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“Muziek begoochelt soms het gemoed, 

En maakt, wat goed is slecht; wat slecht is, goed”. 

Shakespeare  

 

  
 
Kerstproject 2018 
De zomer is begonnen. We hebben al heel wat warme 
weken achter de rug en we hopen - voor de mensen die 
van deze warmte houden - dat het mooie weer de 
komende zomervakantie doorzet. Voor iedereen die 
dringend water nodig heeft voor de landerijen en de 
dieren, hopen we op flinke buien afgewisseld met mooie 
periodes zodat iedereen met een lach de zomerperiode 
doorkomt.  
Inmiddels hebben we alweer een aantal repetities achter 
de rug. We hebben hard gewerkt. Alle stukken zijn 
doorgenomen en we weten allemaal wat er geoefend kan 
worden tijdens de zomerstop. Na de vakantie zullen we 
veel aandacht besteden aan de muzikale afwerking.   
De meeste stukken staan op de oefensite van Arie 
http://bit.ly/MUSASchubert. Blijf zoveel mogelijk luisteren 
en genieten van de muziek. 

 
Mededelingen 

- Na de prettige samenwerking met Bragi op vier 
mei jongstleden, zijn we met hen in gesprek over 
de mogelijkheden om ons koor te begeleiden bij 
de uitvoeringen van de komende twee jaar. De 
contacten zijn goed, na de zomervakantie worden 
de gesprekken voortgezet.  

- Verder zijn we bezig met nadenken over hoe we 
zoveel mogelijk mensen kunnen binden aan de 
stichting: meer deelnemers en concertbezoekers, 
waarbij we tegemoet blijven komen aan wat 
mensen willen zonder het doel van stichting Musa 
uit het oog te verliezen: Het bevorderen en 
organiseren van culturele activiteiten, in het 
bijzonder op het gebied van de koormuziek en zo 
mogelijk in combinatie met andere 
kunstdisciplines, teneinde een zo breed mogelijk 
publiek kennis te laten maken met kunst, cultuur 
en muziek. 
We hebben al enkele ideeën en willen ook u 
hierbij betrekken. We zullen u hierover na de 
vakantie informeren. 
 
 
 

 

Muzikaal en zomers gedicht 
 
De iene hef baat bij ‘n borrel of twee 
De ander hef baat bij mooi weer 
Mar ien ding is bij elk mens geliek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
Muziek met gitaarn of met ‘n orkest 
Muziek van de toekomst, 
muziek die is west 
Griffemeerd, Communist, 
Rooms Katholiek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
Muziek veur soldaoten 
op weg naor ‘t front 
Muziek uut de hemel, 
muziek uut de grond 
Allennig, of samen as stadionpubliek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
De iene hef baat bij zunne en rust 
De ander zweert bij ‘n bord soep 
Mar ien ding is bij elk mens geliek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
Muziek van boer Harms, 
‘n fuga van Bach 
‘n ballade van Brahms, 
muziekje veur ‘s nachts 
Zelf maakt of massaspul uut ‘n fabriek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
Gezangen veur Donar, Boedah of God 
Veur Allah, of veur Piet-Jan Snot 
Nonchalant, religieus of bloedfanatiek 
We heben allemaol baat bij muziek 
Muziek in de box, muziek bij de dood 
En daor tussen in as dagelijks brood 
klinkt altied wel wat, elk mens is uniek  
Mar we hebben allemaol baat bij muziek 
 
We lachen en wiezen 
‘moe’j hunnie ‘s zien!’ 
Verschil is der altied al west 
Mar ien ding maakt ons allemaol geliek 
We hebben allemaol baat bij muziek 
 
Daniël Lohues   
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Tot slot nog enkel leuke foto’s van het concert van 4 mei 
2018. Meer foto’s staan op onze website, ze zijn gemaakt 
door, Jan Bucking, de echtgenoot van Hanny. Dankjewel 
Jan! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Wij wensen iedereen een heel fijne 
zomervakantie toe en zien jullie graag 3 
september gezond en uitgerust terug! 
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-Vriend van Musa opgave naar h.kamerink@gmail.com 
-Journaal-info voor de website naar:   
  wybrenjongstra@hotmail.com 
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