
Dit is de eerste nieuwsbrief van Music4voices in 2014, met informatie over nieuwe uitgaven.
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Tweedehands Jet (SATB/Piano)
=> Tweedehands Jet (SSAATB/Piano)

De vertaling van Second-Hand Rose blijkt zich uitstekend te lenen voor allerlei variaties. Naast
de versie voor vrouwenkoor SSAA zijn er nu twee toegevoegd. Eén voor gemengd koor SATB

en een voor SSAATB, waarbij de coupletten en een gedeelte van het refrein vierstemmig door
de dames worden gezongen. In deze twee versies kan overigens de naam in het lied niet door
een andere meisjesnaam worden vervangen, aangezien “Jet” als rijmwoord wordt gebruikt.

=> Waterloo (SATB/Piano)

Dit lied bezorgde de Zweedse popgroep ABBA in 1974 de eerste plaats in het Eurovisie
Songfestival.

=> Streets of London (SATB/Piano)

In 1972 haalde Ralph McTell de top-10 in de Nederlandse hitlijsten met dit lied over een arme
zwerver in London.

=> Sammy (SATB/Piano)

“Sammy” was al deels opgenomen in de Ramses Shaffy medley “We zullen doorgaan …”,
maar nu is dit lied ook in een volledige versie leverbaar. In eerste instantie voor gemengd koor
SATB, andere koorbezettingen op aanvraag.

=> Abide with me / Amazing Grace (SSAA 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”.

=> Plaisir d’amour (TTBB/Piano)

Deze evergreen was al beschikbaar voor gemengd koor SATB en vrouwenkoor SSAA, maar is er
nu ook voor mannenkoor TTBB met pianobegeleiding.

=> Caro mio ben (TTBB/Piano)

Een mooi lied in belcanto stijl van Tomasso Giordani, nu ook voor mannenkoor.

=> Hark! The herald angels sing (TTBB/Piano)

Kerstlied uit het traditionele Engelse kerstrepertoire.
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Tips

Vanaf mei speelt de musical “War Horse” in Nederland. Het verhaal over een jongen die zijn
lievelingspaard tijdens de oorlog moet afstaan aan het leger. De Ierse folksong uit deze
musical “Only remembered” is verkrijgbaar voor gemengd koor SATB en mannenkoor TTBB a
cappella. Een versie voor vrouwenkoor is in voorbereiding.

En nog een tip op herhaling: dit jaar 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!

Ziet u een lied in de catalogus, maar niet voor uw koortype? Vraag naar de mogelijkheden!

In voorbereiding

Onder de titel “City Trip” verschijnt binnenkort een medley van 3 Nederlandse liedjes waarin
plaatsnamen voorkomen: “O, o, Den Haag”, “Ben je in Rotterdam geboren” en “Aan de
Amsterdamse grachten”. In eerste instantie voor gemengd koor SATB met piano.

Zoals hierboven al vermeld volgt een versie voor vrouwenkoor van “Only remembered” uit de
musical “War Horse”.

“Waterloo” zal ook in een versie voor vrouwenkoor SSAA met piano verschijnen.

Verder een bewerking van “Het Dorp” zoals gezongen door Wim Sonneveld voor zowel
gemengd koor als mannenkoor en vrouwenkoor.

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 mei.
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