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Spreuk van de maand 
 

 
 
 
19-1-2017 
VAN START MET MOZART’S REQUIEM                                                                                   
De kop is er af! Het Musa projectkoor is op 9 
januari 2017 een volgende uitdaging 
aangegaan. Die uitdaging is de vertolking  
van het Requiem van Mozart op 4 mei 2018, 
in de Vennekerk te Winschoten. Naast het 
Requiem zullen op die avond ook de koralen 
uit Bach’s meesterwerk de Matthäus Passion 
door het koor worden gezongen. Alles bij 
elkaar een fikse, maar mooie klus!  
 

 
 
Vorige week maandag kwamen de Musa 
mensen elkaar weer tegen voor een eerste 
oefening van de betreffende werken. Een 
groot aantal bekende en gelukkig ook enkele 
nog niet bekende gezichten. Goed om naast 
de “ouwe hap” toch ook instroom van nieuwe 
deelnemers te hebben! 
Aan enthousiasme ontbrak het de mensen 
niet. De eerste twee maandagavonden is er 
vol inzet gewerkt en dit smaakt naar meer … 
Dankzij de aanwijzingen en tips van dirigent 
Chris plus daarnaast het prima computer 
oefenprogramma dat ons ter beschikking 
staat,  
 
 

 
kan het niet anders dan dat er uiteindelijk op 
4 mei 2018 weer een mooi concert wordt 
uitgevoerd!  
Muziek maken doe je bij Musa met z’n allen! 
Doch voor we muziek maken, moet er heel 
wat werk worden verzet. Met name door de 
organisatoren van het Musa project, Chris en 
Henriëtte. Op de oefenavonden geassisteerd 
door Musa leden uit een deurpool, die de 
deelnemers binnen laten in de “Heggerank”. 
Of die voor aanvang de zaal willen 
ombouwen tot  een oefengelegenheid (door 
stoelen en tafels te verplaatsen). Voor deze 
laatste activiteit  is er nog een aantal mensen 
nodig, die Henriëtte en Ciska dit werk zo veel 
mogelijk uit handen willen nemen. Zoals ik al 
aangaf: muziek maken doe je met z’n allen. 
Doch in feite moeten we de bijkomende 
activiteiten ook met z’n allen doen! Daarom 
een oproep aan onze Musa 
zangers/zangeressen je bij Henriëtte op te 
geven om op de maandagavonden te helpen 
met het klaarzetten van de stoelen. De 
eerste (twee) vrijwilligers hebben zich 
inmiddels gemeld. Wie volgen?! 
m.v.g., 
Jan K.   
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Vertaling Tekst Requiem 
 
1.Introitus 
Requiem aeternam dona eis, Domine;  
et lux perpetua luceat eis. 
Te decet hymnus, Deus, in Sion,  
et tibi reddetur votum in Ierusalem. 
Exaudi orationem meam; ad te omnis  
caro veniet. 
Requiem aeternam dona eis, Domine;  
et lux perpetua luceat eis. 
 
 
2. Kyrie 
Kyrie, eleison 
Christe, eleison 
Kyrie, eleison 
 
 
3. Dies Irae 
Dies irae, dies illa 
Solvet saeculum in favilla: 
Teste David cum Sibylla 
Quantus tremor est futurus. 
quando iudex est venturus 
cuncta stricte discussurus! 
 
 

 
 
 
 

 
 
1. Introitus (Ned) 
Heer, geef hen de eeuwige rust; en het 
eeuwige licht verlichte hen. 
U komt een lofzang toe, o God, in Sion, U 
moet een dankoffer gebracht worden in 
Jerusalem. 
Verhoor mijn gebed; tot U komt alle vlees. 
Heer, geef hen de eeuwige rust; en het 
eeuwige licht verlichte hen. 
 
 
2. Kyrie (Ned) 
Heer, ontferm U over ons 
Christus, ontferm U over ons 
Heer, ontferm U over ons 
 
 
3. Dies Irae (Ned) 
O die dag, die dag der wrake 
Zal ’t heelal een ashoop maken, 
Zo Sybille en David spraken. 
Hoe zal dan een ieder schromen 
als de Rechter is gekomen, 
alles streng wordt doorgenomen. 
 
 
Oefensite van Arie Bos: 
http://bit.ly/MusaRequiem 
 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 06-20795033 
E-mail: h.kamerink@gmail.com 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 
 

 
-Vriend van Musa opgave naar h.kamerink@gmail.com 
-Journaal-info voor de website naar:   
  wybrenjongstra@hotmail.com 

 

http://bit.ly/MusaRequiem
mailto:h.kamerink@gmail.com
http://www.stichtingmusa.eu/
mailto:h.kamerink@gmail.com
mailto:wybrenjongstra@hotmail.com

