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LAATSTE MUSA MUSA MUSA MUSA NIEUWSBRIEF HUIDIG PROJECT  

Dit is al weer de laatste nieuwsbrief welke zal 
uitkomen van dit project. We staan vlak voor de 
uitvoeringen van 16 en 17 mei en hopen op net 
zo’n succes als de vorige projecten. 
Er moeten nog veel kaarten verkocht worden, 
maar samen werken we daar hard aan waar we 
erg trots op zijn. 
We hebben een prachtige tijd achter de rug. 
Ondanks het ongeluk van Chris, waarvan hij 
gelukkig goed is hersteld, hebben we met ons 
allen onze krachten gebundeld en zijn tot een 
prachtig resultaat gekomen. Het wederzijdse 
vertrouwen tussen u als deelnemers en de 
Stichting is hartverwarmend en maakt dat we 
samen groeien tot waar we nu staan. Dank u wel! 
We wensen u vanuit deze nieuwsbrief alvast heel 
veel succes toe voor 16 en 17 mei.   

 
15, 16 EN 17 MEI 2009 
U hebt allen een programma ontvangen een paar 
weken geleden. Hierop staat duidelijk wanneer u 
aanwezig moet zijn. Er kunnen op het laatste 
moment altijd veranderingen zijn, maar die 
hoort u dan zo spoedig mogelijk. We moeten 
flexibel blijven. 
- U wordt allen geacht in het zwart gekleed te 
zijn met een tintje rood. 
- Hieronder willen wij nog een kort programma 
vermelden van het STA/ZIT schema tijdens de 
concerten, zodat u dit zelf ook in uw partituur 
kunt vermelden: 
Zoals u weet komen we binnen met Alta Trinita 
Beata. Wanneer iedereen op de plaats staat en 
Chris dit stuk afsluit, kan iedereen gaan zitten. 
Laten we met ons allen proberen dit gelijktijdig 
te doen: - Zitten: Blz.  3 voor no. 1 
              - Staan : Blz.  9 voor no. 2 
              - Zitten: Blz. 71 voor no. 13 
              - Staan : Blz. 82 voor no. 18 
              - PAUZE voor de herfst op blz. 103 
              - Staan : Na de pauze op blz. 103 
              - Zitten: Blz. 118 voor no. 24 
              - Staan : Blz. 135 voor no. 28 
              - Zitten: Blz. 162 voor no. 32 
              - Staan : Blz. 172 voor no. 37 
              Blijven staan tot en met het slot. 

KAARTVERKOOP 
We willen u toch graag blijven aangeven dat u als 
koor onze grootste vorm van uitdragen naar de 
buitenwereld bent om zoveel mogelijk kaarten te 
verkopen. U hebt allen uw eigen netwerk waar u 
kaarten kunt verkopen. Wij blijven daarom 
benadrukken om hier samen met ons aan te 
werken en te zorgen dat de twee uitvoeringen 
zoveel mogelijk bezocht zullen worden.  

 
GASTGEZINNEN VOOR ORKESTLEDEN 
De deelnemers die gasten in huis krijgen tijdens 
dit weekend van de uitvoeringen, worden geacht 
na de repetitie van vrijdagavond langer te 
blijven en dan kennis te maken met hun gasten. 
Daarna kunt u samen met uw gasten huiswaarts 
gaan. 

 
CD-VERKOOP DIE JAHRESZEITEN 
Bij deze nieuwsbrief zit een bestellijst waarmee 
u de dubbel-cd kunt bestellen die tijdens de 
uitvoeringen gemaakt zal worden. Van het 
ingevulde formulier kunt u een kopie maken en 
deze naar ons toesturen. U kunt ook eventueel 
een los formulier verkrijgen op de 
repetitieavond.  Zodra de cd klaar is zullen we 
zorgen dat deze u toegestuurd wordt. De dubbel- 
cd kost 20 euro. We hopen natuurlijk dat u 
zoveel mogelijk cd’s zult afnemen waardoor we 
des te meer geld naar het goede doel kunnen 
overmaken. 

    

DANK U WEL! 
We willen in deze nieuwsbrief graag alle mensen 
hartelijk bedanken voor de hulp en 
ondersteuning in welke vorm dan ook die we 
hebben mogen ontvangen, waardoor we samen 
dit project hebben kunnen realiseren.  
 

INFORMATIE NIEUW PROJECT  
Voor de deelnemers die zich hebben opgegeven 
voor het nieuwe project nog even het volgende: 
- graag de automatische machtiging ondertekend 
inleveren of sturen naar Henriëtte.  
- Maandag 24 augustus beginnen we met de 
eerste repetitie om 19.30 uur. 
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- De partituur van Brahms hebben we inmiddels 
binnen en zal maandag 18 mei na 21.00 uur 
uitgedeeld worden aan de mensen die zich 
hiervoor hebben opgegeven en een automatische 
machtiging hebben ingeleverd. 
- Tevens zullen dan ook de oefen-cd’s 
verkrijgbaar zijn. 
Zoals de deelnemers die een brief hebben 
ontvangen weten, zal op 18 april 2010 de 
Paukenmesse van Haydn uitgevoerd worden 

tijdens de uitvoering van MUSA CMUSA CMUSA CMUSA CANTATANTATANTATANTAT. 

Hiervoor zal ook een oefen-cd gemaakt worden 
voor de mensen die deze nog niet in hun bezit 
hebben. 
De oefen-cd’s van Brahms en de Paukenmesse 
zijn voor € 5,-- samen verkrijgbaar bij Dick. 
- Op maandag 18 mei zal na 21.00 het tweede 
deel van de avond besteed worden aan 
informatie over het nieuwe project. 
 

MAANDAG 18 MEI LAATSTE BIJEENKOMST 
Maandag 18 mei zullen we voor dit project voor 
de laatste keer samen komen om nog even na te 
praten over de concerten. Dit zal gebeuren onder 
het genot van een hapje en een drankje. We 
hopen dat u hier allen bij aanwezig zult zijn. 
Voor de mensen die zullen deelnemen aan het 
volgend project zal de avond ook na de pauze 
doorgaan. De mensen die niet zullen deelnemen 
aan het volgend project kunnen na de pauze naar 
huis. 
 
Wij wensen iedereen alvast een hele fijne 
zomervakantie toe en graag tot 24 augustus. Voor 
de mensen van wie we voor nu afscheid moeten 
nemen, graag tot ziens bij een volgend project. Het 
was ons een genoegen met u te hebben mogen 
werken. 
 

H.A.B. Kamerink   
Antwoordnummer 13601  
9580 WB MUSSELKANAAL  
Tel:  0599-354673/0620795033    
Fax: 0599-354691  
E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu   
Rekeningnummer: 30.17.26.086 
 

 

              

 

CD-BESTELFORMULIER 
 

VOOR DIE JAHRESZEITEN 
 

 

JA, IK BESTEL………CD´S  
á  € 20,00 

 
 
 NAAM: …………………………………………… 

 
ADRES:………………………………………….. 

 
   POSTCODE:…………………………………… 

 
   WOONPLAATS:……………………………… 

 
 TELEFOON: ……………………………….…. 

 
 

Dit formulier sturen naar 
onderstaand correspondentieadres. 

 

Stichting MUSAMUSAMUSAMUSA correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 

Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 

Tel.: 0599-354673/0620795033 
Fax: 0599-354691 

E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu 

 


