
Dit is de vierde 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

=> Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder (SAAB, SSAA, SSA/SAA, TTBB met Piano)

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief, is dit lied nu ook verkrijgbaar als losse uitgave
mét het bekende einde (niet zonder ons, niet zonder ons, niet zonder ons …). Omdat het
origineel aan het eind steeds zachter wordt (“fade out”), wat voor kooruitvoeringen niet altijd
handig is, is er ook een alternatief slot dat naar keuze kan worden gebruikt. Nu dus ook voor

SAAB, SSAA, SSA/SAA en TTBB met pianobegeleiding.

=> Quem Pastores Laudavere (SATB/Piano)

Een kerstlied op een tekst uit de 14e eeuw, in het midden van de 16e eeuw op muziek gezet

door een anonieme componist. Het betreft hier dus niet het lied met dezelfde titel van Michael
Praetorius. Voor gemengd koor SATB met pianobegeleiding.

=> Bui-Doi (SSAA/Piano)

Dit lied uit de musical “Miss Saigon” was al beschikbaar voor gemengd koor SATB, maar nu ook
voor vrouwenkoor SSAA met pianobegeleiding.

In voorbereiding

De plannen voor een nieuwe musical-medley vorderen, maar in verband met toestemming
van de rechthebbenden is verdere informatie nog niet beschikbaar. Daarover hopelijk meer in
de volgende nieuwsbrief.

Tips

In maart vinden twee uitvoeringen van de musical “Hair” plaats in Rotterdam Ahoy. Een mooi
aanknopingspunt om de “Selectie uit Hair” op uw programma te zetten.

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

Een korte nieuwsbrief dit keer. De volgende nieuwsbrief verschijnt naar verwachting in februari.
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