Nieuwsbrief – Aflevering 2021 / 4
Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2021, met o.a. informatie over nieuwe
uitgaven. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.
Nieuwe uitgaven
=> Toon Hermans medley (SSAA/Piano)
=> Toon Hermans medley (TTBB/Piano)
Na de uitgave voor SATB/Piano zijn nu ook de versies voor vrouwenkoor SSAA en mannenkoor
TTBB beschikbaar. De medley opent met de zin “Wat ruist er door het struikgewas” (eventueel
te vervangen door een instrumentaal intro) en daarna volgen “Ballonnetje”, “24 rozen”, “Altijd
zal ik van je houden”, “Notte Belle Margarineta”, “Vader gaat op stap”, “De appels op de
tafelsprei” en “Ik heb het leven lief”. Deze medley wordt ongetwijfeld een feest der herkenning
voor uw koorleden én voor uw publiek.
De hiernavolgende uitgaven worden digitaal als pdf-bestand geleverd via de Amerikaanse
uitgever Sheet Music Plus of naar keuze op papier via Music4voices. Meer informatie vindt u bij
de betreffende titels in de online catalogus of neem hiervoor contact op.
=> I still have faith in you (ABBA) (SATB/Piano)
=> I still have faith in you (ABBA) (SSAA/Piano)
=> I still have faith in you (ABBA) (TTBB/Piano)
ABBA is terug! Op 2 september werden de eerste twee nieuwe nummers gelanceerd en
inmiddels is het gehele album met de titel “Voyage” beschikbaar. “I still have faith in you” is
een ode aan hun vriendschap en aan de onderlinge band die allerlei uitdagingen heeft
overleefd en alleen maar sterker is geworden.
=> All kinds of everything (SSAA/Piano)
Bij het Eurovisie Songfestival in 1970 behaalde de toen 18-jarige zangeres Dana de eerste
plaats met dit liefdesliedje. De uitgave voor gemengd koor SATB is al een tijdje beschikbaar en
nu dus een versie voor vrouwenkoor SSAA. Versies voor andere koortypen op aanvraag.
=> Make you feel my love (Bob Dylan/Adele) (SSAA/Piano)
Een gedeelte van dit lied zat al in de Adele medley, maar nu is er ook een volledige versie als
losse uitgave. In eerste instantie voor vrouwenkoor SSAA, andere versies volgen mogelijk.
=> Oh, what a beautiful morning (SATB/Piano)
=> Oh, what a beautiful morning (SSAA/Piano)
=> Oh, what a beautiful morning (TTBB/Piano)
Het openingslied van de musical “Oklahoma!” uit 1943, wat de eerste musical was van het duo
Richard Rodgers en Oscar Hammerstein.

In voorbereiding
Momenteel wordt gewerkt aan een arrangement van “Door de wind” van Stef Bos, dat extra
bekendheid kreeg door de vertolking door Sanne Hans (Miss Montreal) in het tv-programma
“De beste zangers”. In eerste instantie verschijnt een uitgave voor gemengd koor SATB a
cappella, later volgen versies met pianobegeleiding.
In 2001 was de musical “Aïda” te zien in de Nederlandse theaters. Mogelijk komt er een
arrangement van “Written in the stars” uit die musical.
Vanaf eind Jaren ’70 verschenen diverse albums van The New London Chorale - een project
van Tom Parker - met liedjes gebaseerd op klassieke melodieën. Zo komt het arrangement van
“Stay with me til the morning” van het album “The Young Wolfgang Amadeus Mozart”. De
volgende kandidaat is een lied van het album “The Young Tchaikovsky”: “Love is”, gebaseerd
op een melodie uit Tchaikovsky’s “Romeo en Julia”.
Tot slot is een arrangement gepland van “Bright Eyes” uit de film “Watership Down”, gezongen
door Art Garfunkel.
Tips
De nieuwe albums van ABBA en Adele zorgen ervoor dat hun muziek opnieuw in de
belangstelling staat. En natuurlijk betekent nieuw materiaal niet per definitie dat de “oude”
liedjes minder de moeite waard zijn om gezongen te worden. Dat geldt in elk geval niet voor
de Adele medley – met o.a. Rolling in the Deep en Skyfall – en voor de ABBA evergreens
“Thank you for the music”, “The winner takes it all” en “Waterloo”.
Minimum bestelhoeveelheid Sheet Music Plus uitgaven
Als u een van de arrangementen bestelt die via Sheet Music Plus zijn uitgegeven, zult u zien dat
er een minimum bestelhoeveelheid van 10 stuks van toepassing is.
In de praktijk blijken sommige koren deze “minimum bestelhoeveelheid” te interpreteren alsof
er maar 10 stuks van de betreffende uitgave hoeven te worden besteld, ook als het koor meer
leden telt, maar dat is uiteraard niet het geval. Ook voor deze uitgaven geldt dat er niet meer
exemplaren geprint of gedistribueerd mogen worden dan er zijn aangeschaft.
Probleem met bestellingen vanuit hotmail en gmail
Heeft u in de afgelopen 2 maanden een bestelling geplaatst vanuit een hotmail of gmail
adres en daarna niets meer gehoord? Dit werd veroorzaakt door strengere regels voor het
versturen van mails vanuit website-formulieren. Het probleem is inmiddels opgelost.
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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