
Wykaz kompozycji Unho Chang 

 

6 Preludia na fortepian (2005/15)  

Sonata na flet i fortepian (2006)  

Light Break Where no Sun Shines na sopran i fortepian (2007)  

Sunrise at the Sea na organy i fagot (lub puzon) (2007)  

5 Meditations for 5 Instruments na głos, skrzypce, flet, fortepian (w I wersji - puzon) i kotły 
(2007-11)  

The Unification of The Four Elements na fortepian (2008)  

Sanjo na skrzypce solo (2008)  

Kwartet smyczkowy nr 1 (2008)  

Festival for 6 percussions (2009)  

The Room opera kameralna (2009)  

Impromptu na obój i altówkę (2010)  

5 Bagatelen na saksofon altowy, multiperkusję i wiolonczelę (2010)  

The Human poemat symfoniczny (2010)  

Fantasia Luminosité for Violin Concerto (2010-11)  

Sanjo I na skrzypce solo (2010)  

Sanjo II na kontrabas solo (2010-11)  

Sanjo III na flet solo (2011) 

Sanjo IV na sopran solo (2012)  

Sanjo V – Fantasia na organy solo (2011)  

Kwartet smyczkowy nr 2 (2011)  

Spirit for Graphic score na fortepian, skrzypce i wiolonczelę (2011)  

Symfonia nr 1 na wielką orkiestrę (2011)  

White Shadow na 6 perkusistów (2012)  

Podolanka na kwartet smyczkowy (2012)  



Kaleidoscope na flet, perkusję, fortepian i wiolonczelę (2012)  

Le magicien aux ailes d'argent na flet solo z orkiestrą smyczkową i 2 perkusjami (2012)  

Nokturn na skrzypce solo (2012)  

Kyrie na chór mieszany (2012)  

Ave Maria na sopran i organy (2012)  

Gohok na flet solo z 5 instrumentami (2012-13)  

le Café na 2 soprany (2013)  

Agnus Dei na chór dziecięcy (2013)  

The Dove and the Ant na chór dziecięcy (2013)  

Aria in D na kontrabas solo (2013)  

Pięć fantazji na kwartet smyczkowy i orkiestrę kameralną (2013)  

Pattern na zespół (2014)  

Suita "Metaphor" dla dzieci na flet i wiolonczelę (2014)  

Koncert na orkiestrę (2014) 

Keimyung kantata (2014)  

Koncert na orkiestrę (2014)  

Aria in A na skrzypce solo (2014)  

Panorama na siedem instrumentów (2015) 

Sacred Emily opera kameralna (2015) 

Graffiti na dwa chóry, flet, harfę i perkusję (2015) 

Nori na fortepian na cztery ręce (2015) 

Love Song na flet i fortepian (2015) 

Fantasia na orkiestrę Kameralną (2015) 


