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Spreuk van de maand 
 

Wanneer we handelen in de harmonie der 
dingen, ontmoeten we de minste weerstand. 
Tao Meng   

 
Musa Cantat Kerstconcert 
 
Mededelingen: 
 

- Op maandag 5 december zal er in de kerk 
geoefend worden. Alle stukken worden 
doorgenomen. Bouko zal hierbij aanwezig 
zijn. Deur open om 19:00 uur. 
Wie van de dames zou voor een kan koffie 
en/of thee kunnen zorgen? Graag melden 
bij Henriëtte. Henriëtte zorgt voor 
suiker, melk en bekers en iets lekkers bij 
de koffie. 

- Maandag 12 december is de repetitie 
gewoon in de grote zaal van de 
Heggerank.  

- Vrijdag 16 december zal beheerder Willy 
Deiman er voor zorgen dat wij om 16:00 
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. 

- Er is geen ruimte om u om te kleden. We 
adviseren u gekleed voor de uitvoering 
naar de repetitie te komen. 

- De generale repetitie zal vrijdagmiddag 
16 december beginnen om 16:15 uur 
waarbij o.a.  aan de opstelling wordt 
gewerkt en Alta Trinita Beata zal worden 
geoefend.  
Rond 17:30 uur zal Bouko aanschuiven. 
We houden dan een doorloop van het 
programma. 

- Om 18:30 staat er soep klaar in het 
Parochiehuis voor diegenen die blijven. 
Iedereen neemt zijn eigen brood mee. 
Eventuele consumpties zijn voor eigen 
rekening.  
 

- Om 19:30 uur wordt u allemaal weer 
verwacht in het Parochiehuis. Iets voor 
20:00 uur zullen we ons opstellen voor de 
uitvoering. 

- Dringend verzoek aan iedereen: bevestig 
de muziek op de juiste volgorde in een 
zwarte map. 

- Kledingvoorschrift: 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.  

- U wordt uitgenodigd om na het concert 
nog even samen naar het Parochiehuis te 
gaan ter afsluiting van dit Kerstproject 
Daar kunnen we samen op kosten van 
stichting Musa nog een drankje drinken. 
Mocht u meer consumpties willen 
drinken, dan kan dit op eigen kosten.  

 
Na deze avond zijn er geen activiteiten meer 
van stichting Musa. Wij wensen u heel fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2017 en hopen 
u allen weer te mogen begroeten bij het 
nieuwe project dat op maandag 9 januari 
2017 van start zal gaan. 
 
 
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. Een groot compliment voor 
iedereen die al kaarten heeft verkocht! U zou 
iedereen die al kaarten via u heeft gekocht, nog 
kunnen vragen om reclame voor ons concert te 
maken.  
 
De kaartverkoop voor het kerstconcert loopt 
via Hilda Breider en de website van stichting 
Musa. Telefoon: 06-31312674 of via 
musakaartverkoop@gmail.com 
De kaarten kosten € 10,- per stuk. 
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Nieuwe plannen voor 2017 
  
 
 
Persbericht voor nieuwe project: 
Stichting Musa en het VKSO 
 (Veenkoloniaal Symfonie Orkest):  

MOZART REQUIEM 

 

Op maandagavond 9 januari 2017 starten de 
repetities voor het nieuwste project van 
stichting Musa. Er is een compleet nieuw 
programma samengesteld. Deze keer staat het 
requiem van de componist Mozart centraal. 
Daarnaast worden alle koorwerken uit de 
Mattheuspassion van Johann Sebastian Bach 
gezongen. De uitvoering vindt plaats tijdens een 
herdenkingsconcert op 4 mei 2018.  

Stichting Musa werkt op projectbasis en 
organiseert maatschappelijk betrokken 
koorprojecten die ook bedoeld zijn voor mensen 
die meer willen zingen naast het lidmaatschap 
van hun eigen koor. De repetities, onder leiding 
van de ervaren dirigent Chris Holman zijn een 
feest. Er wordt in hoog tempo gewerkt met 
afwerking tot in de finesses en veel aandacht 
voor interpretatie en achtergronden van de 
muziek. 

Het  Requiem (KV 626) is gecomponeerd in 1791. 
Mozart heeft de laatste twee of drie maanden 
van zijn leven aan zijn requiem gewerkt. Het 
was door een anonieme opdrachtgever via een 
bode besteld en er was een forse aanbetaling 
gedaan.  

Toen Mozart op 5 december 1791 stierf, was het 
requiem echter onvoltooid. Mozarts weduwe 
Constanze bleef achter met twee kinderen en 
een aanzienlijke schuld. Er was haar dan ook 
alles aan gelegen het requiem te laten voltooien. 
Als eerste werd nog diezelfde maand Joseph 
Eybler benaderd. Hij orkestreerde enkele delen, 
maar gaf de opdracht terug. Constanze schijnt 
met meer musici contact te hebben gezocht, 
maar richtte zich uiteindelijk tot Franz Xaver 
Süssmayr. Deze voltooide het requiem. In deze 
traditionele Mozart-Süssmayrversie wordt het 
door ons op 4 mei 2018 uitgevoerd. 

Het project leidt tot 2 uitvoeringen: op 4 mei 
2018 tijdens een herdenkingsconcert en op 9 mei 
2018 tijdens het Noorderpoort Meezingfestival. 
Het thema van dit muziekfeest op 9 mei (de dag 
van Europa) is Vrijheid. 

Informatie staat op onze website 
www.stichtingmusa.eu of bel 06-20795033 
(Henriëtte Kamerink). 

Sponsoring 
 
Voor sponsoring van stichting Musa kunt u 
contact opnemen met Henriëtte Kamerink via 
www.stichtingmusa.eu of 06-20795033. 
 
       
 
 
 
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 


