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

Nieuwe uitgaven

=> Tweedehands Jet (SSAA/Piano)

De naam van deze uitgave is gewijzigd in “Tweedehands Jet”. Overigens geldt nog steeds dat
deze naam in het lied niet als rijmwoord wordt gebruikt en daarom door een willekeurige
andere meisjesnaam van één lettergreep kan worden vervangen.

=> Beautiful Isle of Somewhere (SATB/Piano)
=> Beautiful Isle of Somewhere (SSAA/Piano)

=> Beautiful Isle of Somewhere (TTBB/Piano)

Door Paul de Leeuw en André Hazes als cover gezongen onder de Nederlandse titel
“Droomland”. Hier de oorspronkelijke Amerikaanse versie van dit lied voor gemengd koor,
vrouwenkoor en mannenkoor.

=> Caro mio ben (SATB/Piano)
=> Caro mio ben (SSAA/Piano)

Een mooi lied in belcanto stijl van Tomasso Giordani.

=> Tu scendi dalle stelle (SATB/Piano)

Van dit kerstlied wordt gezegd dat het naast het Stille Nacht het meest uitgevoerde kerstlied in

Italië is.

=> For unto us (Solo/SATB/Piano)

Een wat eenvoudigere en ingekorte versie van dit bekende lied uit de “Messiah”.

=> Swanee (TTBB/Piano)

Dit lied over heimwee naar de streek waar je bent geboren werd de eerste hit voor George
Gershwin en zijn best-verkochte song ooit. Het lied - met tekst van Irving Caesar - werd
oorspronkelijk geschreven voor de revue in het Capitol Theatre in New York en werd van

daaruit overgenomen door onder andere Al Jolson en Judy Garland. Ook voor SATB/Piano en
SSAA/Piano.

=> Sous le ciel de Paris (TTBB/Piano)

Deze Franse chanson in musette-stijl is nu ook beschikbaar voor mannenkoor.

=> In Dublin’s Fair City (TTBB a cappella)

Twee versies van deze shanty over Molly Malone in één uitgave. Naast een klassieke
mannenkoor-zetting ook een barbershop-zetting, waarbij de 2e tenoren de melodie zingen.
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=> Only remembered (TTBB a cappella)

Deze Schotse traditional, die opnieuw bekend werd door de musical “War Horse”, is nu ook
beschikbaar voor mannenkoor.

=> Abide with me / Amazing Grace (TTBB a cappella)

Een eenvoudige zetting van deze twee Engelse hymnes. Abide with me is in het Nederlands
bekend als “Blijf mij nabij” en Amazing Grace werd in door Mieke Telkamp vertolkt onder de
titel “Waarheen, waarvoor”.

=> Angel Tidings (TTBB a cappella)

Een oorspronkelijk uit Moravië afkomstig kerstlied met een Engelse tekst.

=> Rejoice and be merry (SAB a cappella)

In de categorie liederen voor 3-stemmig gemengd koor is deze vrolijk Christmas carol
toegevoegd.

Tips

In het rijtje componisten-gedenkdagen is het volgend jaar 150 jaar geleden dat de
Amerikaanse componist Stephen Collins Foster overleed. Music4voices heeft een medley met 9

bekende liedjes van deze componist, waaronder I dream of Jeanie with the light brown hair,
Camptown Races, Beautiful Dreamer en Oh, Susanna!

In voorbereiding

Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe medley van liedjes van een Nederlandse artiest.
Hopelijk in de volgende nieuwsbrief daarover meer informatie.

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 februari.
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