
Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2018, met o.a. informatie over nieuwe

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

Nieuwe uitgaven

=> The music of Cole Porter (SSAA/Piano)

Door de musical “You’re the top” zijn de composities van Cole Porter opnieuw in de

belangstelling geraakt. Uw koorleden en uw publiek zullen ongetwijfeld een aantal van de

melodieën herkennen. De medley bevat gedeelten uit “Another op’nin’, another show”,

“Begin the beguine”, “Don’t fence me in”, “Let’s do it”, “True love” en “Every time we say

goodbye”. Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor SSAA met pianobegeleiding.

=> The moon shone bright (SATB/Piano)

De melodie van deze uitgave is van het traditionele kerstlied “The moon shines bright” met een

nieuwe tekst over de sterren die de hemel verlichten, de engelen die zingen en de herders die

op weg gaan naar de stal en daar het kerstkind vinden.

=> Deck the hall (jazz versie) (SATB/Piano)

Een jazzy versie van deze vrolijke Engelse Christmas Carol.

=> We wish you a merry Christmas (SATB/Piano)

Deze Engelse Christmas Carol werd gezongen door arme kinderen die op kerstavond langs de

deuren gingen bij rijke families in de hoop om iets te krijgen van de heerlijkheden die daar op

tafel kwamen. Tegenwoordig gaan de kinderen nog steeds met dit lied langs de deuren, maar

hopen nu vooral op snoep of een klein geldbedrag.

=> Süsser die Glocken nie klingen (SATB/Piano)

Een kerstlied dat in Duitsland erg populair is. De melodie is gebaseerd op een oude Duitse

volkwijs en de tekst werd in de 19e eeuw geschreven door Friedrich Wilhelm Kritzinger. Het

klokgelui staat hierbij symbool voor vrede, vreugde en geluk.

In voorbereiding

Aan de versie voor mannenkoor van de Cole Porter medley wordt gewerkt.

Voor begin volgend jaar staan het Vilja-lied uit “Die lustige Witwe” en het Wolga-lied uit “Der

Zarewitsch” in de planning. Mogelijk komt er ook een medley uit “Die lustige Witwe”.

BTW

Zoals het er nu naar uitziet gaat de BTW verhoging per 1 januari door en ook Music4voices zal

de prijzen moeten aanpassen. Op zich zal dit geen grote gevolgen hebben, maar als u toch

van plan bent om begin 2019 bladmuziek te bestellen, kunt u enkele euro’s besparen door de

levering in december te laten plaatsvinden.
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Tips

Verras uw publiek met kerst eens met een kerstlied in een vreemde taal. Music4voices heeft

kerstliederen in 19 talen, dus keus genoeg. Bij veel van deze uitgaven staat de tekst (ook)

fonetisch afgedrukt, wat het instuderen vergemakkelijkt.

Demo-partituren via e-mail

Regelmatig wordt gevraagd of demo-partituren ook kunnen worden gemaild. De huidige

overeenkomsten met een aantal rechthebbenden maakten dit tot nu toe niet mogelijk, maar

er zijn momenteel nieuwe ontwikkelingen, waardoor wellicht volgend jaar de keuze kan

worden gemaakt tussen verzending op papier en verzending via e-mail.

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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