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Dit is de derde nieuwsbrief van Music4voices in 2022, met o.a. informatie over nieuwe uitgaven.
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.
Nieuwe uitgaven
=> Roller Coaster (Danny Vera) (SSAA/Piano)
=> Roller Coaster (Danny Vera) (TTBB/Piano)
Dit lied van Danny Vera belandde in 2019 als hoogste nieuwkomer op plaats 4 in de Top 2000.
Een jaar later stond het nummer op de 1e plaats in diezelfde lijst, om weer een jaar later van
plaats te wisselen met Bohemian Rhapsody van Queen. Het is een lied over het leven, dat net
als een achtbaan zijn hoogte- en dieptepunten kent. Naast SATB nu ook voor SSAA en TTBB.
=> The Rose of Tralee (SSAA a cappella)
Nu ook in een uitgave voor vrouwenkoor, dit Ierse volksliedje over een verliefd stel dat in het
maanlicht over het strand loopt. Hij denkt: waarom houd ik van haar? Komt het omdat ze zo
mooi is? En opeens weet hij het: het komt door haar eerlijke ogen.
=> Funiculí - Funiculá (TTBB/Piano)
Naast de uitgave voor gemengd koor SATB is dit lied er nu ook voor mannenkoor TTBB. De
uitgave bevat twee van de drie coupletten van dit lied. Op verzoek kan het derde couplet
worden toegevoegd.
=> In notte placida (SSAA/Piano)
“In een stille nacht is uit de hemelse velden de liefde neergedaald”. Italiaans lied over de
geboorte van het Kerstkind. Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor SSAA.
=> Three little towns of Bethlehem (SSAA/Piano)
Bij kerstliederen is het niet ongebruikelijk dat een tekst wordt hergebruikt met een andere
melodie. In dit arrangement worden drie versies van “O little town of Bethlehem”
gecombineerd. Van iedere versie wordt één couplet gezongen. Nu ook beschikbaar voor
vrouwenkoor SSAA.
Als de liefde maar blijft winnen
De koor-uitgaven van “Als de liefde maar blijft winnen” van Daniël Lohues hebben in de
afgelopen jaren gezorgd voor behoorlijk wat bezoekers op de website die op zoek waren naar
bladmuziek voor solo-zang en piano van dit lied, bijvoorbeeld om gezongen te worden tijdens
bijzondere gelegenheden, zoals een huwelijk of een afscheid.
In overleg met de rechthebbenden is er nu zo’n uitgave beschikbaar. Deze bevat de Drentse
en de Nederlandse tekst en de pianobegeleiding. Voor de duidelijkheid: het is geen uitgave
voor piano solo, de piano speelt dus niet de melodie mee.
Zo’n uitgave voor solo-zang en piano is natuurlijk een vreemde eend in de bijt voor een
uitgever van koormuziek, vandaar dat deze vooralsnog niet in de catalogus komt te staan. Bij
belangstelling kan contact worden opgenomen.

In voorbereiding
Gewerkt wordt aan een gemengd koor versie van “As time goes by” uit de film “Casablanca”.
Verder komt er een uitgave van het Zwitserse volksliedje “Le vieux chalet” voor gemengd koor
SATB a cappella (met optionele pianobegeleiding) en daarna ook voor mannenkoor TTBB. De
bewerking van “A whiter shade of pale” van Procol Harum voor gemengd koor wacht al een
tijd op goedkeuring door de rechthebbenden.
Tips
Er komen weer een heleboel musicals naar de Nederlandse theaters, waaronder Les
Misérables, Aïda en Mamma Mia! Van veel musicalliedjes zijn al arrangementen beschikbaar,
maar van sommige (nog) niet of niet voor uw koortype. Ook kan een arrangement voor uw
koor niet geschikt zijn, bijvoorbeeld omdat het te hoog is of te lastig, of omdat u alleen illegale
arrangementen kunt vinden. Vraag dan eens naar de mogelijkheden voor een bewerking die
wél bij uw koor past en waarvoor de auteursrechten netjes geregeld zijn.
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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