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TERUGBLIK OP AFGELOPEN REPETITIES: 
 
Vanaf januari dit jaar hebben we hard 
gewerkt om te komen waar we nu zijn. We 
staan aan de vooravond van ons 

tussenconcert MUSA  CANTAT. Geweldig dat 

we al zover zijn, dat we nu dit prachtige 
concert kunnen geven. Chris heeft een 
schitterend programma in elkaar gezet 
waar het publiek van zal genieten.  
Inmiddels zal het duidelijk voor iedereen 
zijn dat we op een paar stoelen na, 
helemaal uitverkocht zijn. Iedereen heeft 
zijn beste beentje voorgezet om zoveel 
mogelijk kaarten te verkopen.  
Onze complimenten voor u allen. 
 
REPETITIES 13 EN 20 NOVEMBER: 
 
- Maandag 13 en 20 november zullen de 
repetities plaatsvinden in de H. Antonius 
van Paduakerk te Musselkanaal van 19.15 
uur tot 22.00 uur.(Dus niet in de A-Horst) 
Op één van deze repetities zal er een 
volledige doorloop gehouden worden, 
samen met het St.Vituskoor. 
Tevens zal het lopen tijdens Alta Trinita 
Beata geoefend worden. Daarom vragen we 
iedereen om 19.15 uur aanwezig te zijn, 
zodat we het lopen kunnen oefenen 
voordat de organist er is. 
- In verband met de repetities in de kerk 
zou ik alle dames van de altpartij willen 
vragen een thermoskan koffie of thee mee 
te nemen voor de repetitie van 13 
november en de dames van de 
sopraanpartij voor 20 november?  
Wij gaan er van uit dat iedereen een kan 
koffie kan missen, zodat er op deze twee 
repetitieavonden geen koffiebonnen 
ingeleverd hoeven te worden. Het is voor 
ons als Stichting niet mogelijk om in de  
 
 

kerk grote containers met koffie/thee te 
realiseren. Wij zorgen voor suiker, melk, 
bekers, lepeltjes en een koekje erbij. 
We moeten er wel samen voor zorgen, dat 
er niet geknoeid wordt met koffie of thee 
en dat alles netjes achtergelaten wordt. 
- Het adres van de R.K. Kerk in 
Musselkanaal is: Sluisstraat 8, aan het 
kanaal in Musselkanaal. 

 
MUSA CANTAT 26 NOVEMBER 2006: 
 

- Zoals ook al in de vorige MUSA vermeld 

werd, wordt iedereen verzocht geheel in 
het zwart gekleed te gaan en de losse 
muziek in een zwarte map te bundelen. 
De partituur van Haydn wordt niet gekaft 
(geplastificeerd mag wel). 
- Bij binnenkomst de muziek in de 
rechterhand langs je lichaam vast houden. 
- We hebben een aantal mensen bereid 
gevonden om het publiek bij de ingang 
van de kerk te ontvangen en een plaats te 
wijzen.  
- Tevens zal er een kleine stand staan in 
de hal van de kerk waar folders en 

informatie ligt van Stichting MUSA en War 

Child. Tevens zal hier de cd verkocht 
worden van ons vorige project uit 2005 
voor € 10,00 per stuk.  
- Wanneer het concert ten einde is, zal 
Chris op dat moment bepalen of er een 
toegift gegeven wordt. Na de eventuele 
toegift kan iedereen ongedwongen de kerk 
uitlopen of een praatje maken met familie 
of vrienden die in de kerk hebben 
gezeten. 
- In het parochiehuis achter de kerk zal er 
voor de leden gelegenheid zijn om nog 
een kopje koffie te drinken voor  
€1,00 per kopje en even na te praten met 
andere koorleden. 
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WEBSITE: 
 
Het wachtwoord om toegang te krijgen tot 
het forum op onze website is: Haydn! 
Het uitroepteken niet vergeten, anders 
werkt het niet! 
 
ALGEMENE MEDEDELINGEN: 
 
-We hebben organist Ties Molenhuis uit 
Delfzijl bereid gevonden om ons muzikaal 
te ondersteunen tijdens het concert op 26 
november 2006. Tevens zal Ties zijn 
medewerking verlenen op 31 maart 2007 
tijdens de cd-opname alsook op 13 mei 
2007 tijdens het concert in Rhede. 
- Het is belangrijk dat iedereen de 
komende weken zoveel mogelijk aanwezig 
is op de repetities. Er moet nog flink 
gerepeteerd worden en wanneer iedereen 
er is, zijn de afspraken die er gemaakt 
worden, ook duidelijk voor iedereen. 
- Maandag 27 november, na het concert 

MUSA CANTAT, is er gewoon weer repetitie 

in de Heggerank. Op deze avond kunnen we 
ook nog even napraten over het concert 
van de vorige dag. 
 

- De komende drie MUSA’s zal Chris op de 

achterkant van de MUSA  in een serie van 

drie artikelen over koorvorming en 
stemvorming de oefeningen proberen toe 
te lichten die we op de maandagavond 
doen. 
Het was de bedoeling het eerste deel van 

deze serie in deze uitgave van de MUSA te 

vermelden. De mededelingen met 

betrekking tot MUSA CANTAT waren echter 

zo uitgebreid, dat we besloten hebben de 
serie van artikelen in de komende drie 

MUSA’s  te vermelden. 

 

 
 MEDEDELING VANUIT HET KOOR: 
 

Zoals heel veel leden van MUSA CANTAT, 

zing ik ook nog bij een ander koor en wel  
AVVENTURA MUSICALE in Winschoten ook 
onder leiding van Chris Holman. 
Zaterdag 18 november geven wij in het 
ontmoetingscentrum “Het Anker”in 
Uithuizermeeden om 20.00 uur en zondag 
19 November in de Marktpleinkerk in 
Winschoten om 16.30 twee stijlvolle 
Najaarsconcerten met medewerking van 
vrouwenkoor Sola Gratia, Christelijk 
vrouwenkoor uit uithuizermeeden. 
Pianobegeleiding en piano-intermezzo 
wordt verzorgd door Ties Molenhuis. 
Op het programma staan liederen van o.a. 
Haydn, Fauré, Mozart, Tavener, Rutter, 
Arcadelt. 
Entreeprijs in de voorverkoop 6 euro bij 
Mony Mulder 0597 416749 
In de kerk kosten ze 7 euro. 
 
Zoals elk koor willen wij graag een volle 
kerk met luisteraars en ik zou het zeer op 
prijs stellen als er veel koorleden komen  
genieten van ons optreden. 
 
HUISWERK 
 
Zorg ervoor dat je alles uit het hoofd kan 
zingen.  

 
 
 

Stichting MUSA correspondentieadres:  

H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.:  0599-354673/0620795033 
Fax:  0599-354691 
E-mail: kamerink17@zonnet.nl 
Rekeningnummer: 3017.26.086 
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