
Dit is de tweede nieuwsbrief van Music4voices in 2016, met informatie over nieuwe uitgaven.

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

Nieuwe uitgaven

=> Herman van Veen medley (SATB/Piano en SSAA/Piano)

Na de medleys met liedjes van Ramses Shaffy, Boudewijn de Groot en Rob de Nijs lag een

Herman van Veen medley eigenlijk al een tijdje voor de hand. Met gedeelten uit “Anne”,

“(Als ik kon) Toveren”, “De bom valt nooit”, “Hilversum III”, “Rozengeur (en maneschijn)” en

“Opzij, opzij, opzij” is dit een uitgave geworden waar u zowel uw koorleden als uw publiek een

plezier mee gaat doen. De medley is op dit moment beschikbaar voor gemengd koor SATB en

vrouwenkoor SSAA, maar inmiddels wordt ook al de laatste hand gelegd aan de versie voor

mannenkoor TTBB. Wilt u geïnformeerd worden als deze klaar is, laat dat dan even weten.

=> Queen medley (SATB/Piano)

De hits van Queen lijken stuk voor stuk tijdloos te zijn en het werd dus tijd voor een selectie

daarvan in een medley voor koor. De medley opent met een stukje “It’s a kind of magic” en

daarna volgen gedeelten uit “Somebody to love”, “We will rock you”, “Bohemian Rhapsody”,

“Crazy little thing called love” en “We are the champions”. Aangezien voor menig koor de

lastige delen uit “Bohemian Rhapsody” een (te) grote uitdaging bleken, is voor deze medley

een eenvoudig gedeelte uit dit lied gekozen. Op sommige plaatsen zijn de alten gediviseerd.

=> Ben (SATB/Piano)

Een gevoelige ballad van Michael Jackson, tevens de titelsong uit de gelijknamige film uit 1972.

=> Het Dorp (SAB/Piano)

Dit lied over heimwee naar “Het Dorp” van toen is er nu ook voor driestemmig gemengd koor.

=> Uit het land van Maas en Waal (SAAB/Piano)

De medley van liedjes van Boudewijn de Groot is er nu ook voor driestemmig gemengd koor

met uitgebreide divisi voor alten.

=> Lascia ch’io pianga (SSA/Piano)

Deze aria uit de opera “Rinaldo” van Händel is nu ook beschikbaar in een uitgave voor

driestemmig vrouwenkoor.

=> Caro mio ben (SSA/Piano)

Een mooi lied in belcanto stijl van Tomasso Giordani, nu ook voor driestemmig vrouwenkoor.

=> Waltzing Matilda (TTBB a cappella)

Dit lied over backpacking wordt ook wel het tweede volkslied van Australië genoemd. In 1993

leende Tom Waits een stukje uit dit lied voor zijn “Tom Traubert’s Blues”, waardoor het lied

internationaal aandacht kreeg. Deze uitgave bevat de oorspronkelijke versie van dit lied.
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=> Selectie uit “Showboat” (TTBB/Piano)

Een selectie van liedjes uit de in 1927 door Oscar Hammerstein II en Jerome Kern geschreven

musical over de “Cotton Blossom”, het entertainment-schip dat over de Mississipi voer om

vermaak te bieden aan de bewoners van de aan deze rivier gelegen stadjes. Achtereen-

volgens komen aan bod: “Cotton Blossom”, “Make Believe”, “Can’t help lovin’ dat man”

(waarbij “man” voor deze mannenkoor versie is vervangen is door “gal”), “Why do I love you”

en het bekende “Ol’ man river”.

=> Take me home, country roads (TTB/Piano)

Deze country- en western song van de Amerikaanse singer-songwriter John Denver, ook

bekend van liedjes als “Perhaps love”, “Annie’s Song” en “Calypso”, is nu ook gearrangeerd

voor 3-stemmig mannenkoor TTB en piano.

=> Jul, jul, strålande jul (SSAA/Piano en TTBB/Piano)

Na het succes van de gemengd koor versie van dit Zweedse kerstlied, zijn nu ook een versie

voor vrouwenkoor en een versie voor mannenkoor beschikbaar.

In voorbereiding

Zoals hiervoor al aangegeven wordt de laatste hand gelegd aan de mannenkoor versie van

de “Herman van Veen medley”. Verder wordt gewerkt aan mannen- en vrouwenkoor versies

van “Ben” en van de “Queen medley”.

Het omzetten van een aantal arrangementen die al beschikbaar zijn voor gemengd koor naar

mannen- en vrouwenkoor versies gaat daarnaast gewoon door, dus ook op dat gebied zijn

nieuwe uitgaven te verwachten.

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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