
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2013, met informatie over nieuwe uitgaven.
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Pastorale (SATB/Piano)
=> Pastorale (SAAB/Piano)
=> Pastorale (SSAA/Piano)
=> Pastorale (SAA/Piano)
=> Pastorale (TTBB/Piano)

De Pastorale van Ramses Shaffy en Liesbeth List was al gedeeltelijk opgenomen in de Ramses
Shaffy medley ‘We zullen doorgaan …’, maar is nu ook - aangevuld met het derde couplet -
als aparte uitgave te bestellen. De gesproken tekst in het derde couplet is in deze uitgave ook
opgenomen, zodat deze naar keuze bij de uitvoering kan worden gebruikt.

=> Ombra mai fu (SATB/Piano)
=> Ombra mai fu (SSAA/Piano)

‘Geen boom gaf ooit een schaduw zo mooi en lieflijk als deze’. Deze beroemde aria uit de
opera ‘Xerxes’ van Händel is nu beschikbaar in een arrangement voor gemengd koor SATB
met piano en vrouwenkoor SSAA met piano.

=> Hallelujah (SATB/Piano)
=> Hallelujah (SSAA/Piano)

Voor sommige koren blijkt het Hallelujah uit de ‘Messiah’ van Händel te hoog, zeker voor
sopranen en tenoren. Vandaar deze vereenvoudigde versie van dit lied voor gemengd koor
SATB met piano. Daarnaast tevens een uitgave voor vrouwenkoor SSAA met piano.

=> Rejoice and be merry (TTBB a cappella)

Dit vrolijke kerstlied was al beschikbaar in een uitgave voor gemengd koor en vrouwenkoor,
maar nu is er ook een arrangement voor mannenkoor.

Tips

Volgend jaar is het 150 jaar geleden dat de Amerikaanse componist Stephen Collins Foster
overleed. Wellicht een reden voor uw koor om de medley ‘The music of Stephen Foster’ op het
programma te zetten. De medley bevat maar liefst 9 melodieën uit het omvangrijke repertoire
van deze componist, waarvan er een aantal bij uw publiek ongetwijfeld zeer bekend in de
oren zullen klinken, zoals ‘I dream of Jeanie with the light brown hair’, ‘Camptown races’,
‘Swanee river’, ‘Beautiful dreamer’ en ‘Oh Susanna’.

Veel koren zijn al druk bezig met het repertoire voor hun kerstconcert. Wat dacht u van een reis
rond de wereld met kerstliederen uit allerlei landen? Bij Music4voices vindt u kerstliederen in
maar liefst 18 talen. Daarnaast diverse kerstliederen met solist, waarbij de solo uiteraard ook
door een (kleine) groep koorleden kan worden gezongen.
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En verder …

Op 1 en 2 juni zal Music4voices met een stand aanwezig zijn bij Middelburg VÓLkoren. U bent
van harte welkom om kennis te komen maken!

Music4voices is nu ook te volgen op Twitter via @Music4voices.

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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