
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2022, met o.a. informatie over nieuwe 

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

Nieuwe uitgaven 
 

=> Toon Hermans medley (SAA/Piano) 
 

Deze uitgave voor 3-stemmig vrouwenkoor hoorde eigenlijk al in de vorige nieuwsbrief. 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”. 
 

=> Door de wind (TTBB/Piano) 
 

Dit lied van Stef Bos / Miss Montreal is nu ook beschikbaar voor mannenkoor. Het lied was 

oorspronkelijk de inzending van België voor het Songfestival in 1989, waar het werd gezongen 

door de Belgische zangeres Ingeborg. Door de uitvoering van Sanne Hans (Miss Montreal) in 

het televisieprogramma “De beste zangers” in 2020 kwam het lied opnieuw in de 

belangstelling te staan met een 3e plaats in de top-40. 
 

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

Deze Christmas Carol was in Engeland onderdeel van de traditie voor arme kinderen om op 

kerstavond langs de deuren te gaan bij rijke families in de hoop iets te krijgen van de 

lekkernijen die daar op tafel kwamen. 

 

Eurovisie Songfestival 
 

De 66e editie van het Eurovisie Songfestival heeft inmiddels plaatsgevonden. Reden genoeg 

om nog eens aandacht te besteden aan de volgende songfestival uitgaven: 
 

Puppet on a string - 1967 - Sandie Shaw (Engeland) (SATB / SSAA / TTBB) 

De Troubadour - 1969 - Lenny Kuhr (Nederland) - (SATB / SAA) 

Un jour, un enfant (Frida Boccara medley) - 1969 - Frida Boccara (Frankrijk) (SATB / SSAA) 

All kinds of everything - 1970 - Dana (Ierland) - (SATB / SSAA) 

Eres tú - 1973 - Mocedades (Spanje) (SATB) 

Waterloo - 1974 - ABBA (Zweden) (SATB / SSAA / SAA / TTBB / TBB) 

L’oiseau et l’enfant - 1977 - Marie Myriam (Frankrijk) (SATB / SSAA / TTBB) 

Door de wind - 1989 - Ingeborg (België) - (SATB / SSAA / TTBB) 
 

Heeft u interesse in een van deze liederen, maar is deze (nog) niet beschikbaar voor uw 

koortype, vraag dan gerust naar de mogelijkheden. 

 

Eurovisie Songfestival Tune 

 

Van de Eurovision Song Contest Tune, gebaseerd op het ‘Te Deum’ van Marc-Antoine 

Charpentier, heb ik inmiddels a cappella arrangementen gemaakt voor SATB, SSAA en TTBB. 

Als u een van de Songfestival uitgaven bestelt, kunt u dit arrangement er gratis bij krijgen. Het 

wordt dan via e-mail toegestuurd. Heeft u eerder een van de Songfestival uitgaven besteld, en 

vindt u het leuk om dit arrangement alsnog te ontvangen, stuur dan even een mailtje. 
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Musical nieuws 
 

De musical “Mamma Mia!” met een aantal ABBA-hits komt in 2023 terug in de Nederlandse 

theaters. Aanleiding hiervoor is de huidige ABBA-revival, met een nieuw album dat afgelopen 

september uitkwam en een bijzondere concertreeks, die afgelopen week in Londen van start 

ging. Hierbij zijn de ABBA-leden overigens niet in levende lijve te zien, maar als hologrammen. 

Speel met uw koor in op deze revival met klassiekers als “Thank you for the music”, “The winner 

takes it all” en “Waterloo” of met het nummer “I still have faith in you” van het nieuwe ABBA-

album “Voyage”. 

 

Verder lijkt het erop dat de musical “Aïda” ook weer terugkomt. In de catalogus van 

Music4voices vindt u het lied “Written in the stars” uit deze musical. 

 

En tot en met 17 juli is de musical “Titanic” nog te bezoeken. De “Finale” uit deze musical is 

beschikbaar voor SATB, SSAA en TTBB. 

 

In voorbereiding 
 

Gewerkt wordt aan een mannenkoor versie van “Roller Coaster” en aan een bewerking van 

“A whiter shade of pale” van Procol Harum voor gemengd koor. 

 

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 augustus. 
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