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MUSA NIEUWSBRIEF 
 
De MUSA nieuwsbrief (kort: MUSA) zal weer, 
net als in de vorige projecten, maandelijks 
op de eerste maandag van de maand 
uitkomen. Deze uitgave is een uitzondering 
op deze regel, omdat we net een week voor 
de 1ste van de maand beginnen met dit 
nieuwe project. In de nieuwsbrief zal allerlei 
informatie gegeven worden rondom de 
organisatorische zaken binnen het 
projectkoor. Ook zal er maandelijks een 
terugblik over de vorige repetitie 
beschreven worden. Daarnaast zal Chris 
regelmatig op de achterkant allerlei zaken 
schrijven over de muzikale en inhoudelijke 
kant van het project. 
Wij raden dan ook iedereen aan de MUSA te 
bewaren om zo nu en dan terug te kunnen 
kijken op wat is geweest. De MUSA is een 
spreekbuis voor ons allemaal. Mocht u zelf 
ook iets kwijt willen in de MUSA, geef dit dan 
tijdig door, dan zal de redactie dit graag 
verwerken in de volgende uitgave. 
In onze vorige projecten zijn in de 
Nieuwsbrief verschillende onderwerpen aan 
bod gekomen. Mocht u belangstelling 
hebben voor één van deze onderwerpen, dan 
kunt u dit aangeven bij de redactie 
(Henriëtte / Chris). Op de repetitieavonden 
zal er een gebundelde MUSA van de vorige 
projecten ter inzage aanwezig zijn. 
 
WAT GAAN WE DOEN? 
Naast de informatie die u al in de 
aanmeldingsbrief hebt kunnen lezen, willen  
we in deze nieuwsbrief nog een stukje 
informatie vermelden dat belangrijk is voor 
het komende project. 
 
Deelnemers: 
Voor dit project hebben zich op dit moment 
ca. 85 mensen aangemeld. Dit is een 
geweldig mooie groep waarmee we 
vanavond aan het werk gaan. Einddatum van 

inschrijving is niet, zoals in de infobrief 
staat 1 oktober, maar 1 november 2007.  
Zoals u ziet is het aantal mannelijke 
deelnemers ruim in de minderheid. We 
willen dan ook een beroep op u doen om 
mannen waarvan u denkt dat ze mee zouden 
willen doen aan dit project, te activeren een 
keer een repetitie bij te komen wonen en 
kennis te maken met onze muziek en sfeer 
van Projectkoor MUSA.  
Wat betreft het aantal deelnemers, zal dit 
de komende weken nog wel eens veranderen 
in verband met vakantie en nieuwe 
aanmeldingen. Soms zullen er mensen 
afvallen of leden zullen qua stem op een 
andere plaats gezet worden, waardoor er de 
eerste tijd nogal wisselingen in de groep of 
plaats zullen zijn. Hierdoor kan het zijn dat 
er regelmatig iemand anders naast u komt te 
staan. We vragen van iedereen een bepaalde 
coulance zodat iedereen zich prettig en 
welkom voelt gedurende het gehele project.  
 
Automatische Machtiging: 
Als het goed is heeft iedereen een 
automatische machtiging toegestuurd 
gekregen (zo niet, dan is deze verkrijgbaar 
bij Henriëtte evenals de aanmeldingsbrief). 
Er is nog een groot aantal leden dat de 
automatische machtiging nog niet heeft 
teruggestuurd. Ik wil graag iedereen 
verzoeken deze zo snel mogelijk naar 
Henriëtte te sturen of deze op de 
maandagavond bij haar af te geven. 
Zodoende kunnen de gegevens ingevoerd 
worden zodat de maandelijkse bijdrage 
betaald wordt.  
  
