
Dit is de eerste nieuwsbrief van Music4voices in 2015, met informatie over nieuwe uitgaven.
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> Winter Wonderland (SATB/Piano)
=> Winter Wonderland (SSAA/Piano)

Hoewel dit lied het meest te horen is in de periode rond Kerst, is het eigenlijk niet specifiek een
kerstlied, maar een “winter song”. Beschikbaar voor gemengd koor SATB en vrouwenkoor SSAA
met piano.

=> Wenn ich ein Vöglein wär (SATB/Piano)

Het gedicht “Wenn ich ein Vöglein wär” van Johann Gottfried Herder (1744-1803) is door een
aantal componisten op muziek gezet. In deze uitgave zijn twee versies gecombineerd. Het
begin en het slot zijn gebaseerd op de melodie van Johann Reichardt, het middengedeelte is
de versie van Robert Schumann.

=> Abendsegen (SATB/Piano)
=> Evening Prayer (SATB/Piano)

De 19e-eeuwse Engelse componist Engelbert Humperdinck schreef de opera “Hänsel und
Gretel” over het bekende sprookje van Hans en Grietje. Het meest bekende lied uit deze
opera is “Abendsegen” dat in de oorspronkelijke versie door de kinderen in duet wordt
gezongen. Beschikbaar met naar keuze de Duitse of de Engelse tekst of tegen geringe
meerprijs met beide teksten (afgedrukt op één A4 vel, voor- en achterzijde).

=> Funiculí - Funiculá (SATB/Piano)

Dit lied was al onderdeel van de medley “Viva Napoli!”, maar is nu ook verkrijgbaar als losse
uitgave. De uitgave bevat twee van de drie coupletten van dit lied. Op verzoek kan het derde
couplet worden toegevoegd.

In voorbereiding

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een medley van hits van de internationaal
bekende zangeres Adele. De medley bevat gedeelten uit de songs “Rolling in the deep”,
“Turning tables”, “Set fire to the rain”, “Make you feel my love”, “Chasing pavements” en
“Skyfall”.

In eerste instantie verschijnt deze medley voor gemengd koor SATB met piano, waarbij
“Chasing Pavements” vierstemmig voor sopranen en alten is geschreven. Dit deel kan ook
door een sopraan solo worden gezongen of desgewenst worden weggelaten. Aan de versie
voor vrouwenkoor SSAA wordt gewerkt.

Verder verschijnen binnenkort een a cappella uitgave van “Air” van Bach en een
arrangement van “Where the gentle Avon flows”, ook bekend als de “Elizabethan Serenade”.
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Tips

Er valt in musical-land weer voldoende te beleven en met de uitgaven van Music4voices kunt
u daar met uw koor op inspelen. Gerelateerd aan de musical War Horse zijn er de uitgaven

“Only remembered” en “Goodbye Dolly Gray”. Wilt u inspelen op de musical “Sonneveld” dan
kan dat met de arrangementen van “Het Dorp” en “Aan de Amsterdamse grachten”. Die
laatste zit overigens ook in de medley “City Trip”, samen met “O, o, Den Haag” en “Ben je in
Rotterdam geboren”. En met de Boudewijn de Groot musical “Onder de groene hemel” is de
medley “Uit het land van Maas en Waal” weer heel actueel.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat ons land werd bevrijd en vanwege dit lustrum zal dit naar
verwachting weer extra aandacht krijgen. In de catalogus van Music4voices vindt u diverse
uitgaven die gebruikt kunnen worden voor de herdenking op 4 mei of de viering op 5 mei,
zoals de Mauthausen Cantate (met Griekse of Nederlandse tekst), het Canadese volkslied, de
selectie uit de Andrew Lloyd Webber musical The Beautiful Game of de medley van

Nederlandse volksliedjes.

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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