
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2010, met informatie over nieuwe uitgaven en
uitgaven in voorbereiding. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Viva Napoli! (SATB/Piano)

Na de Russische, Ierse en Nederlandse medley, nu uit het zonnige Italië vier Napoletaanse
volksliederen met ieder hun eigen karakter. Het emotievolle “Torna a Surriento”, het lieflijke

“Santa Lucia”, het hartstochtelijke “O sole mio” en tot slot het bruisende “Funiculí, funiculá”.

=> We zullen doorgaan … (Ramses Shaffy medley) (nu ook voor SAAB/Piano)

Goed nieuws voor koren met een klein aantal mannenstemmen. De Ramses Shaffy medley

“We zullen doorgaan …” is nu ook beschikbaar in een SA(A)B versie. In ca. 1/3 deel van dit
arrangement vinden divisi voor de alten plaats. Met “Shaffy Cantate”, “Sammy”, “Zing, vecht,
huil, bid, lach, werk en bewonder”, “We zullen doorgaan”, “Laat me” en “Pastorale”.

=> Take me home, country roads (nu ook voor SSAA/Piano en TTBB/Piano)

De hits van de in 1997 overleden zanger en liedjesschrijver John Denver blijven onverminderd
populair. Nog steeds zijn “Annie’s Song”, “Perhaps Love” en “Calypso” regelmatig te horen op

de radio. Zo ook “Take me home, country roads” en dat lied is daarom nu ook aan de
catalogus toegevoegd in een bewerking voor vrouwenkoor en mannenkoor.

=> Deilig er Jorden (nu ook voor TTBB a cappella)

Het pelgrimslied “Deilig er Jorden” (spreek uit “dailie ar joeren”) kan met recht een inter-
nationaal kerstlied genoemd worden. De Noorse tekst is geschreven door de Deense dichter
Bernhard Ingemann op een van oorsprong Poolse melodie. Een majestueus kerstlied en
daarom bijzonder geschikt als openingslied voor uw kerstconcert. Nu ook beschikbaar voor
mannenkoor (TTBB a cappella).

=> Fröhliche Weihnacht überall (nu ook voor TTBB a cappella)

“Gelukkig Kerstfeest klinkt het overal”. Dit vrolijke Duitse kerstlied is nu ook bewerkt voor
mannenkoor (TTBB a cappella).

=> Entre le boeuf et l’âne gris (nu ook voor SSAA/Piano)

“Tussen de os en de ezel slaapt het kleine kindje”. Sfeervol kerstlied uit Frankrijk. Nu ook
beschikbaar voor vrouwenkoor (SSAA/Piano). Samen met het vrolijke “Minuit sonne au clocher
blanc” vormt dit een mooi Frans intermezzo in uw kerstconcert.

=> The 12 days of Christmas (Solo/SATB/Piano)

Vrolijk Engels kerstlied, waarin een geliefde twaalf heel bijzondere cadeautjes krijgt. Twaalf
heren van adel, Elf danseressen, Tien fluitisten, Negen drummers, Acht melkmeisjes, Zeven

zwanen, Zes ganzen, Vijf gouden ringen, Vier kleine vogeltjes, Drie Franse kippen, Twee
tortelduiven en een patrijs in een perenboom.
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In voorbereiding

Gewerkt wordt aan “Aan de Amsterdamse grachten” en het “Nonnenchor” uit “Casanova”

voor vrouwenkoor.

Daarnaast zullen binnenkort nog enkele kerstliederen aan het repertoire worden toegevoegd,
waaronder “Schlafe mein Prinzchen” voor Solo, gemengd koor en piano.

Tips

Voor de meeste uitgaven voor Solo, gemengd koor en piano geldt dat de solo-partij ook door
een kleine groep zangers of zangeressen kan worden uitgevoerd.

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 deze dan op de mogelijkheid om zich aan te melden.

Volgende nieuwsbrief

De volgende nieuwsbrief verschijnt naar verwachting in augustus.
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