
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices, met informatie over nieuwe uitgaven en
uitgaven in voorbereiding.

Nieuwe uitgaven

=> The Coffee Song (SATB/Piano)

Geschreven in 1946 door Bob Hilliard en Dick Miles, in 1960 wereldberoemd geworden door de
versie van Frank Sinatra en in 1977 nog een hit voor de groep Osibisa. Een humoristisch lied met
een Samba-achtige begeleiding over de koffie uit Brazilie: ‘They’ve got an awful lot of coffee
in Brazil’. Niet alleen koffie werkt opwekkend, ook dit lied is daar bijzonder geschikt voor. Zo
stuurt u uw publiek vrolijk de pauze in!

=> Mille cherubini in coro (Sopraan of Tenor solo met gemengd koor SATB/Piano)

“Duizend engelen in koor zingen je toe vanuit de hemel”. Dit lied op de melodie van het
Wiegenlied van Franz Schubert werd in 1992 weer volop in de schijnwerpers gezet door de
vertolking van tenor José Carreras tijdens het “Christmas in Vienna” concert met Diana Ross en
Placido Domingo. Daarna werd het door veel grote artiesten weer in hun repertoire
opgenomen, zoals door Andrea Bocelli, die het in 1999 opnam op zijn CD “Sacred arias”. Het
lied wordt veelal gezongen tijdens kerstconcerten, maar kan daarnaast ook gewoon als
“wiegenlied” worden uitgevoerd.

=> Slumber my darling (Sopraan of Tenor solo met gemengd koor SATB/Piano)

Van de Amerikaanse componist Stephen Collins Foster (1826-1864) kennen we vooral de
evergreens “Beautiful Dreamer” en “Oh! Susanna”. Foster schreef ook dit schitterende
wiegenlied, dat door sopraan Susan Erens met het orkest van Andre Rieu werd vertolkt tijdens
het kerstconcert “Christmas around the world” in 2005. Ook voor dit wiegenlied geldt dat het
zich bij uitstek leent voor een kerstconcert, maar ook prima bij andere gelegenheden kan
worden gezongen.

=> Kerstrepertoire

Inmiddels is de eerste serie kerstliederen gereed. Met het sfeervolle Zweedse kerstlied “Jul, jul,
strålande jul” en het vrolijke “Nu tändas tusen juleljus” voorop, volgen kerstliederen in het
Noors, Russisch, Japans, Tsjechisch, Roemeens, Pools, Grieks, Frans, Engels, Duits, Vlaams en
Nederlands. Bij nagenoeg alle liederen is de bladmuziek voorzien van zowel de oorspronkelijke
tekst als de Nederlandse uitspraak. Daarnaast worden bij de liederen in de wat “vreemdere”
talen aanwijzingen met betrekking tot de uitspraak meegeleverd en een (vrije) vertaling.

Ook de eerder genoemde liederen met solist(e), Mille cherubini in coro en Slumber my darling,
lenen zich uitstekend voor uitvoering tijdens een kerstconcert.

Een aantal kerstliederen beslaat slechts één pagina. Voor deze arrangementen geldt een
speciaal tarief wanneer twee van die liederen gelijktijdig worden besteld en dubbelzijdig op 1
vel papier mogen worden geleverd. In de catalogus is aangegeven voor welke kerstliederen
dit geldt.
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In voorbereiding

=> Berg’ und Burgen (SATB/Piano)

Een prachtig lied van de Duitse romantische componist Robert Alexander Schumann.
Oorspronkelijk geschreven voor solo (bariton) met piano, nu in een bezetting voor gemengd
koor SATB met piano. Met een filosofische tekst van Heinrich Heine, waarin hij de lieflijke
oppervlakte en de daaronder liggende duisternis van een rivier vergelijkt met zijn geliefde: die
kan namelijk ook zo vriendelijk glimlachen. Deze bewerking geeft u de gelegenheid om uw
heren eens voor het voetlicht te brengen: de eerste twee coupletten worden door een solist of
een kleine groep heren gezongen, het derde couplet is tweestemmig voor tenoren en bassen,
waarna met het gehele koor het laatste couplet vierstemmig wordt gezongen.

=> Kerstrepertoire

Naast de reeds beschikbare kerstliederen treft u in de catalogus ook nog een overzicht aan
van kerstliederen in voorbereiding. Heeft u interesse in een van deze liederen, dan bestaat de
mogelijkheid om dat lied voorrang te geven. Een berichtje naar info@music4voices.nl is
voldoende.

Afmelden nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Stuur dan een e-mail naar info@music4voices.nl
met de tekst ‘afmelden nieuwsbrief’. Kent u anderen die de nieuwsbrief zouden willen
ontvangen? Wijs hen dan op de mogelijkheid om zich aan te melden.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt naar verwachting in september.
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