
Dit is de vierde nieuwsbrief van Music4voices in 2016, met informatie over nieuwe uitgaven.
Eerdere nieuwsbrieven zijn te vinden op www.music4voices.nl.

Nieuwe uitgaven

=> God rest ye merry, gentlemen (Redner) (SATB/Piano)

Niet de bekende versie van dit lied, maar een alternatieve melodie van Lewis H. Redner. Het

intro is wel gebaseerd op de bekende melodie.

=> Ding, dong! merrily on high (jazz versie) (SATB/Piano)

Een jazzy versie van dit overbekende kerstlied. Met aan het eind een “da-ba-da-ba”-refrein.

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

De Amerikaanse singer-songwriter Rod McKuen had 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”. Zijn
prachtige ballad “Love’s been good to me” was al beschikbaar voor gemengd koor en
mannenkoor en is er nu dus ook voor vrouwenkoor.

=> Selectie uit “Showboat” (SSAA/Piano)

Een selectie van liedjes uit de in 1927 geschreven musical over de “Cotton Blossom”, het
entertainment-schip dat over de Mississipi voer en vermaak bood aan de bewoners van de
aan deze rivier gelegen stadjes. Achtereenvolgens komen voorbij: “Cotton Blossom”, “Make
Believe”, “Can’t help lovin’ dat man”, “Why do I love you” en het bekende “Ol’ man river”. Nu
ook beschikbaar voor vrouwenkoor.

=> Streets of London (SSAA/Piano)

In 1972 haalde Ralph McTell de top-10 in de Nederlandse hitlijsten met dit lied over een arme
zwerver in London. Nu ook beschikbaar voor vrouwenkoor.

=> City Trip (TTBB/Piano)

Nu kunnen ook mannenkoren op City Trip door Nederland met “O, o, Den Haag”, “Ben je in

Rotterdam geboren” en “Aan de Amsterdamse grachten”. En komt uw koor toevallig uit een
van die steden, dan kan bekeken worden hoe de volgorde zodanig kan worden aangepast
dat uw stad als laatste in de medley wordt bezongen.

=> Diverse kerstliederen

Verder zijn diverse kerstliederen die al beschikbaar waren voor gemengd koor nu geschikt
gemaakt voor uitvoering door vrouwen- en/of mannenkoor. Het betreft:

=> As lately we watched (SSAA/Piano)

=> Hark! The Herald Angels sing (SSAA/Piano)
=> The Birthday of a King (SSAA/Piano)
=> Schlaf wohl, du Himmelsknabe (SSAA/Piano)
=> Astazi s-a nascut Hristos (Roemeens kerstlied) (TTBB a cappella)
=> Hallelujah uit de “Messiah” (TTBB/Piano)
=> Nu ‘oli (Hawaïaans kerstlied) (TTBB/Piano)
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In voorbereiding

Gewerkt wordt aan een arrangement voor gemengd koor van “Speeltuin” van Marco Borsato,
het lijflied van de Stichting War Child. Dit lied zal daarna ook beschikbaar komen voor

vrouwen- en mannenkoor. Daarnaast staan uitgaven in de planning van “Jingle Bells Jazz”
voor vrouwenkoor en “Schlaf wohl, du Himmelsknabe” voor mannenkoor.

Jubileum-korenfestival Music4voices

Het in de vorige Nieuwsbrief aangekondigde korenfestival ter gelegenheid van het 10-jarig

bestaan van Music4voices krijgt langzaam vorm. Een aantal koren heeft al aangegeven
interesse te hebben, maar voor een goed gevulde korendag zijn nog een paar aanmeldingen
meer nodig. Tot nu toe hebben zich voornamelijk gemengde koren gemeld, maar
mannenkoren, vrouwenkoren en (kleine) ensembles zijn uiteraard ook van harte welkom.

Wat de datum betreft hebben enkele koren aangegeven de voorkeur te geven aan zaterdag
10 juni 2017, dus de kans is groot dat dat de definitieve datum wordt.

Meer informatie vindt u op de website (www.music4voices.nl). Is uw koor geïnteresseerd in
deelname aan dit evenement, dan hoor ik dat graag van u, bij voorkeur via een e-mail naar
info@music4voices.nl.

Bladmuziek waardebon

Heeft u een cadeautje nodig voor een koor, bijvoorbeeld ter gelegenheid van medewerking
aan een concert, of bij een jubileum? Of wilt u als koorlid of vriend van een koor een attentie
aan dat koor geven? Denk dan eens aan de mogelijkheid van een “Bladmuziek Waardebon”.

Deze is beschikbaar vanaf 25 euro en ruim één jaar inwisselbaar bij de aanschaf van
bladmuziek uit de catalogus van Music4voices. Op de bon worden zowel de naam van de
schenker als de naam van de begunstigde vermeld.

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 februari.
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