
Dit is de eerste nieuwsbrief van Music4voices in 2009, met informatie over nieuwe uitgaven en

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

Nieuwe uitgaven

=> The bare necessities (SATB/Piano)

Vrolijk lied uit de Disney tekenfilm ‘Jungle book’ met een duidelijke boodschap: maak je alleen

maar druk om die dingen die echt van belang zijn.

=> Uit het land van Maas en Waal (SSAA/Piano)

Deze populaire medley van liedjes van Boudewijn de Groot is nu ook beschikbaar voor

vrouwenkoor (SSAA/Piano). Met gedeelten uit Meester Prikkebeen, Testament, Lied voor een

kind dat bang is in het donker, Verdronken vlinder, Land van Maas en Waal en Avond.

=> From Russia with Love (SSAA/Piano)

Nog een medley die al bestond voor gemengd koor en nu ook als SSAA/Piano uitgave

leverbaar is. Het betreft hier de Russische volksliedjes Katjuscha, Stjenka Razin en Kalinka, aan

elkaar geregen door het thema van het lied van de Wolga-slepers (Song of the Volga

Boatmen).

=> Humming chorus (SSAA/Piano)

Uit Puccini’s ‘Madame Butterfly’ komt deze prachtige melodie, die zoals de titel al aangeeft,

door het koor wordt geneuried. Voornamelijk 1-stemmig met een 4-stemmig slot.

=> Kerstliederen

In de categorie kerstliederen zijn de volgende arrangementen toegevoegd:

- Coventry Carol (SATB a cappella)

Een moeder zingt haar kindje toe, terwijl koning Herodes jacht maakt op alle pasgeboren

kinderen uit angst voor de komst van een nieuwe koning. Een sfeervol kerstlied in

Middeleeuwse stijl.

- In Bethlehem’s stal (SATB/Piano)

Bekend Nederlands kerstlied, hier voorzien van een nieuwe tekst, over de komst van de herders

en de koningen naar het kind in de stal.

- Minuit sonne au clocher blanc (SATB/Trompet Bb/Piano)

Dit Franse kerstlied is nu ook verkrijgbaar met intro en tussenspel voor Trompet Bb.
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In voorbereiding

Momenteel wordt gewerkt aan een tweetal Franstalige uitgaven voor gemengd koor.

Allereerst een medley van liederen van Frida Boccara, met ‘Les moulins de mon coeur’, ‘Cent

mille chansons’ en ‘Un jour, un enfant’. Daarnaast “Sous le ciel de Paris”, een onvervalste

klassieker in musette-stijl.

Op korte termijn wordt het bijzondere ‘Shivering chorus’ – ook bekend als ‘Chorus of Cold

People’ aan de catalogus toegevoegd. In dit lied van Purcell uit zijn opera ‘King Arthur’ wordt

een aparte – pulserende – zangtechniek gebruikt waardoor het klinkt alsof het koor het

daadwerkelijk heel koud heeft.

Bij de kerstliederen wordt ‘The little drummer boy’ (SATB/Piano) toegevoegd.

In de volgende nieuwsbrief meer over de eerste uitgave voor mannenkoor.

Tips

Het jaar 2009 is uitgeroepen tot Händel-jaar, omdat het 250 jaar geleden is dat deze

componist in Londen overleed. Reden genoeg om weer eens iets van Händel op uw

programma te zetten. In de catalogus van Music4voices vindt u de aria ‘Lascia ch’io piango’

uit de opera ‘Rinaldo’. Verder bevat het kerstlied ‘Bring a torch, Jeanette, Isabella’ een intro

en tussenspel, gebaseerd op de melodie ‘La Paix’ uit Händel’s ‘Suite for the Royal Fireworks’ en

zijn het intro en tussenspel van ‘Watts’s cradle hymn’ gebaseerd op de melodie van ‘Ombra

mai fu’ uit Händel’s opera ‘Xerxes’.

De musical ‘Anatevka’ met in de hoofdrol Henk Poort speelt nog tot en met begin juni. Verras

uw publiek met de mooiste melodieën uit deze musical. De ‘Selectie uit Anatevka’ is leverbaar

met naar keuze de Nederlandse of de Engelse tekst.

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 juni.
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