
Dit is de derde nieuwsbrief van Music4voices in 2011, met informatie over nieuwe uitgaven en

uitgaven in voorbereiding. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Kalinka (SATB/Piano of SATB a cappella)

Het bekende Russische liefdesliedje over een prachtige boom was al gedeeltelijk opgenomen

in de medley “From Russia with Love”, maar is er nu ook als aparte uitgave met alle drie de

coupletten. Het arrangement kan zowel a cappella als met pianobegeleiding worden

uitgevoerd.

=> Selectie uit “My Fair Lady” (Engelse tekst) (SSAA/Piano)

Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor, een selectie uit deze musical met de liedjes “Wouldn’t

it be loverly”, “With a little bit of luck”, “I could have danced all night”, “Ascot Gavotte”,

“On the street where you live” en “Get me to the church on time”.

=> Die Nacht (SSAA/Piano)

Dit schitterende lied van Schubert is oorspronkelijk geschreven voor mannenkoor en wordt dan

ook bijna uitsluitend door mannenkoren uitgevoerd. De uitgave voor gemengd koor SATB en

piano was al eerder beschikbaar, maar nu dus ook voor vrouwenkoor SSAA en piano.

=> Take me home, country roads (SAA/Piano)

Deze country en western song van de Amerikaanse singer-songwriter John Denver, ook

bekend van liedjes als “Perhaps love”, “Annie’s Song” en “Calypso”, is nu ook gearrangeerd

voor 3-stemmig vrouwenkoor SAA en piano.

=> Au fond du temple saint (TTBB/Piano)

Het bekende duet uit de opera “De Parelvissers” in een arrangement voor mannenkoor en

piano.

=> Peter, go ring dem bells (TTBB a cappella)

Een a cappella arrangement voor mannenkoor van deze bekende spiritual.

=> Hajej, Nynej, Jezísku (SSAA/Piano en TTBB/Piano)
=> Nesem vám noviny (SSAA/Piano en TTBB/Piano)

Deze twee Tsjechische kerstliederen zijn nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor SSAA met piano

en mannenkoor TTBB met piano.
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In voorbereiding

Gewerkt wordt aan diverse kerstliederen voor gemengd koor SATB. Daarnaast wordt een

aantal kerstliederen geschikt gemaakt voor vrouwenkoor en mannenkoor. Heeft u interesse in

een bepaald kerstlied, vraag dan naar de mogelijkheden om dit in de planning naar voren te

halen, zodat u dit tijdig in huis heeft voor uw aanstaande kerstprogramma.

Volgend jaar is het 100 jaar geleden dat de Titanic verging. Music4voices speelt hierop in met

een arrangement van de “Finale” uit de musical “Titanic” van Maury Yeston.

Tips

Wilt u met uw koor een bepaald lied gaan zingen, maar kunt u er geen geschikte bewerking

van vinden? Uw vragen zijn van harte welkom!

Ziet u een arrangement in de catalogus, maar niet voor uw koortype? Vraag naar de

mogelijkheden!

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 november.
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