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Spreuk van de maand 
 
Ik riep dat iemand er iets aan moest doen. 

En toen realiseerde ik me dat ik iemand 

ben. 

Lily Tomlin  

Draaiboek 13 en 14 februari 2016 
Het draaiboek van de concerten en de 
repetities staat op de achterkant van deze 
nieuwsbrief. 
 
Repetitie met orkest 
Op zondagavond 31 januari 2016 is er een 
belangrijke repetitie met koor en orkest in de 
Margaretha Hardenbergkerk in Wildervank Het 
adres is Torenstraat 108. Graag aanwezig! 
 
Afspraken over kleding 
Voor 13 februari is het kledingadvies: zwart 
met een rood tintje! 
Voor 14 februari is iedereen vrij om te dragen 
wat hij/zij wil.  
 
Catering 
De catering zal op 13 februari verzorgd worden 
door de beheerder van de Grote Kerk te 
Wildervank en stichting Musa. Op 14 februari 
zal de catering verzorgd worden door het 
Noorderpoort.  
 
Kaartverkoop 
De kaartverkoop voor zowel 13 als 14 februari 
blijft via Hilda Breider en de website van 
stichting Musa lopen. 
Nu de concerten voor de deur staan, willen we 
iedereen vragen actief te werken aan de 
kaartverkoop. 
 
Cd-opname 13 februari 
Van de uitvoering van 13 februari wordt een 
cd-opname gemaakt. De cd is voor deelnemers 
te koop  voor € 20,-. Op maandag 15 februari 
zullen we een korte evaluatie houden naar 
aanleiding van de uitvoeringen van 13 en 14 
februari. Tijdens deze evaluatie kunt  u het  
bestelformulier voor de cd invullen en bij ons 
inleveren. U kunt de cd ook bestellen  per 
mail:  kamerink17@ziggo.nl 

Nieuw project  
Zoals inmiddels bekend is, organiseren we na 
elk groot project een kerstproject. We zullen 
dan bekende en minder bekende christmas 

carols instuderen. Het project zal starten op 
maandag 7 maart. De uitvoering is op vrijdag 
16 december. Voor dit kerstproject kan 
iedereen zich nu al opgeven zodat we weten 
hoeveel muziekbundels we moeten laten 
drukken. We hopen natuurlijk dat u allen mee 
zult doen.  
 
Nieuwe plannen voor 2017 
Na het Kerstproject starten we in januari 2017 
met de repetities van het nieuwe project. 
Zodra het programma hiervan bekend is, 
zullen we dit met u delen.  
Het concert zal -evenals dit jaar- verbonden 
zijn aan een meezingfestival in hetzelfde 
weekend. U geeft zich op voor het totale 
gebeuren.  
 
Wij wensen iedereen heel veel succes en 
fijne uitvoeringen toe! 

 
 
Oefenwebsite 
https://sites.google.com/site/musamozart201
5/laatste-nieuws.  
 
 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 0599- 354673/0620795033 
E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 
 
-Vriend van Musa opgave naar kamerink17@ziggo.nl 
-Pasfotosite: http://tinyurl.com/Musa-Wie-is-Wie 
-Journaal-info voor de website naar: 
wybrenjongstra@hotmail.com 
https://sites.google.com/site/musamozart2015/laa
tste-nieuws IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
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Repetitieschema: zaterdag 13 februari 2016 

Locatie:  Grote Kerk te Wildervank, Torenstraat 80-82 

   

13:00 uur 
 
16:00 tot 
18:30 uur 
 
18:30 uur 
 
 
 
19:30 uur 

Aanwezig voor de koorrepetitie 
 
Generale repetitie  
 
 
Er zal gezorgd worden voor een kopje soep en een broodje. Mochten mensen hier 
geen gebruik van willen maken en tussendoor naar huis gaan, dan graag even 
doorgeven. 
 
Aanwezig voor de uitvoering 
 
De ruimtes die er zijn, worden hoogstwaarschijnlijk gebruikt door de 
solisten en het orkest. Houdt u er dus rekening mee dat er geen ruimte is 
om u om te kleden. 
 

Concert   

19:30 uur Deuren open voor publiek  

20:00 uur Aanvang concert: ouverture Ruy Blas van F. Mendelssohn Bartholdy en het 
vioolconcerto no.1 van N. Paganini m.m.v. solist Sergei Bolotnyt  

Projectkoor blijft in de grote zaal en neemt zoveel mogelijk stilte in acht in verband 
met de uitvoering van het orkest. Ondertussen kan er een kopje koffie of thee 
genuttigd worden. 

21:00 uur Pauze en koor opstellen  
 

21:30 uur Vervolg concert: de Krönungsmesse en hoogtepunten uit Die Zauberflöte. 

22:30 uur Einde concert: 
Na het concert gaat het koor terug naar de grote zaal. Eventueel kan er nog iets 
gedronken worden. 

 

Repetitieschema: zondag 14 februari 2016 

Locatie:         Noorderpoort, School voor Beroepsonderwijs, Sportparklaan 5 Stadskanaal 

   

12:45 uur 
13:00 uur 
14:45 uur 
 

Iedereen aanwezig. 
Koorrepetitie met pianist 
Korte pauze 
 

15:00 uur Aanvang repetitie met koor, orkest en Jambo Afrika 

16:30 uur 
 
18:00 uur 
 
 
 

Pauze: gezamenlijk eten. De catering wordt verzorgd door het Noorderpoort.  
 
Uitvoering Valentijnsconcert/Meezingfestival 
 
Vergeet niet na de uitvoering je spullen mee te nemen. Er is geen toezicht, 
iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen spullen. 
 

Heel veel succes en genieten! 


