (19??)?m 

 

Schaden, Nanette von (1763-1834, Österrike) 

Konsert för piano (och orkester ?) nr 1B-dur (c. 1800) ?m?s 

 

Schellendorf (född Starck), Ingeborg, Bronsart von (1840-1913, Sverige/Tyskland)  

Konsert för piano och orkester, f-moll (1863) ?m 

 

Schick, Philippine (1893-1970, Tyskland) 

[Konsert för piano (och ??) (?) ?m]( 

 

 

Schmidt, Heather (*1975, Kanada) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1997) 15m7s                                                 Y 

Konsert för  piano och orkester nr 2 (2001) 24m 59s. 

Konsert för piano och stråkorkester nr 3 (2003) 22m 30s                                       Y 

Konsert för piano och orkester nr 4 ”Phoenix Ascending” (2005) 27m 23s           Y 

 

Schorr, Eva (1927-2016, Tyskland) 

?Konsert för piano, bleckblåsare, stråkar och slagverk (2009/2010) ?m  [1  belägg] 

 

 

Schumann, Clara (1819-1896, Tyskland) 

Konsert för piano och orkester, op. 7, (1833) 20m 56s. /23m23s.                           Y 

Schwendiger, Laura (*1962, Mexiko) 

Chamber concerto for piano and mixed ensemble of 16 players (1993) 16 min. 

 

 

Schönthal, Ruth (1924-2006, Tyskland) 

”Concierto Romantico” f. Klavier u. Orch [nr 1] (1941-45) ?m?s 

Konsert för piano och orkester nr 2 (1977) 26m?s 

 

Sebastiani, Olimpia Ana Pia (1925-2015, Argentina) 

Konsert för piano och orkester (1941)?m 

 

Senfter, Johanna (1879-1961, Tyskland) 

Konsert för piano och [ orkester?] g-moll, op. 90 (?) ?m?s 



 

Sergeyeva, Tatiana (*1951, Ryssland) 

Konsert för piano och orkester? Nr 1 (1975)? 

Konsert för piano och  orkester  nr 2 (1985)14m20s 

Konsert för piano och orkester  nr 3 (2002)15m30s 

 

Shatin, Judith (*1949, USA)20m 

”The Passion of St. Cecilia” konsert för piano och orkester (1983/86)20m59s 

 

Shaw, Caroline (*1982, USA) 

”Watermark”, konsert för piano och orkester, 3 satser (2018)?m [uruppf 31 jan 2019] 

 

Shlonsky, Verdina (1905-1990, Ukraina, Israel) 

Konsert för piano och orkester , 2 satser(1942-44)?m 

 

Sierra, Arlene (*1970, USA) 

”Art of War”, konsert för piano och orkester, 2 satser (2010)?m 

 

Sikora, Elzbieta (*1943, Ukraina) 

”Hommage à Frederic Chopin”, konsert för piano och orkester (1999-2000)?m 

 

Silver, Sheila (*1946, USA) 

Konsert för piano och orkester, 3 satser (1996) 44 min. 

 

Silverman, Faye-Ellen (*1947, USA) 

”Candlelight”, konsert för piano och orkester (1988) 16 min.                           Y 

 

Skog, Ylva (*1963, Sverige ) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (2011-2012) 14m55s 

Skrzypczak, Bettina (*1962/63, Polen) 

Konsert för piano och orkester (1998) 13 min. 

 

Smith, Julia Frances(1905/1911-1989, USA) 

Konsert för piano och orkester, e-moll (1938, rev. 1971) 25 min.                      Y 

 

Speach, Bernadette (*1948, USA) 

”Parallel windows, unframed ”, [concerto?? ] piece for piano and orchestra (1995/96)?m 

 

Steiner, Gitta (1932-1990, USA) 

Konsert för piano och [orchestra…?] (1967) ?m 

 

?[Streich, Lisa (*1985, Sverige 

  Concerto fuer motorised piano and orchestra … (19??)  ] 

 

Suesse, Dana (1909-1987, USA) 

Concerto no 1 in “Three Rhythms” for piano and orchestra (1932) 

     [I. 9m21s II. 13m17s. S:a 22m38s.]                                                          Y 



Konsert för två pianon och orkester, e-moll   (1941) 19m50s                        Y                                                   

”Concerto romantico” för piano och orkester, A-dur (1946) 19m17s, 

 

Sutherland, Margaret (1897-1984, Australien) 

Concertino för piano och orkester (1940)?m 

 

Swain, Freda (1982-1985, England) 

Konsert ”Airmail Concerto” för piano och orkester (omkr 1940?)?m 

 

Swisher, Glora Wilson (*1935, USA) 

”Niigata NoSumie Black Ink Impressions of Niigata”, Concerto for piano & orchestra (1986)?m 

Szajna-Lewandowska, Jadwiga (1912-1994, Polen 

Konsert för piano, stråkorkester och slagverk (1970)?m 

Konsert för piano o orkester (1979)?m [for students of music school 2nd degree] 

 

 

T 

 

 

Tabakova, Dobrinka (*1980, Bulgarien) 

Konsert för piano och orkester  (2010)?m ?s 

 

Tailleferre, Germaine (1892-1983, Frankrike) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1923)17m 2s.                                     Y 

Konsert för 2 pianon, kör, 4 saxofoner och orkester (1934) 17m 54s          Y 

Konsert för piano och orkester nr 2 (1951) ?m ?s 

Tanaka, Karen (*1961, Japan) 

”Anamorphose”, konsert förpiano och orkester (1986) ?m ?s 

Tarrodi, Andrea (*1981, Sverige) 

”Stellar Clouds”. Konsert för piano och orkester nr 1 (2015) 21m 

[Uruppförande i Stockholms Konserthus 12 april 2018] 

Tower, Joan  (*1938, USA) 

”Homage to Beethoven”. Konsert för piano och orkester nr 1(1985)19m12s   Y    

”Rapids”. Konsert för piano och orkester nr 2 (1996)?m ?s 

Tsepkolenko, Karmella (*1955, Ukraina) 

”Concerto-Drama” nr 2 för piano och stor orkester  (1987) 23m 30s               Y 

 

 



U 

Ustvolskaya, Galina (1919-2006, Ryssland) 

Konsert för piano, stråkorkester och pukor (1946) 13m 22s                   Y(flera)          

 

V 

 

Van de Vate, Nancy (*1930, USA) 

Konsert för piano och orkester (1968, rev. 1994)  22m 47s                    Y 

 

W 

 

Weir, Judith (*1954, England) 

Konsert för piano och stråkar (1997) 15m50s 

 

Wertheim, Rosalie (Rosy) (1888-1949, Holland) 

Konsert för piano och orkester (1940)?m  ?s     

 

 

Y 

      

                  

Yi, Chen (*1953, Kina) 

Konsert för piano och orkester nr 1 (1992) ?m ?s 

Z 

 

Zechlin, Ruth (1926-2007, Tyskland) 

Konsert för piano och orkester (1974) 22m 

 

ÅÄÖ 

 

Ørbeck, Anne-Marie (1911-1996, Norge) 

Concertino för piano och orkester (1938) ?m 


