
 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2020, met o.a. informatie over nieuwe 

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

 

Nieuwe uitgaven 
 

=> Awake and join the cheerful choir (TTBB/Piano) 

Voor een feestelijke opening van uw kerstconcert. Nu ook voor mannenkoor. 
 

=> Hitsuji wa nemureri (TTBB a cappella) 

Zing eens in een bijzondere taal, zoals dit kerstlied in het Japans. De tekst is overigens niet 

afwijkend van de bekende kerstliederen en gaat over de herders die hun schapen hoeden en 

de engelen die het goede nieuws komen brengen. Dit lied was al beschikbaar voor gemengd 

koor en vrouwenkoor, maar is er nu dus ook voor mannenkoor. 
 

=> In Bethlehem’s stal (SSAA/Piano) 

Dit traditionele kerstlied is voorzien van een nieuwe tekst. Het kindje in de stal krijgt bezoek van 

herders en koningen. Nu ook in een uitgave voor vrouwenkoor. 
 

In voorbereiding 
 

Gezien de omstandigheden wordt momenteel voornamelijk gewerkt aan oefenbestanden 

voor alle uitgaven en krijgt het maken van nieuwe arrangementen wat minder aandacht. 
 

Op dit moment is een uitgave voor vrouwenkoor SSAA in voorbereiding van “O mio babbino 

caro”, de bekende aria uit de opera “Gianni Schicchi” van Puccini. 
  

Oefenbestanden 
 

Zoals al eerder gemeld, kunnen voor alle uitgaven van Music4voices mp3 oefenbestanden 

worden geleverd. Een paar voorbeelden van het gebruik hiervan, met name in de huidige 

periode waarin veel koren niet gezamenlijk kunnen repeteren: 
 

- het thuis instuderen van nieuwe liederen 

- het thuis zingen van reeds ingestudeerd repertoire om de zangstem te blijven gebruiken 

- ondersteuning bij het repeteren met videobellen 

- voor nieuwe leden om het bestaande repertoire onder de knie te krijgen 
 

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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