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Spreuk van de maand 
 

Er zijn weinig dingen die zoveel energie 
geven als vertrouwen in jezelf. 
Annet Hogenbirk   

 
Musa Cantat Kerstconcert 
 
Mededelingen: 
 

- Beheerder Willy Deiman zal er voor 
zorgen dat wij om 15:00 uur in het 
parochiehuis terecht kunnen, waar we 
onze spullen neer kunnen leggen. Wij 
adviseren u om geen waardevolle spullen 
mee te nemen. Er is op eigen kosten een 
kopje koffie of thee verkrijgbaar. 
 

- De generale repetitie zal beginnen om 
15:15 uur tot ongeveer 17:00 uur waarbij 
wij er vanuit gaan  
 
 

- Na de generale repetitie kunt u naar huis 
om u om te kleden en te gaan eten. 
 

- Om 19:30 uur wordt u allemaal weer 
verwacht in het parochiehuis waarna we 
ons iets voor 20:00 uur op zullen stellen 
voor de uitvoering. 
 
 

- Iedereen wordt verzocht de muziek op de 
juiste volgorde in een zwarte map te  
bevestigen. 
 

- Kledingvoorschrift is geheel zwart of 
zwart met een klein rood tintje. 
 

- Aan het eind van de uitvoering lopen 
dirigent en solisten naar buiten. Het koor 
blijft staan. Na het concert kunt u 
eventueel op eigen kosten nog iets 
drinken in het parochiehuis. 

 
 
 

Kaartverkoop 
 
In verband met de kaartverkoop willen we u 
vragen uw eigen netwerk te benaderen om het 
concert van 16 december te promoten. 
Daarnaast zouden we iedereen met een account 
van Facebook of een ander social medium willen 
vragen om de website van stichting Musa te 
“liken” en uw contacten uit te nodigen naar de 
uitvoering te komen. Tevens zou u iedereen die 
al kaarten via u heeft gekocht, kunnen vragen 
om reclame voor het concert van stichting Musa 
te maken.  
  
De kaartverkoop voor het kerstconcert loopt 
via Hilda Breider en de website van stichting 
Musa. Telefoon: 06-31312674 of via 
musaverkoop@gmail.com 
De kaarten kosten € 10,- per stuk. 
 

 

MUSA CANTAT! 
Kerstconcert Projectkoor Musa  

 

 
 
 

H. Antonius van Paduakerk  
Musselkanaal 

       Vrijdag 16 december 2016,  
20:00 uur 

Kaarten: € 10,-  

06-31312674 
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Extra repetities 
 
Op zondag 11 december is er een extra repetitie 
in de R.K. kerk van Musselkanaal van 13:00 uur 
tot 15:00 uur. Vrijdag 16 december is de 
generale repetitie, ook in de kerk van 15:15 uur 
tot 17:00 uur.   
 
 
Nieuwe plannen voor 2017 
 
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben 
aangekondigd, zullen we op 9 januari 2017 
starten met de repetities van het nieuwe 
project. Dit project zal in zijn geheel gewijd 
worden aan het thema Herdenken en Vrijheid.  
Opgeven voor het nieuwe project kan bij 
Henriëtte door eenvoudig uw naam aan te  
kruisen op de daarvoor bestemde 
deelnemerslijst. Voor bekenden of 
belangstellenden in uw kennissenkring, liggen er 
flyers klaar met de gegevens voor aanmelding.  
 
Het nieuwe project bestaat uit twee 
uitvoeringen: het Mozart Requiem en het 
Noorderpoort Meezingfestival. In de vorige 
Musa’s (mei en juli 2016) staat uitgebreid 
beschreven hoe we onze projecten aan het 
onderwijs verbinden.   
 
Op dit moment zijn de gesprekken met het 
orkest en de solisten in volle gang.  
 
Deelnemers welkom! 
 
We nodigen u uit om vrijblijvend een repetitie 
bij te wonen op de maandagavond van 19:30 uur 
tot 22:00 uur in de grote zaal van LINT (voorheen 
De Heggerank). 
 
 
Sponsoring 
 
Voor sponsoring van stichting Musa kunt u 
contact opnemen met Henriëtte Kamerink via 
www.stichtingmusa.eu of 06-20795033. 
 
 
 
 
 

        

 
 

Oefenwebsite 
 
http://bit.ly/MUSAKerst2016 

 
 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 06-20795033 
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 

-IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
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