
Dit is de derde 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 little drummer boy (SATB/Piano, SSAA/Piano, TTBB/Piano)

Dit bekende kerstlied over de jonge trommelaar die het kerstkind komt begroeten is

beschikbaar in een arrangement voor gemengd koor, vrouwenkoor en mannenkoor met

pianobegeleiding en optioneel een slagwerker (kleine trom).

=> Herders Hij is geboren (SSAA a cappella)

Deze uitgave was al beschikbaar voor gemengd koor, maar nu is dit kerstlied met Vlaamse

tekst ook bewerkt voor vrouwenkoor.

=> Sviat Gospod Bog nas (TTBB a cappella)

“Heilig de Heer, onze God, de God van alle mensen”. Tchaikovsky schreef deze Russische

hymne oorspronkelijk voor gemengd koor, maar voor mannenkoor is deze minstens zo geschikt.

=> Ihr Hirten, o kommet (SSAA/Piano, TTBB/Piano)

Een kerstlied uit Tirol, waarin de herders worden uitgenodigd om het kind in de kribbe te komen

bezoeken. Nu ook als arrangement voor vrouwenkoor en mannenkoor met pianobegeleiding.

=> O du fröhliche (SATB a cappella, SSAA a cappella, TTBB a cappella)

O vrolijke gezegende kersttijd! Van oorsprong een Siciliaans visserslied, in het begin van de 19e

eeuw voorzien van deze Duitse tekst en daarmee geworden tot een van de meest populaire

Duitse kerstliederen. Voor gemengd koor, vrouwenkoor en mannenkoor a cappella.

=> Au fond du temple saint uit “Les Pecheurs de Perles” (Orkestbegeleiding)

Voor het arrangement voor gemengd koor van het duet uit “De Parelvissers” (M4V-201) is nu

naast een pianobegeleiding ook een orkestbegeleiding beschikbaar. Voor meer informatie

kunt u contact opnemen.

In voorbereiding

Bij de kerstliederen wordt op korte termijn nog het volgende arrangement toegevoegd:

- La Vergine degli Angeli (Solo/SATB/Piano)

In de volgende nieuwsbrief vindt u meer informatie over geplande nieuwe uitgaven voor 2010.
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Tips

Bent u op zoek naar een rode draad voor uw kerstconcert? Music4voices heeft kerstrepertoire

uit vele landen in haar catalogus. Daarmee maakt u eenvoudig een kerstreis door Europa. Of

zelfs een wereldreis, met kerstliederen uit Amerika, Japan en Hawaï. Maar ook met een enkel

kerstlied in een niet-gebruikelijke taal geeft u uw concert al een bijzonder tintje.

Heeft u een goede solist of soliste in uw koor? Of heeft u een solist(e) uitgenodigd om een

bijdrage te leveren aan uw kerstconcert? In de catalogus vindt u onder het kopje

“(Kerst)repertoire voor gemengd koor met solist” een aantal uitgaven die zowel de solist(e) als

uw koor goed tot hun recht laten komen. Van sommige uitgaven zijn meerdere versies

beschikbaar, afhankelijk van de stemomvang van uw solist(e).

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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