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Het nieuwe project 2015 
 
Op maandagavond 5 januari 2015 starten de 
repetities voor het nieuwste project van 
stichting Musa. We hebben weer een compleet 
nieuw programma samengesteld. Deze keer 
staat de componist Mozart centraal. We zingen 
de Krönungsmesse en enkele hoogtepunten uit 
de meesterlijke opera Die Zauberflöte.  
De Krönungsmesse (Missa in C Major KV 317) is 
gecomponeerd voor Paaszondag, in 1779 
uitgevoerd in de Salzburger Dom. Dezelfde mis 
weerklonk in 1791 nogmaals te Praag bij de 
kroning van Keizer Leopold II tot Koning van 
Bohemen. Sindsdien wordt de compositie 
Krönungsmesse genoemd. De mis duurt een 
klein half uur en is daarom van het type Missa 
brevis (korte mis) in tegenstelling tot de meer 
formele plechtige missen, de Missa Solemnis. 
In 1985 is Mozarts Krönungsmesse in het 
Vaticaan ten gehore gebracht voor paus 
Johannes Paulus II onder leiding van dirigent 
Herbert von Karajan. 
De opera Die Zauberflöte is een 'Singspiel' in 
twee bedrijven. Het is een sprookjesopera en 
het behoort tot de bekendste en vaakst 
opgevoerde opera's. Het werk wordt door zijn 
populariteit wel beschouwd als de eerste 
musical in de muziekgeschiedenis.  
 
Opgeven voor het nieuwe project kan via de 
website van stichting Musa of door je aan te 
melden bij Henriëtte. Het Musa projectkoor 
fungeert als steunkoor voor het Noorderpoort 
Meezingfestival. Deelnemers aan dit project 
doen automatisch hieraan mee.  
 
 
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal 
 
Sinds 2012 worden de projecten van stichting 
Musa verbonden aan het onderwijs. Scholieren 
krijgen hierbij de gelegenheid om mee te 
zingen in een klassiek meesterwerk, begeleid 
door een groot symfonieorkest en 
professionele solisten. Dat was al 2 keer een 
groot succes: met de Carmina Burana van Carl  
 

 
 
Orff (9 juni 2012) en met het meezingfestijn 
Händel meets Africa (21 juni 2014).  
 
Het Noorderpoort Beroepsonderwijs in 
Stadskanaal bereidt jongeren en volwassenen 
voor op hun rol in de samenleving en op het 
beroep van hun keuze. In het meezingconcert 
van februari 2016 worden scholieren van het 
Noorderpoort en andere middelbare scholen 
uit de hele regio -samen met 
muziekliefhebbers en deelnemers van 
allerhande koren- in de gelegenheid gesteld 
om mee te zingen in een echt concert, 
begeleid door een professioneel 
symfonieorkest en professionele solisten. Dit 
zal zeker geen gewone uitvoering zijn. De 
klassieke muziek van Mozart zal afgewisseld 
worden met Afrikaanse klanken en met muziek 
van de Groninger troubadour Ede Staal.  
 
 

 
 
Tijdens het concert zal de bekende groep 
Jambo Afrika zorgen voor een onvergetelijke 
ervaring. Het gevoel van “er-midden-in-zitten-
en-zelf-meedoen” zal overweldigend zijn. 
Iedereen wordt op enthousiaste wijze 
uitgedaagd in dit interactieve en 
participatieve concert. 
 
Het Noorderpoort Meezingfestival is voor 
iedereen. Je hoeft hiervoor geen student te 
zijn. Op zondagochtend maken we kennis met                
 



http://nl.wikipedia.org/wiki/Oorwurm_(muziek)

Op   de   nieuwsbrief   pagina   staat   een   link   naar   een  

korte  enquête  over  de  nieuwsbrief.  Invullen  duurt  nog

geen   minuut!   We   zouden   het   op   prijs   stellen   als   u  

deze  enquête  wilt  invullen


