
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2015, met informatie over nieuwe uitgaven.

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

Nieuwe uitgaven

=> Adele medley (SATB/Piano)

=> Adele medley (SSAA/Piano)

Een medley met 6 hits van deze internationaal zeer succesvolle zangeres. Hoewel ze al een

paar jaar bezig is met een pauze, is haar muziek nog dagelijks op de radio te horen, wat de

houdbaarheid ervan wel bewijst. 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” (de titelsong uit de gelijknamige James Bond film).

In het arrangement voor gemengd koor SATB is “Chasing Pavements” vierstemmig voor

sopranen en alten geschreven. Dit deel kan ook door een sopraan solo worden gezongen of

desgewenst worden weggelaten.

De medley kan ook in gedeelten worden uitgevoerd.

=> Avond (SATB/Piano)

=> Avond (SSAA/Piano)

=> Avond (SSA/Piano)

=> Avond (TTBB/Piano)

Deze klassieker van Boudewijn de Groot – bij het grote publiek met name bekend door het

refrein “Ik geloof, ik geloof” – staat al jaren hoog genoteerd in de Radio 2 Top 2000. In 2005

stond het lied zelfs op nummer 1 en sindsdien staat het steevast in de top 5. Het refrein was al

onderdeel van de Boudewijn de Groot medley “Uit het land van Maas en Waal”, maar nu is dit

lied ook in zijn geheel als losse uitgave verkrijgbaar.

=> Love’s been good to me (SATB/Piano)

Afgelopen januari overleed de Amerikaanse singer-songwriter Rod McKuen. Hij scoorde in

Nederland in het begin van de jaren ’70 diverse hits, waaronder “Soldiers who want to be

heroes” en “Without a worry in the world”. Het arrangement voor gemengd koor van zijn

prachtige ballad “Love’s been good to me” is een hommage aan deze artiest.

=> Where the gentle Avon flows (Elizabethan Serenade) (SATB/Piano)

Oorspronkelijk een instrumentaal werk met als titel “Elizabethan Serenade”, later voorzien van

een tekst door de dichter Christopher Hassall. Het was jarenlang de herkenningstune van het

BBC programma “Music in Miniature”. Met name het piano-intro zal velen bekend in de oren

klinken.

=> (From) Both sides now (TTBB/Piano)

Deze hit van Joni Mitchell is nu ook beschikbaar voor mannenkoor.
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In voorbereiding

Aangezien medleys erg populair blijken te zijn bij de koren en hun publiek, is na het afronden

van de Adele medley meteen gestart met de voorbereidingen voor een nieuwe medley. Dit

keer weer van een Nederlandse artiest. Op dit moment wordt met de rechthebbenden

bekeken wat de mogelijkheden zijn. Als het doorgaat komt deze medley zowel voor gemengd

koor, mannenkoor als vrouwenkoor beschikbaar. Hopelijk in de volgende nieuwsbrief meer.

Verder verschijnt binnenkort een a cappella uitgave van “Air” van Bach voor gemengd koor,

komen “Where the gentle Avon flows” en “Abendsegen/Evening Prayer” uit “Hänsel und

Gretel” ook beschikbaar voor vrouwenkoor en zal een aantal kerstliederen die nu al

beschikbaar zijn voor gemengd koor ook geschikt gemaakt worden voor uitvoering door

mannenkoor en vrouwenkoor.

Tips

Het is pas mei, maar het kan geen kwaad om alvast even vooruit te kijken naar kerst. Verras

uw bezoekers eens met een heel ander kerstlied, bijvoorbeeld uit Japan of Hawaï. Of maak

een kerst-wereldreis met een keuze uit de uitgebreide verzameling kerst-arrangementen van

Music4voices in maar liefst 18 talen.

Ziet u een geschikt kerstlied in de catalogus, maar is dit alleen beschikbaar voor gemengd

koor? Vraag gerust naar de mogelijkheden om dit ook voor uw koortype te bewerken. In de

meeste gevallen betaalt u hiervoor niets extra.

In 2016 wordt de 200e sterfdag herdacht van de Italiaanse componist Jean Paul Martini, auteur

van het inmiddels tot evergreen geworden lied “Plaisir d’amour”. Beschikbaar in de catalogus

van Music4voices voor SATB, SAB, SSAA en TTBB.

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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