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VOORWOORD
2020 is een jubileumjaar voor Gehrels Muziekeducatie. De vereniging
werd op 6 augustus 1945 opgericht en bestaat dit jaar 75 jaar. Reden
voor een feestje! In dit jubileumjaar verschijnt De Pyramide weer vier
keer en organiseren we landelijke professionaliseringsdagen voor
Muziek op Schootdocenten, leraren basisonderwijs en vakspecialisten
muziek. Bovendien introduceren we dit jubileumjaar een aantal nieuwe
dingen. Zo gaat de nieuwe website www.gehrelsmuziekeducatie.nl online
en geven we deze bundel uit met nieuw werk voor kinder- en jeugdkoren:
Never stop Singing.
Voor het 60-jarig bestaan van Gehrels Muziekeducatie kwam de
liedbundel Klankkleur uit. Leo Aussems was medesamensteller van
deze bundel. Vijf jaar later verscheen tijdens het 65-jarig bestaan de
Meezing-CD waarvoor Leo verschillende arrangementen schreef en
de muziekproductie verzorgde. In 2011 verscheen de liedbundel
Ya Hai Ye van Christal Cochius. Samen met Peter Favier verzorgde
Leo de arrangementen voor deze liedbundel en was hij opnieuw
verantwoordelijk voor de muziekproductie. Het zal dan ook geen
verrassing zijn dat het bestuur van Gehrels Muziekeducatie Leo Aussems
heeft gevraagd om ook voor het 75-jarig bestaan een muzikale bijdrage
te leveren aan de nieuwe bundel: Never stop Singing.
Never stop Singing bevat zeven composities voor koren met zangers
in de leeftijd van 10 tot 15 à 16 jaar. Twee liedjes (Nachtboot en
Heldenkleuren) zijn bewerkingen van liedjes uit de bundel Ya Hai Ye.
De overige vijf composities zijn speciaal voor deze bundel gecomponeerd.
Voor alle liedjes zijn arrangementen gemaakt en opgenomen.
Deze opnamen kunnen zowel binnen als buiten school als oefen- en
performancetracks worden gebruikt. De tracks zijn vrij te downloaden
via www.gehrelsmuziekeducatie.nl.
Het bestuur van Gehrels Muziekeducatie dankt alle makers voor het
tot stand komen van deze bundel en hoopt van harte dat de liedjes uit
Never stop Singing hun weg zullen vinden naar scholen en koren.
In tegenstelling tot bladmuziek uit andere bundels mogen de liedjes uit
Never stop Singing vrij gekopieerd worden. We hopen dat alle scholen,
kinder- en jeugdkoren deze liedjes gaan zingen.
Michel Hogenes
Voorzitter Gehrels Muziekeducatie
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TOELICHTING
Bij alle arrangementen horen orkestbanden met oefentracks
zodat de kinderen thuis kunnen studeren.
Algemeen bij deze arrangementen
Uitspraak:
‘Doe’ in begeleidende stemmen: ‘do’ zoals in het Engels
‘Ha’: een platte a, zoals in ‘hand’ (Nederlands)
‘Dah’: meer open zoals in ‘daar’
Zoveel mogelijk is horizontaal gedacht, om al te rare sprongen te
vermijden. De hoofdmelodie fungeert vaak als ‘leidraad’. Vanuit die
partij kan vaak eenvoudig de in te zetten toon worden gevonden.
Soms wordt de hoofdmelodie, vaak in 1, vanwege de afwisseling
overgenomen door een andere partij.
Modulaties, juist zo verrassend en fris, zijn zo verwerkt dat partijen
even ruimte krijgen om aan de nieuwe toonsoort te wennen,
waardoor de inzet eenvoudiger wordt. Partijen 2 en 3 kunnen dan
hun noot treffen vanuit de eerste inzet. Niet altijd even gemakkelijk,
maar met herhaald luisteren naar de oefentracks zijn de partijen
goed in te studeren.
Sing along (2’52”)
Een blij lied. Zing het met veel energie! Een lied over zingen.
Zingen verbindt, bouwt bruggen. Eigenlijk het thema van deze
liedbundel. Er komt wat body percussie in voor. Hier is de modulatie
(E) zodanig toegepast dat er geen enkel probleem hoeft te ontstaan.
1 zingt door op dezelfde noot, en een maat later kunnen 2 en 3 hun
noot vanaf daar treffen. Evenzo in maat 42, vlak voor D.
Voor 3 is de overgang van 38 naar 39 (en 55 -56) lastig: e wordt in de
volgende maat es. Daar moet wel aandacht aan worden besteed.
Gebruik daarvoor de orkestband en de vocale voorbeelden.
Samen! Met z’n tweeën tien keer zo veel! (3’08”)
Een ballad. Suggestie wordt gedaan om soli in te voegen, maar dat
hoeft niet. De modulatie lijkt ernstig, maar is in feite heel eenvoudig.
Een lied over de wens om dingen samen te doen; alleen samen kun je
er uitkomen, alleen als je samen de schouders eronder zet kan er rust
en vrede zijn.

de top, geacteerd worden. Het lied begint in een ‘klassieke’ stijl
en verandert dan in een meer lichte stijl. Het lied vereist wel een
beetje choreografie. Vanaf letter D is er sprake van een soort dialoog:
de partijen zingen nu echt ‘in discussie’, naar een hoogtepunt waar
zij hun werkelijke voorkeur uitroepen/zingen!
Never stop Dreaming (3’03”)
Een lied over het verlangen naar eeuwige vrede. Overgang van
B naar C, modulatie: bewust is de eerste achtste rust gegeven,
zodat de nieuwe toonsoort door alle stemmen gemakkelijk is op
te pikken. Het tussenspel vóór E zorgt ook voor gewenning aan
de nieuwe toonsoort.
Vissen voor de zee (3’19”)
Een lied over de vervuiling van de zee en de wil om er iets aan te
doen. De begeleidende stemmen zingen vaak op din, in parallelle
tertsen, waarmee het golven van de zee wordt verbeeld. De basis
groove (percussie en bas) helpt om de timing van het woord ‘viss’
in G goed te krijgen. Datzelfde geldt voor de begeleidende dinnetjes,
achtste gepuncteerd, zestienden, voor het eerst in letter B, de
golvende zee gaat mee in deze ritmische figuur. Ook in de bridge (D)
is dit ritmisch motief de basis.
Heldenkleuren (2’21”)
Een lied over kleuren, als symbool voor de held in het verhaal.
Een jazzy arrangement waarbij veel echotechniek wordt toegepast.
Het origineel kent meerdere coupletten, waar eventueel een keus uit
kan worden gemaakt. In totaal passen in dit arrangement 3 coupletten.
Nachtboot (2’04”)
Een lied over de nacht, de angsten die de nacht kan brengen
maar tegelijkertijd over het bed dat veiligheid biedt.

Opera of musical (2’09”)
Eigenlijk is dit lied een mini-musical, of mini-opera, net waar
je voorkeur ligt. Het lied is een ‘strijd’ tussen twee groepen:
liefhebbers van opera en liefhebbers van musical. Beide groepen
geven aan waarom zij zo dol zijn op ‘hun’ genre en leveren
commentaar op elkaars voorkeuren. Uiteindelijk is er geen voorkeur
en kan niemand overtuigd worden. Het lied moet met veel emotie
(opera is bekakt, deftig, met een knipoog overigens!), beetje over
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