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TERUGBLIK REPETITIES JUNI 2006 
Deze MUSA nieuwsbrief is al weer de 
laatste voor de zomervakantie. Volgende 
week is er nog één repetitie. Dan hebben 
we even een paar weken rust om 
vervolgens op 4 september weer met 
veel enthousiasme te starten. 
Ondanks de naderende vakantie worden 
de repetities nog erg goed bezocht. Dit is 
een goed teken. 
Afgelopen maand is er weer keihard 
gewerkt door iedereen. Chris is 
onuitputtelijk wat ideeën betreft en 
iedereen is dan ook elke keer weer 
nieuwsgierig hoe de volgende repetitie er 
uit zal zien. We hebben bijvoorbeeld 
oefeningen met een bal gedaan. Ook 
hebben we, door elkaar lopend,  
gezongen. Dat kan heel verwarrend  zijn, 
maar het is een heel goede oefening om 
op jezelf te leren vertrouwen. En we 
hebben de “restaurantoefening” gedaan, 
waarbij we met dubbelkwartetten aan 
tafels zaten. Zo kregen ook de mensen 
die er een beetje huiverig voor zijn om 
alleen te zingen, de kans om toch bijna 
alleen te zingen. In een dubbelkwartet is 
dit minder eng en het ging heel erg goed. 
Iedereen reageerde zeer enthousiast. 
We zijn druk bezig met het herhalen en 
verdiepen van de stof. De buitenschil van 
de appel is er af en we komen steeds 
dichter bij het klokhuis, de kern van het 
geheel. 
MEDELINGEN 
- Na de zomervakantie zullen we weer 
starten met de repetities op maandag 4 
september om 19.30 uur. 
- Op de achterkant van deze MUSA vindt u 
het tweede deel van de vertaling van Die 
Schöpfung. 
- Zoals al bekend bij de meesten onder u, 
zullen we zondag 26 november om 16.00 
uur een klein najaarsconcert geven in de 

R.K. kerk van Musselkanaal. Samen met 
ons projectkoor zal het St. Vituskoor uit 
Winschoten -onder leiding van Dick 
Jansen, dirigent van dit koor en tenor 
binnen ons projectkoor-  voor het 
voetlicht treden. Klaas Withaar doet mee 
als organist. In overleg met Dick wordt het 
programma voor dit concert 
samengesteld. Meer informatie zal na de 
vakantie volgen. 
- De vorderingen met betrekking tot het 
contracteren van orkest en solisten 
verlopen goed. Na de vakantie kunnen we 
hierover duidelijkheid geven! 
- Een belangrijk nieuwtje: we zijn bezig  
een eigen website voor de Stichting MUSA! 
We hopen na de vakantie in de MUSA de 
site te kunnen aankondigen. Onder andere 
de volgende onderwerpen zullen aan bod 
komen: 
 informatie over het bestellen van 

kaarten; 
  aanvragen van de nieuwsbrief MUSA;  
 informatie over de komende 

concerten;  
 informatie over het vorig concert; 
 informatie over solisten en orkest; 
 foto’s en ander nieuws m.b.t. tot de 

Stichting. 
HUISWERK 

Alles! Oefenen om de 
kopstem duidelijk te 
krijgen. Ademsteun vanuit 
de flanken oefenen. Blijf 
lekker zingen en 
experimenteer vooral. Je kunt meer met 
je stem dan je denkt! 
 

Stichting MUSA correspondentieadres:  
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel. 0599-354673/0620795033 
E-mail: kamerink17@zonnet.nl 
Rekeningnummer: 3017.26.086 


