
Dit is de derde nieuwsbrief van Music4voices in 2012, met informatie over nieuwe uitgaven en

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

Nieuwe uitgaven

=> Ca’ the yowes (SATB a cappella)

Een sfeervol lied uit Schotland over een schaapherder die zijn schapen (de "yowes") naar de

heuvels leidt om ze daar te laten grazen. En hij wordt liefdevol toegezongen door zijn geliefde:

jij hebt mijn hart gestolen, mijn "bonnie dearie".

=> The wild rover (SATB/Piano)

Een bekende Ierse shanty over een jongeman, die op reis is gegaan door de wereld en overal

flink de bloemetjes buiten heeft gezet. Hij komt terug naar zijn geboortedorp en heeft zich

voorgenomen om zijn leven te beteren.

=> See amid the winter’s snow (SATB/Piano)

Een van de standaard carols uit het Engelse kerstrepertoire.

=> Hark how all the welkin rings (SATB/Piano)

Dit is de oorspronkelijke tekst van het kerstlied “Hark, the herald angels sing”. Hier echter op

een andere melodie, namelijk die van de "Trumpet Voluntary" van Henry Purcell.

=> Selectie uit “Anatevka” (Nederlandse tekst) (SSAA/Piano)

Na de uitgave voor gemengd koor is deze selectie uit "Anatevka", met de originele

Nederlandse tekst uit 1966, er nu ook voor vrouwenkoor. De selectie bevat de volgende liedjes:

Yente, o Yentele, Als ik toch eens rijk was, Sabbath gebed, Dagen, nachten en Op al wat leeft.

=> The Rose of Tralee (TTBB a cappella)

Nu ook in een uitgave voor mannenkoor, dit Ierse volksliedje over een verliefd stel dat in het

maanlicht over het strand loopt. Hij denkt: waarom houd ik van haar? Komt het omdat ze zo

mooi is? En opeens weet hij het: het komt door haar eerlijke ogen.

=> Entre le boeuf et l’âne gris (TTBB/Piano)

Kerstlied over het kindje dat slaapt in een kribbe tussen de os en de grijze ezel.

=> Minuit sonne au clocher blanc (TTBB/Piano)

De kerkklokken luiden middernacht en de mensen begeven zich naar de kerk om het

kerstfeest te vieren.

Nieuwsbrief  –  Aflevering 2012 / 3



=> Quem pastores laudavere (TTBB/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 mannenkoor TTBB met pianobegeleiding.

=> The Holy city (Solo/TTBB/Piano)

De eerste uitgave voor solist met mannenkoor koor en piano. Hoewel niet specifiek een

kerstlied, wordt dit lied veel gezongen tijdens kerstconcerten.

Uitgaven voor 3-stemmig gemengd koor

Het tekort aan mannenstemmen is bij menig koor een bekend verschijnsel. Music4voices kan

op uw verzoek - mits de betreffende uitgave zich hiervoor leent - haar uitgaven bewerken voor

3-stemmig gemengd koor (SAB). De prijzen van deze uitgaven zijn gelijk aan die van de 4-

stemmige versies. In de afgelopen periode zijn de volgende 3-stemmige uitgaven aan de

catalogus toegevoegd:

- Plaisir d’amour

- Mozart!

- Angel Tidings

- A la puerta del cielo

- Angels from the realms of glory

- Quem pastores laudavere

- Here we come a-wassailing

Tips

In 2013 is het 200 jaar geleden dat de Italiaanse opera-componist Guiseppe Verdi werd

geboren. En 1813 was ook het geboortejaar van de Duitse componist Richard Wagner. De

opera-selectie “Tutti Coro” bevat het bruidskoor uit Wagner’s opera “Lohengrin” en Verdi’s

zigeunerkoor uit “Il Trovatore”. Verder bevat deze uitgave nog twee andere operakoren: het

stierenvechterskoor uit “Carmen” van Bizet en het soldatenkoor uit “Faust” van Gounod. Voor

gemengd koor SATB met pianobegeleiding.

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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