Thuis studeren: 
Chris verwacht van alle deelnemers een 
inzet waarbij thuis studeren een belangrijk 
punt is waar rekening mee gehouden moet 
worden. Naast Die Jahreszeiten zal er 
gewerkt worden aan stukken van Brahms en 
Bach die ook de nodige tijd en inspanning 
vergen. Zonder thuisstudie kan dit niet.  
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Oefen-cd: 
Voor het thuis studeren heeft Dick voor elke 
deelnemer een oefen-cd voor zijn of haar 
partij gemaakt welke voor € 5,-- te koop is 
bij Dick. Wij raden iedereen aan een oefen-
cd te kopen zodat we in een goed tempo 
kunnen werken. 
 
Stemsoort: 
Er zijn deelnemers geweest die hebben 
aangegeven dat ze niet zeker weten bij 
welke stemsoort ze horen. Chris zal geen 
aparte stemtest doen, maar proberen door 
middel van oefeningen, vooral in de eerste 
paar repetities samen met het koor, meer 
duidelijkheid hierover te krijgen. Dit is 
vooral voor dit stuk belangrijk omdat er een 
dubbelkoor in voorkomt.  
 
MUSA CANTAT !: 
Dit is de naam voor één van de twee 
tussenconcerten, welke we zullen gaan 
uitvoeren. Dit tussenconcert zal 
plaatsvinden in de Antonius kerk van 
Musselkanaal op zondagmiddag 25 mei om 
16:00 uur.  
Tijdens dit concert zullen delen van Die 
Jahreszeiten ten gehore gebracht worden en 
stukken van o.a. Bach en Brahms. 
Meer hierover zult u de komende tijd in 
deze nieuwsbrief lezen. 
 
Verrassend Stadskanaal: 
In het kader van Verrassend Stadskanaal 
vinden diverse culturele activiteiten plaats 
in het centrum van Stadskanaal. Stichting 
MUSA is gevraagd om met haar projectkoor 
op 14 juni 2008 een programma van een uur 
in te vullen waarin we het programma van  
MUSA CANTAT ! ten gehore zullen brengen. Te 
zijner tijd hoort u ook hierover meer. 
 
Klassiek koffieconcert: 
Zoals u al hebt kunnen lezen in de brief 
geven wij op 25 november een concert in de 
Heggerank als tegenprestatie voor het vrij 
gebruik maken van de repetitieruimte. Voor 
dit concert vragen we ongeveer 30 leden van 
het koor om hieraan deel te nemen.  
Het is namelijk niet mogelijk in verband met 
de ruimte om het gehele koor hieraan deel 
te laten nemen.  

Opgave voor dit concert kunt u doen door in 
te tekenen op de lijst die bij Henriëtte ligt. 
Wanneer we genoeg aanmeldingen hebben, 
dan zullen we u dit laten weten. Graag zo 
spoedig mogelijk reageren! 
 
Sponsoring: 
Zoals u weet kost een project als dit veel 
geld. Als Stichting proberen we allerlei 
wegen te bewandelen om zoveel mogelijk 
aan geld te komen. Aangezien we met een 
groot aantal deelnemers zijn, willen wij ook 
u vragen of u misschien een manier weet om 
aan sponsors te komen. Graag dit zo snel 
mogelijk melden bij Henriëtte. 
 
Doel project: 
Stichting MUSA besteedt de netto-opbrengst 
van de cd-verkoop aan een goed doel. Voor 
het komende project zal dat zijn: een 
bijdrage leveren aan het orgelfonds van de 
Nicolauskirche in Rhede.  
 
CD verkoop: 
De cd van het vorige project, Die Schöpfung, 
kunt u kopen bij Dick en Henriëtte voor € 
20,--. Daarnaast is natuurlijk ook de cd van 
ons eerste project, Die Paukenmesse bij ons 
te koop voor €10,--. 
 
Website Stichting MUSA: 
De website wordt momenteel vernieuwd.  
De oude website blijft zo lang mogelijk 
bereikbaar 
 
 
 
Tenslotte willen wij u natuurlijk het 
allerbeste voor de komende tijd en veel 
zangplezier tijdens dit project 
toewensen! 
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