
Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2014, met informatie over nieuwe uitgaven.

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Alouette d’Avignon, dormez-vous? (SATB a cappella)

Drie Franse volksliedjes in elkaar gevlochten: Frère Jacques, Alouette en Sur le pont d’Avignon.

=> Gaudete (SATB a cappella)

Een kerstlied uit de 16e eeuw, voor het eerst gepubliceerd in 1582 in de gezangenbundel “Piae

Cantiones”.

=> A la nanita nana (SATB/Piano)

Een traditioneel Spaans wiegelied dat vermoedelijk zijn oorsprong in Equador heeft. In 2006

opnieuw bekend geworden in een uitvoering door de Cheetah Girls.

=> The Angel Gabriel from heaven came (SATB/Piano)

Ook bekend onder de titel “Gabriel’s message”. Van oorsprong een Baskisch kerstlied. De

engel Gabriel bericht Maria dat zij de moeder van de Zoon van God zal worden. Het intro is

gebaseerd op Bach’s “Jesus bleibet meine Freude”.

=> O Kindeke klein (SATB a cappella)

Een traditioneel Nederlands kerstlied op een van oorsprong Duitse melodie. Met optioneel

intro, intermezzo en slot.

=> Hark! The Herald Angels sing (SATB/Piano)

Deze majestueuze klassieker is haast onmisbaar in een concert met Engels kerstrepertoire. Ook

beschikbaar voor mannenkoor TTBB.

=> Hionia sto kampanario (SSAA/Piano)

 “Sneeuw op de klokkentoren. Het dorp ontwaakt en iedereen begeeft zich naar de kerk”. Dit

kerstlied uit Griekenland was al beschikbaar voor gemengd koor SATB, maar is er nu ook in een

uitgave voor vrouwenkoor.

=> Angels from the realms of glory (SSAA/Piano)

=> Angels from the realms of glory (TTBB/Piano)

Deze tekst wordt ook wel gezongen op de melodie van “Eer zij God in deze dagen”, maar hier

wordt de melodie gebruikt van Henry T. Smart.

=> O Canada! (TTBB a cappella)

In deze 4-stemmige uitgave van het Canadese volkslied zijn zowel de Engelse, de Franse als de

tweetalige tekst opgenomen. De laatste wordt bij officiële gelegenheden gezongen.
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=> It’s the most wonderful time of the year (TTBB/Piano)

Dit lied is bij uitstek geschikt als feestelijke afsluiting van uw kerstconcert. Kan ook gedeeltelijk

door een solist(e) worden gezongen. Ook beschikbaar voor SATB en SSAA.

In voorbereiding

Momenteel wordt gewerkt aan een medley van hits van een internationaal bekende

zangeres. E.e.a. is nog wel afhankelijk van het verkrijgen van de rechten voor deze medley.

Hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer hierover.

Verder verschijnt – vooruitlopend op Kerst 2015 – begin volgend jaar een arrangement van

“Winter Wonderland” voor gemengd koor SATB en vrouwenkoor SSAA.

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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