
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dit is de derde nieuwsbrief van Music4voices in 2017, met o.a. informatie over nieuwe uitgaven. 
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl. 
 
Nieuwe uitgaven 
 

=> Robert Long medley (SATB/Piano, SSAA/Piano en TTBB/Piano) 
 

Van de in 2006 overleden zanger, componist en cabaretier Robert Long is maar weinig 
materiaal voor koor beschikbaar. Met deze medley komt daar nu verandering in. Er is gekozen 
voor liedjes die kenmerkend zijn voor zijn oeuvre, waarbij het gebruik is vermeden van teksten 
die voor koorleden soms wat “ongemakkelijk” voelen om te zingen. De medley bevat 

gedeelten uit “De lente, de lente”, “Alles waar je echt van houdt”, “Hoop, geloof en liefde”, 
“Flink zijn” en “Zei m’n moeder altijd”. De medley is er voor gemengd koor, vrouwenkoor en 
mannenkoor. 
 
=> De Steen (SATB/Piano, SATB a cappella, SSAA/Piano en TTBB/Piano) 
 

“Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde”. Geschreven en gezongen in 1988 door 
Bram Vermeulen en in 2007 opnieuw bekend geworden in de uitvoering door Paul de Leeuw. 
Naast uitgaven voor gemengd koor, vrouwenkoor en mannenkoor met pianobegeleiding is er 
ook een a cappella versie voor gemengd koor. 
 

=> Ode an die Freude (SSAA/Piano en TTBB/Piano) 
 

Een eenvoudig arrangement van het slotlied “Alle Menschen werden Brüder” uit de 9e 
symfonie van Ludwig van Beethoven. Deze uitgave bevat tweemaal het eerste couplet van 
dit lied, eenmaal éénstemmig en eenmaal vierstemmig. Eerder al beschikbaar voor gemengd 

koor, nu ook voor vrouwenkoor en mannenkoor. 
 
 

In voorbereiding 
 

Natuurlijk staan er weer nieuwe arrangementen in de planning. Zo wordt gewerkt aan een 
uitgave voor gemengd koor, mannen- en vrouwenkoor van “Ik zou wel eens willen weten” van 
Jules de Corte. 
 
Daarnaast zijn in voorbereiding een 3-stemmige uitgave voor vrouwenkoor van “Streets of 
London”, een bewerking van “Pokarekare Ana” (het onofficiële volkslied van Nieuw-Zeeland), 

een a cappella arrangement voor mannenkoor van “My Grandfather’s Clock” en een 
arrangement van het romantische lied “Passing by” van Edward Purcell. 
 
Mogelijk worden ook nog enkele nieuwe kerstliederen aan de catalogus toegevoegd. 
 
Een nieuwe uitdaging wordt een medley van liedjes van Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink. 

De liedjes van dit duo, bijvoorbeeld uit de musical “Heerlijk duurt het langst” en de in de jaren 
’60 uitgezonden televisie-serie “Ja zuster, nee zuster” (in 2002 verfilmd en in 2009 als musical op 
de planken gezet) hebben nog niets aan schoonheid verloren. De eerste contacten met de 
rechthebbenden zijn gelegd, zodat hier hopelijk binnenkort meer details over bekendgemaakt 
kunnen worden. 
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Music4voices Korenfestival 
 

Het Music4voices Korenfestival was een succes. Zes koren verzorgden op 10 juni een optreden 
in Cultureel Centrum Het Evertshuis in Bodegraven ter gelegenheid van het 10-jarig jubileum 

van Music4voices. De koorleden, hun aanhang en het overige publiek genoten zichtbaar en 
hoorbaar van het zeer gevarieerde repertoire. En omdat veel koorleden bleven luisteren naar 
de uitvoeringen van de andere koren, bleef de zaal de hele dag goed bezet. 
 
Onder het motto “dat smaakt naar meer” wordt nagedacht over andere mogelijkheden ter 
promotie van de koorzang, zoals een projectkoor of een scratch evenement. Mocht dat tot 

concrete plannen leiden, dan leest u dat uiteraard in een van de volgende nieuwsbrieven. 
 
Tips 

 
De musical “Fiddler on the Roof” (Anatevka) speelt komend seizoen in acht theaters in 
Nederland, met Thomas Acda in de rol van Tevye. In de catalogus van Music4voices vindt u 

een medley van een aantal liedjes uit deze musical, zowel in een Engelse (SATB) als in een 
Nederlandse versie (SATB,  SSAA en SAA). 
 
Ook “My Fair Lady” is vanaf november weer te zien in het theater, met hoofdrollen voor o.a. 
Sjoukje Hooymaayer en Alfred van den Heuvel. De medley met liedjes uit deze musical is er in 

het Nederlands (SATB) en het Engels (SATB, SSAA en TTBB). 
 
Mocht u een van deze medleys willen gaan zingen, maar is deze niet beschikbaar voor uw 
koortype, vraag dan gerust naar de mogelijkheden. 
 
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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