
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2014, met informatie over nieuwe uitgaven. 

Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl. 
 
Nieuwe uitgaven 

 
=> Waterloo (SSAA/Piano) 
=> Waterloo (TTBB/Piano) 

 
Met een tweede plaats voor Nederland op het Eurovisie Songfestival 2014 staat het festival in 
ons land weer helemaal op de kaart. Ga met uw koor terug naar 1974 met dit succesnummer 
van ABBA, dat nu beschikbaar is voor gemengd koor, vrouwenkoor en mannenkoor. 
 
=> Het Dorp (SATB/Piano) 

=> Het Dorp (SSAA/Piano) 
=> Het Dorp (TTBB/Piano) 
 
Een lied over heimwee naar “Het Dorp” van toen. Dit van oorsprong Franse lied met een 
vertaling van Friso Wiegersma (onder het pseudoniem Hugo Verhagen) en gezongen door 
Wim Sonneveld behoeft eigenlijk geen verdere toelichting. 

 
=> City Trip (SATB/Piano) 
 
Ga met uw koor op “City Trip” met deze medley van drie liedjes over Nederlandse steden. Alle 
drie zijn het lofliederen op de betreffende stad: “O, o, Den Haag”, “Ben je in Rotterdam 
geboren” en “Aan de Amsterdamse grachten”. 

 
=> Sammy (SAAB/Piano) 
=> Sammy (SSAA/Piano) 
=> Sammy (SAA/Piano) 
 

“Sammy” als losse uitgave is nu ook beschikbaar voor driestemmig gemengd koor met 
uitgebreide divisi voor alten (SAAB) en voor vierstemmig (SSAA) en driestemmig (SAA) 
vrouwenkoor. 
 
=> Uit het land van Maas en Waal (SSA/Piano) 
 

De medley van liedjes van Boudewijn de Groot is er nu ook voor driestemmig vrouwenkoor 
(SSA). 
 
=> Only remembered (SSAA a cappella) 
 

Deze Schotse traditional, die opnieuw bekend werd door de musical “War Horse”, is nu ook 
beschikbaar voor vrouwenkoor. 
 
=> Hallelujah uit de “Messiah” (SSA/Piano) 
 
Het bekende koor uit de Messiah van Händel is er nu ook voor driestemmig vrouwenkoor (SSA). 
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=> Bring a torch, Jeanette, Isabella (SSAA/Piano) 
 

Dit sfeervolle kerstlied in 3/8 maat is nu ook verkrijgbaar voor vrouwenkoor. Het intro en 
tussenspel zijn gebaseerd op de bekende melodie “La Paix” uit “Music for the Royal Fireworks” 
van Georg Friedrich Händel. Eventueel kan ook een begeleiding voor piano en trompet 
worden geleverd. 
 

Tips 

 
Op 30 mei gaat de musical “War Horse” in première in Circustheater Carré. Het verhaal gaat 
over een jongen die zijn lievelingspaard tijdens de oorlog moet afstaan aan het leger. De Ierse 
folksong uit deze musical “Only remembered” is verkrijgbaar voor gemengd koor SATB, 
vrouwenkoor SSAA en mannenkoor TTBB a cappella. 

 
In voorbereiding 

 

Aangezien het dit jaar 150 jaar geleden is dat de Amerikaanse componist Stephen Collins 
Foster overleed, verschijnt de medley van liedjes van deze componist binnenkort ook voor 
mannenkoor TTBB. De mannenkoor versie bevat delen uit 7 liedjes: I dream of Jeanie with the 

light brown hair, The Camptown Races, My old Kentucky home, Some folks, Beautiful Dreamer, 
Oh, Susanna! en The Glendy Burke. 
 
Het lied “Slumber my Darling” van Stephen Foster verschijnt binnenkort ook voor mannenkoor 
TTBB. 
 

Verder wordt gewerkt aan een losse uitgave van “Sammy” voor mannenkoor TTBB en aan het 
Wiegenlied van Brahms voor vrouwenkoor SSAA. 
 
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 augustus. 
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