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

Nieuwe uitgaven

=> Mister Sandman (SSAA/Piano)

Een arrangement voor vierstemmig vrouwenkoor van deze vrolijke song van de Chordettes uit
de jaren ’50, in het begin van de jaren ’80 opnieuw een hit in de versie van Emmylou Harris.

=> (From) Both sides now (SSAA/Piano)

Dit lied van Joni Mitchell werd in Nederland vooral bekend in de vertolking door zanger Euson.
Een lied over de twee kanten van wolken, van de liefde en van het leven. Nu ook beschikbaar
voor vrouwenkoor SSAA.

=> Chicago (That toddling town) (SSAA/Piano)

Geschreven in 1922 door Fred Fisher, gebruikt in 1939 in een Ginger Rogers / Fred Astaire film en
wereldberoemd geworden door de vertolking in 1957 door Frank Sinatra in de film “The Joker is
Wild”. Nu ook voor vrouwenkoor SSAA.

=> Give my regards to Broadway (SSAA/Piano)

Geschreven door George M. Cohan voor zijn musical show “Little Johnny Jones” die in 1904 op
Broadway in première ging. Later ook gezongen door o.a. Al Jolson. Erg geschikt om een
musical-programma mee te starten of af te sluiten. Nu ook voor vrouwenkoor SSAA.

=> Chor der Landleute uit “Die verkaufte Braut“ (SSAA/Piano)

Nu ook in een uitgave voor vrouwenkoor, het uitbundige openingskoor uit de opera “Die
verkaufte Braut” van Bedrich Smetana.

=> Sandmännchen (SSAA/Piano)

“Sandmännchen”, ook bekend onder de titel “Die Blümelein, sie schlafen”, is een lied van de
Duitse componist Johannes Brahms over het zandmannetje dat ’s avonds de kinderen bezoekt
met zijn ‘slaapzand’. Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor met pianobegeleiding.

=> Wiegenlied (SSAA/Piano)

Het beroemde wiegenlied van Johannes Brahms nu ook voor vrouwenkoor SSAA en piano.

=> It’s the most wonderful time of the year (SSAA/Piano)

Dit vrolijke kerstlied is prima geschikt als afsluiting van uw kerstconcert. Nu ook voor
vrouwenkoor SSAA.

=> In Dublin’s fair city (SSAA/Piano)

Deze Ierse shanty over mosselverkoopster Molly Malone is er nu ook voor vrouwenkoor SSAA.
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=> Slumber my Darling (SSAA/Piano)
=> Slumber my Darling (TTBB/Piano)

Dit wiegenlied van Stephen Foster was al beschikbaar voor solo met gemengd koor en
gemengd koor met piano, maar is er nu ook in een uitgave voor vrouwenkoor met piano en
mannenkoor met piano.

=> The music of Stephen Foster (TTBB/Piano)

Een medley van liedjes van de Amerikaanse componist Stephen Foster (1826-1864) was al
beschikbaar voor gemengd koor. Zeven van de liedjes uit die medley zijn nu bewerkt voor
mannenkoor: I dream of Jeanie with the light brown hair, Gwine to run all night (De Camptown

races), My old Kentucky Home good night, Some folks, Beautiful Dreamer, Oh! Susanna en The
Glendy Burke.

=> Over the rainbow (TTBB/Piano)

Deze evergreen uit de musical/film “The Wizard of Oz” is er nu ook voor mannenkoor.

=> Sammy (TTBB/Piano)

“Sammy” als losse uitgave is nu ook beschikbaar voor mannenkoor TTBB.

=> Hello Dolly Gray (TTBB/Piano)

Naast “Only remembered” is ook “Hello Dolly Gray” een Schotse folksong die wordt gebruikt in
de musical “War Horse”. Het lied gaat over het afscheid van een geliefde bij het vertrek naar
het front en het droevige nieuws dat deze niet terug zal keren.

In voorbereiding

Onder de titel “Alouette d’Avignon, dormez-vous?” zijn de drie Franse volksliedjes “Alouette”,
“Sur le pont d’Avignon” en “Frère Jacques” in elkaar verweven. Voor gemengd koor SATB a
cappella.

Drie nieuwe kerstliederen verschijnen op korte termijn. “Gaudete” voor gemengd koor SATB a
cappella en “A la nanita nana” en “The angel Gabriel from heaven came (Gabriel’s
message)” voor gemengd koor SATB met pianobegeleiding. Daarnaast zal het Griekse kerstlied
“Hiona sto kampanario” ook in een uitgave voor vrouwenkoor verschijnen.

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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