
Dit is de vierde 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

=> La Vergine degli Angeli (Solo/SATB/Piano)

Uit de opera ‘La forza del destino’ van Guiseppe Verdi. In Italië wordt dit lied vaak met kerst

gezongen, maar het past ook uitstekend in een concert met licht klassiek repertoire. Voor solo,

gemengd koor en pianobegeleiding.

=> Uit het land van Maas en Waal - Boudewijn de Groot medley (TTBB/Piano)

Het heeft even geduurd, maar nu is deze populaire medley van liedjes van Boudewijn de

Groot ook beschikbaar voor mannenkoor met pianobegeleiding. 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.

=> Plaisir d’amour (SSAA/Piano)

‘Liefdesgeluk duurt maar even, liefdesverdriet het hele leven’. Een klassieker voor koor van de

Italiaanse componist Jean Paul Martini. Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor SSAA met

pianobegeleiding.

In voorbereiding

In de volgende nieuwsbrief meer over een aantal nieuwe kerstliederen die in 2010 zullen

verschijnen:

- Rejoice and be merry (SATB a cappella)

- The 12 days of Christmas (Solo/SATB/Piano)

- Good King Wenceslas (SATB/Piano)

- Det kimer nu til julefest - Deens kerstlied (SATB/Piano)

Daarnaast zijn er nog meer plannen voor nieuwe uitgaven, maar hierover is momenteel nog

overleg gaande met de rechthebbenden.

Tips

Zingt uw koor bij de jaarlijkse 4 mei herdenking? Kijk dan eens in de catalogus onder het kopje

“Muziek voor een herdenking of een bevrijdingsconcert” waar u repertoire vindt dat hier bij

uitstek geschikt voor is, zoals de Mauthausen Cantate van Mikis Theodorakis (met naar keuze

de Griekse of Nederlandse tekst) of de medley uit “The Beautiful Game” van Andrew Lloyd

Webber over het Noord-Ierse conflict. Maar ook kortere werken staan hier vermeld, met en

zonder pianobegeleiding.

Mikis Theodorakis hoopt in 2010 overigens de 85-jarige leeftijd te bereiken. Dat zou nog een

extra aanleiding kunnen zijn om zijn Mauthausen Cantate met uw koor uit te voeren.
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Tips op herhaling

Al eerder gemeld in de 2e nieuwsbrief van 2009, maar nog een keer herhalen kan wellicht

geen kwaad.

Volgend jaar wordt de 200e geboortedag van Robert Schumann gevierd. Het lied ‘Berg und

Burgen schau’n herunter’ – met tekst van Heinrich Heine – zou dan niet misstaan op uw

programma. Er zijn plannen om dit lied ook voor mannenkoor te bewerken.

In 2010 is 5 mei weer een officiële vrije dag. De kans is groot dat er dan allerlei evenementen

worden georganiseerd. Doet uw koor hier ook aan mee? Kijk dan eens naar de medley

‘‘k Heb u lief, mijn Nederland’ voor gemengd koor en piano.

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 februari/maart.
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