
Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2008, met informatie over nieuwe uitgaven en
uitgaven in voorbereiding. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> ‘k Heb u lief, mijn Nederland (SATB/Piano)

Een medley van Nederlandse volksliedjes onder de titel “‘k Heb u lief, mijn Nederland”
(SATB/Piano). In deze medley zijn opgenomen: “Mijn Nederland” (Waar de blanke top der
duinen), “De Zilvervloot”, “De kleinste” (In’t groene dal, in ’t stille dal) en “Holland ze zeggen”.
Naast uitvoering tijdens een van uw reguliere concerten is deze medley ook uitermate geschikt
voor uw programma rond 5 mei.

=> Drie Feestliederen (SATB a cappella)

Zingt u als koor uw jubilarissen en jarigen nog steeds éénstemmig toe? Met deze eenvoudige
arrangementen van “Lang zal hij/zij leven”, “Happy birthday to you” en “Ein Prosit” behoort
dat tot het verleden!

=> Kerstliederen

In de categorie kerstliederen zijn de volgende arrangementen toegevoegd:

- Angels from the realms of glory (SATB/Piano of SATB/Trompet/Piano)

Dit keer niet op de melodie van “Eer zij God in deze dagen”, maar de versie met tekst van
James Montgomery en melodie van Henry T. Smart. Naast een versie met pianobegeleiding is
er ook een versie met begeleiding door trompet en piano.

- Bring a torch, Jeannette, Isabella (SATB/Piano of SATB/Trompet/Piano)

Dit prachtige kerstlied in 3/8 maat is eveneens verkrijgbaar met twee soorten begeleiding:
alleen piano of trompet en piano. Het motief dat gekozen is voor intro en tussenspel is
gebaseerd op de bekende melodie “La Paix” uit “Music for the Royal Fireworks” van Georg
Friedrich Händel.

- I heard the bells on Christmas Day (Solo/SATB/Piano)

Een combinatie van de oorspronkelijke melodie van John B. Calkin en de overbekende versie
van Johnny Marks, zoals deze door o.a. Bing Crosby is gezongen.

- De Mars der Drie Wijzen (SATB/Piano)

Een nieuwe Nederlandse tekst op de melodie van “Marche des Rois Mages” van Jean
Baptiste Lully, ook bekend als thema van “L’Arlésienne Suite” van Georges Bizet.

- Nu ‘oli (SATB/Piano of SSAA/Piano)

Een Hawaïaans kerstlied, gebaseerd op het Amerikaanse kerstlied “Glad Tidings” van Fanny
Crosby en Robert Lowry. Lorenzo Lyons voorzag deze van een Hawaïaanse tekst en deze
wordt nu vaker gezongen dan de oorspronkelijke Engelstalige versie. Verkrijgbaar met
Hawaïaanse tekst (met uitspraakregels voor de dirigent), fonetische tekst of met beide (voor-

/ achterzijde).
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In voorbereiding

De selectie “Uit het land van Maas en Waal” met liederen van Boudewijn de Groot zal in het
voorjaar ook beschikbaar komen voor vrouwenkoor (SSAA/Piano). De selectie bevat dezelfde

titels als de gelijknamige uitgave voor gemengd koor. Voor vrouwenkoor zullen verder
verschijnen de medley van Russische volksliederen “From Russia with love” (SSAA/Piano) en het
“Humming Chorus” uit Madame Butterfly van Puccini (SSAA/Piano).

Bij de kerstliederen worden “In Bethlehem’s stal” (SATB/Piano) en “Coventry Carol” (SATB a
cappella) toegevoegd.

Daarnaast zijn er voorzichtige plannen voor de eerste uitgave voor mannenkoor.

Tips

De musical “Anatevka” is weer actueel. Van december tot en met mei is deze te zien in de
Nederlandse theaters met wederom – net als 10 jaar geleden – Henk Poort in de hoofdrol. Een
prima moment om de medley uit deze musical op uw programma te zetten. U hebt daarbij de
keuze uit de Nederlandstalige of de Engelstalige versie. Beide zijn voor gemengd koor (SATB)
met pianobegeleiding.

Bent u al bezig met de voorbereiding voor uw uitvoering op 4 of 5 mei? Kijk dan eens naar een
aantal uitgaven die Music4voices hiervoor in haar catalogus heeft, zoals de medley uit “The
Beautiful Game” van Andrew Lloyd Webber of de “Mauthausen Cantate” van Mikis
Theodorakis.

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 maart.

Music4voices wenst u een gezond, gelukkig en muzikaal interessant 2009 toe!
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