
Dit is de eerste nieuwsbrief van Music4voices in 2010, met informatie over nieuwe uitgaven en
uitgaven in voorbereiding. Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Aan de Amsterdamse grachten (SATB/Piano)

“Er staat een huis aan een gracht in oud Amsterdam”. Een echte klassieker, oorspronkelijk
gezongen door Wim Sonneveld, die bij uw publiek zeker in de smaak zal vallen.

=> Berg’ und Burgen schau’n herunter (TTBB/Piano)

Dit 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.
Dit lied was al beschikbaar in een uitgave voor gemengd koor (SATB), maar is er nu ook in een
uitgave voor mannenkoor (TTBB). De eerste twee coupletten zijn éénstemmig en kunnen ook
solistisch of met een kleine groep worden uitgevoerd. Het derde couplet is tweestemmig, het
vierde couplet vierstemmig.

=> Mauthausen Cantate (SSAA/Piano – SSA/Piano)

Op verzoek is deze liederencyclus nu ook bewerkt voor vrouwenkoor (SSAA). Vier  gedichten
van Iacovos Kambanellis over zijn verblijf in Mauthausen tijdens de Tweede Wereldoorlog op
muziek gezet door de Griekse componist Mikis Theodorakis. Dat de laatste dit jaar zijn 85e

verjaardag hoopt te vieren is een extra aanknopingspunt om dit werk dit jaar op de agenda te
zetten. Met weglating van de 2e altpartij is deze bewerking ook door 3-stemmig vrouwenkoor
uit te voeren.

=> Rejoice and be merry (SATB a cappella)

Een vrolijke Engelse Christmas carol. Uitstekend geschikt als openingslied voor uw kerstconcert.

=> Good King Wenceslas (SATB/Piano)

Het verhaal van Koning Wenceslas, die in de ijzige kou op pad gaat om de armen van voedsel
en stookhout te voorzien. Zijn bediende kan op een gegeven moment niet meer verder door
de kou, maar wordt op wonderbaarlijke wijze verwarmd door in de voetstappen van de
koning te lopen. De coupletten worden gescheiden door korte fragmenten van vier andere
Christmas carols.

=> Det kimer nu til julefest (SATB/Piano)

“De klokken luiden voor het kerstfeest”. Naast het Noorse kerstlied “Deilig er Jorden” en de
Zweedse kerstliederen “Jul, jul, strålande jul” en “Nu tändas tusen juleljus” is nu dit Deense
kerstlied aan de catalogus toegevoegd. Het intro en tussenspel zijn gebaseerd op de bekende
melodie van Sonate no. 9 van Mozart.
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In voorbereiding

In voorbereiding is een medley van 4 Napoletaanse volksliederen onder de titel “Viva Napoli!”.
Hierin zijn opgenomen “Torna a Surriento”, “Santa Lucia”, “’O sole mio” en “Funiculí, funiculá”.
In eerste instantie voor gemengd koor SATB met pianobegeleiding.

Daarnaast wordt gewerkt aan het omzetten van een aantal bestaande uitgaven zodat deze
ook geschikt zijn voor vrouwenkoor en/of mannenkoor.

Verder volgt op korte termijn nog een uitgave voor solist en gemengd koor van het vrolijke
Engelse kerstlied “The 12 days of Christmas”.

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 mei.
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