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''Een ‘andere’ gedachte stelt je eigen denken 

   scherp.''                            Roger Burggraeve  

  
Mededelingen Kerstproject 2018 
 

- Op maandag 3 of 10 december zullen we 
in de kerk repeteren van 19:30 uur tot 
22:00 uur. We zullen dan tevens werken 
aan de opstelling van het koor tijdens de 
uitvoering. 

- We horen graag van u wie op die avond 
een kan koffie of een kan thee mee kan 
brengen. Stichting Musa zorgt voor suiker 
en melk, bekertjes en roerstaafjes. Graag 
doorgeven aan Henriëtte. 

- Vrijdag 14 december zal beheerder 
Leanne Rüsschen ervoor zorgen dat wij 
om 18:00 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.  
- De generale repetitie zal van 18:30 uur 

tot 19:30 uur zijn in de kerk. Daarna 
gaan we terug naar het parochiehuis. 
Tegen 20:00 uur lopen we naar de kerk 
waar we ons achterin de kerk opstellen. 

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

- Het kledingvoorschrift is geheel zwart of 
zwart met een klein rood tintje. 

- Zoals het er nu naar uitziet, loopt het 
koor aan het eind van de uitvoering 
achter de dirigent aan naar buiten.  

- Na het concert is er mogelijk in het 
parochiehuis op eigen kosten een 
drankje verkrijgbaar.  

 
Kaartverkoop 
 
De kaartverkoop voor 14 december loopt via 
Henriette en de website van stichting Musa: 
www.stichtingmusa.eu. 

We willen iedereen vragen actief mee te werken 
aan de kaartverkoop. De kaarten kosten € 10,-. 
Beneden de 12 jaar zijn de kaarten gratis. 
 
Nieuw project 2019/2020 
 
In 2020 start het 4e lustrum van stichting Musa. 
Het ligt in de bedoeling dat we op 13 oktober 
2019 een zondagmiddagconcert geven, waarin 
we een combinatie van Bach en musicals gaan 
uitvoeren: 
 
Voor de pauze: 

1. Johan Christian Bach: Magnificat in C 
2. Johan Christian Bach: Sinfonia in G 
3. Johan Sebastian Bach: Motet Jesu, meine 

Freude, BWV 227 
4. Johan Sebastian Bach: Motet Fürchte 

dich nicht, ich bin bei dir, BWV 228 
 

PAUZE 
 
Na de pauze: 

1. Musicalmedley, Andrew LIoyd Webber 
2. Musicalmedley Westside Story, 

Leonard Bernstein 
3. Musicalmedley Sound of Music, Rodgers & 

Hammerstein. 
 
Voor dit project kunt u zich net als anders weer 
inschrijven door uw naam aan te kruisen op de 
deelnemerslijst voor het nieuwe project. We 
zouden het fijn vinden wanneer u ook uw eigen 
netwerk gaat benaderen om nieuwe deelnemers 
te werven. Wanneer u contacten hebt met 
personen of organisaties die belangstelling 
hebben om mee te doen, dan horen we dit graag. 
Iedereen is welkom! 
 

Na de kerstuitvoering wensen wij u hele fijne 
feestdagen en een voorspoedig 2019 toe en 
hopen u weer te begroeten bij het nieuwe 
project welke op maandag 14 januari 2019 
van start zal gaan. 
 
Oefensite van Arie Bos  
 
http://bit.ly/MUSASchubert. 
 

http://bit.ly/MUSASchubert
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Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.: 06-20795033 
E-mail: h.kamerink@gmail.com 
www.stichtingmusa.eu 

 Stichting  Musa 
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 
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