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Nieuwsbrief PROMUSIC juli 2021

Best(e) dirigent, koorbestuur
Eindelijk gaan de koren weer zingen; wat een fijn nieuws! Misschien zoekt u
alvast repertoire; in deze nieuwsbrief een aantal tips en handige links naar
onze site: wilt u muziek inzien en staat er geen zichtexemplaar op de site, bel
of mail en vraag het aan. Mocht u nog specifieke vragen hebben dan staan we
u graag te woord.
Succes met de voorbereidingen en vriendelijke groet,
Arjan en Edith Post
PROMUSIC
tel: 0525-662042
email: info@promusic.nl

VAKANTIE SLUITING ZOMER 2021
PROMUSIC is gesloten van 14 juli
t/m 14 augustus; houdt u daar
rekening mee met uw bestellingen?
We wensen u een goede zomertijd
en hopen op een zangrijk najaar!

KORTING 20%
Een aantal Kerstoratoria bieden we
met korting aan als u ze bestelt
voor 1 september 2021. Het betreft:
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• Een Nieuw Begin van Johan
Bredewout (foto)(mannenkoor
of gemengd koor)
• Op weg naar het Licht van
Johan Bredewout (gemengd
koor)
• In mensen een welbehagen
van André van Vliet (gemengd
koor).
De korting geldt op de kooruitgave.

TIP
Een titel wat zeer toepasselijk is op
dit moment: "Houd dan de lofzang
gaande" (Psalm 107)
Johan Bredewout en Hans de Ruiter
maakten
nieuw
arrangement
van Psalm 107. De bladmuziek kunt
u via de link inzien en bestellen:
voor mannenkoor en gemengd koor.

GRATIS
Bij
elke
koormuziekbestelling
tussen 1 juli en 15 september
ontvangt u gratis de AFTER
CORONA HYMNE: Heer U geeft
ons weer de ruimte van Jorrit
Woudt. Makkelijk en snel in te
studeren.
mannenkoor en gemengd koor.
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HANDIGE LINKS
Direct naar
Gemengd koor uitgaven
Mannenkoor uitgaven
Kerstmuziek

STEUN
UW
FAVORIETE
COMPONIST Als u muziek uitvoert,
moet u dit opgeven aan de
Buma/Stemra. Als uw koor lid is van
een koorbond, kost dit u niets. Is uw
koor niet lid van een bond, dan kunt
u eenmalig een licentie bij de
Buma/Stemra afsluiten voor een
gering bedrag; het opgeven (en
uitvoeren) van uitgevoerde muziek
kost u niets. Door de opgave
ontvangt de componist waar u graag
muziek van zingt een vergoeding,
anders verdwijnt uw bijdrage in de
algemene pot en wordt verdeeld
onder de componisten waar wel
muziekgebruik van is gemeld.
(meestal in de populaire muziek). Dit
wilt u natuurlijk niet. Geef daarom uw
muziekgebruik op. KLIK HIER voor
een eenvoudige uitleg. DOEN!
Dank namens onze componisten!

WEBSITE
Onze website en webwinkel is
vernieuwd; u vindt eenvoudig nieuw
uitgebrachte koormuziek of oude
titels op thema, componist of
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kerkelijk jaar, cd's, instrumentale
bladmuziek.
Klik hier om direct naar het
zoekvenster te gaan: Ook voor het
laatste nieuws van de uitgeverij.

TROMPETDUO ARJAN & EDITH POST
Zoekt u een mooie aanvulling voor uw koorconcert? Wellicht is
dan Trompetduo Arjan & Edith Post wat voor u. Door hun professionaliteit en
muzikaliteit en niet te vergeten de inmiddels jarenlange ervaring in het
begeleiden van allerlei koren, mengt de trompetklank zich feilloos in de
koorklank waardoor er een boeiend geheel ontstaat.
Als afwisseling verzorgen zij ook muzikale intermezzi samen met uw organist of
pianist.
Het duo verzorgt zelf, in samenspraak met de dirigent, de trompetarrangementen
voor
het
concert,
zo
bent
u
verzekerd
van
afwisselende, vakkundige en ook muzikale arrangementen.
Neem contact op via arjan@promusic.nl of 0525-662042. YouTubepagina
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Doornspijk, 8085 AG
Netherlands
Add us to your address book
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