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DE BESTE WENSEN VOOR 2007! 
 
Allereerst willen we iedereen namens 
Stichting MUSA een heel voorspoedig, 
gezond en muzikaal 2007 toewensen. We 
hopen dat iedereen hele fijne Kerstdagen 
en een fijne Jaarwisseling heeft gehad.  
Een nieuw jaar staat ons te wachten. Een 
jaar waarin we op weg gaan naar de cd-
opname op 31 maart in Oudewater met als 
klap op de vuurpijl het uitvoeren van Die 
Schöpfung op 13 mei in Rhede. 
Er is nog veel te doen en er moet nog veel 
bijgeschaafd worden. We hebben er enorm 
veel zin in. 
 
In deze editie van onze nieuwsbrief, zal er 
vooral aandacht geschonken worden aan de 
dag van de cd-opname van 31 maart. We 
gaan zoveel mogelijk alles beschrijven over 
het hoe en het wat van die dag. Mochten er 
dan toch nog dingen toegevoegd moeten 
worden, dan kan dat altijd nog in de 
volgende twee  MUSA ’s. 
 
HET PROGRAMMA VAN 31 MAART 2007: 
 6.15 uur : verzamelen in de bus bij         

de Heggerank 
 6.30 uur  : vertrek 
 9.00 uur : koffie in de 

receptieruimte 
 9.30 uur  : inzingen 
10.00 uur  : opname  
11.20 – 11.40 uur : pauze 
11.40 – 13.00 uur : opname 
13.00 – 13.30 uur : lunchpauze 
13.30 - 15.00 uur : opname 
15.00 – 15.20 uur : pauze 
15.20 – 17.00 uur : opname 
17.30 uur  : vertrek met de bus 
18.30 uur  : diner 
20.00 uur : vertrek met de bus 

naar huis 
 
 

KOSTEN VOOR 31 MAART 2007 
 
Zoals iedereen wel zal begrijpen zit er 
een klein kostenplaatje aan vast voor de 
leden voor de opnamedag. Inmiddels is 
bekend dat we Techno Support Ingenieurs 
bereid hebben gevonden om de 
dubbeldekkerbus voor ons te sponsoren. 
Hier zijn we erg blij mee, want dit is een 
grote kostenpost. We hebben de rest van 
de dag wat eten en drinken betreft even 
voor u op een rijtje gezet en zijn tot het 
volgende gekomen:  
 
1. We zouden kunnen kiezen om zelf 
broodjes en koffie mee te nemen, maar 
dit mag niet in de kerk genuttigd worden. 
Het is ook een heel gesleep voor iedereen. 
2. We zouden het eten en drinken daar 
kunnen laten regelen door het  
kostersechtpaar zodat we zelf overal van 
af zijn. Dit kan dan genuttigd worden in 
het Parochiehuis en we kunnen gewoon 
aanschuiven en vertrekken  
 
Kosten per persoon over de hele dag: 
- 5 koppen koffie/thee:   5 x € 1,00  = € 5,00 
- 1 kop soep          :                  = € 1,50 
- 3 broodjes          :   3 x € 1,50  = € 4,50 
- Totaal              € 11,00 
 
Aangezien we een hele lange dag hebben 
gehad en laat terug zullen zijn, hebben 
we besloten om onderweg een 
gezamenlijke maaltijd te nuttigen voor  
€ 15,00 per persoon. In totaal zouden we 
dan € 26,00  per persoon kwijt zijn. 

 
De kosten voor deze dag zijn € 25,00 en  
kunt u overmaken, uiterlijk  
1 maart 2007, op het rekeningnummer 
van Stichting MUSA. 
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Hiervoor zijn we met zijn allen een hele 
dag uit, het eten en drinken wordt 
geregeld, het vervoer is gratis en we leren 
elkaar ook nog op een gezellige manier 
beter kennen.  
 
We gaan er vanuit dat iedereen meegaat. 
Deze dag is erg belangrijk, want door een 
goeie cd opname kunnen we veel cd’s 
verkopen op de dag van het concert. De 
opbrengst gaat naar War Child. 
Mocht er toch iemand verhinderd zijn, 
verzoeken we u zich bij Henriëtte te 
melden vóór 1 februari.  
Er zal in de maand januari een lijst voor 
deelname klaar liggen waar men zich kan 
opgeven voor 31 maart. Zo kunnen we voor 
het juiste aantal mensen reserveren. 
 
HUISREGELS 31 MAART IN OUDEWATER 
 
- Er mag geen eten of drinken genuttigd 
worden in de kerk. Wanneer er mensen zijn 
die toch eten of drinken meenemen omdat 
bovenstaande niet voldoende zou zijn, dan 
mag dit alleen buiten in de pauzes 
genuttigd worden. 
- Tijdens de cd-opname, dus tussen de 
pauzes, mag er niet gelopen worden 
(er staan stoelen klaar zodat we niet 
voortdurend hoeven te staan). 
- Iedereen wordt geacht zich precies aan 
het programma te houden, welke hier 
boven beschreven is. 
-Iedereen wordt geadviseerd deze MUSA  
32 mee te nemen op 31 maart. 
- Iedereen wordt geacht te weten dat we 
te gast zijn in de kerk te Oudewater. 
Daarom wordt van iedereen verwacht zich 
aan de regels en het programma te houden 
welke beschreven staat.  
- Wanneer we de kerk verlaten, wordt deze 
netjes en opgeruimd achtergelaten.  

Wanneer we dit met elkaar doen, kunnen 
we het tijdschema goed in de gaten 
houden en op tijd weer vertrekken. 
- Het is belangrijk dat iedereen zich zo stil 
mogelijk opstelt tijdens de opname en zo 
rustig mogelijk door het boek bladert in 
verband met bijgeluiden op de opname. 
- Misschien ten overvloede, maar overdag 
mag er geen alcohol genuttigd worden. 
   
REPETITIESCHEMA 
 
Maandag 15 januari zal de repetitie om 
20.00 uur beginnen in verband met een 
ouderavond van Chris op school. 
 
In de maanden februari en maart wil Chris 
elke maandagavond een half uur intensief 
aan elke stemsoort apart aandacht 
schenken. 
Dit houdt in dat de betreffende stemsoort 
om 19.30 uur begint met repeteren en de 
rest van het koor zich om 20.00 uur hier 
bij voegt. 
 
Het schema hiervoor is als volgt: 
 5 februari : Sopranen 
12 februari : Alten 
19 februari : Tenoren 
26 februari : Bassen 
 5 maart : Sopranen 
12 maart : Alten 
19 maart : Tenoren 
26 februari : Bassen 
 
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 
 


