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LAATSTE NIEUWSBRIEF EIN DEUTSCHES REQUIEM 
 
Deze nieuwsbrief is alweer de laatste 
nieuwsbrief van dit project. Het is bijna 20 
november en de spanning stijgt bij iedereen om 
na hard werken het prachtige stuk te gaan 
uitvoeren in Wildervank. Prachtige leerzame 
repetities hebben we gehad onder leiding van 
Chris. De vele aanwijzingen die er zijn gegeven 
zoals: komma’s, crescendo en decrescendo en 
seufzers zingen, kunnen we nu ons aan het 
publiek en zelf laten horen. We krijgen de 
mogelijkheid om dit te gaan delen met het 
publiek en het Requiem over te brengen zoals 
deze bedoeld is door Brahms. Geweldig! De 
laatst dingen worden geregeld en de komende 
weken zal in de media het een en ander aan 
informatie te lezen en te horen zijn. We hopen 
op een groot publiek. Vele kaarten moeten nog 
verkocht worden, maar we rekenen op u als 
deelnemer om iedereen waar u mee te maken 
heeft, warm te maken voor dit prachtige 
concert.  

Vanuit Stichting MUSA willen Chris en ik iedereen 

een prachtig concert toewensen. 
 
MEDEDELINGEN TEN AANZIEN VAN 20 NOVEMBER 
 
-Het adres van de Grote Protestantse Kerk in 
Wildervank is:  
Torenstraat 80, 9648 CV 
Wildervank (deze is aan de 
achterkant van de kerk waar 
u langs de weg moet 
parkeren). 
Of: Raadhuisstraat 8, 
Wildervank(waar u eventueel 
op het kerkplein kunt 
parkeren). 
De ingang voor het koor is 
aan de Torenstraat. 
-Via website Stichting MUSA , link Ein deutsches 
Requiem, daarna kerk Wildervank, kunt u het  
adres en de route opzoeken. 
 
 
 
 

 

-Zoals in een vorige MUSA vermeld werd, 

verwachten we u op 19 november om 18.30 uur 
in de kerk. 
- Het is van groot belang dat u alle 
mededelingen ten aanzien van het concert en de 
daar voorafgaande repetities welke in de andere 
nieuwsbrieven staan vermeld, gaat lezen 
waardoor er geen onduidelijkheden ontstaan. 
-Zondag 14 november om 13.00 uur is er een  
repetitie in de Kerk van Wildervank. Iedereen 
wordt geacht hierbij aanwezig te zijn. 
-De nieuwe volgorde van de Hymne / In adventu 
Domini is als volgt:  
Mannen inzingen in de hal eerste couplet, 
daarna herhaling eerste couplet naar binnen 
lopend; Daarna vrouwen tweede couplet; 
Daarna mannen en vrouwen samen beide 
coupletten steeds herhalend. Alles wordt uit het 
hoofd gezongen. 
-Tijdens het concert is er voor het koor de 
mogelijkheid gecreëerd om in de grote zaal van 
de kerk, via een groot scherm het eerste deel 
van het concert waarin het Stabat Mater van 
Pergolesi wordt uitgevoerd, te volgen.     
- Wij willen u nogmaals attenderen op het 
verkopen van kaarten van dit project. Kaarten 
voor ons dit concert kunt u bestellen bij 
Charlotte. De kaarten kosten €22,50. 
Het is voor ieders belang dat we voor een volle 
kerk zingen.  
 

CD-VERKOOP EIN DEUTSCHES REQUIEM 
 

In deze nieuwsbrief willen we u attenderen op 
de dubbel cd welke er gemaakt wordt van het 
concert. Deze kunt u bestellen via het formulier 
die verkrijgbaar is bij Charlotte of via de 
website. Zodra de cd klaar is zullen we zorgen 
dat deze u toegestuurd wordt. De dubbel- cd 
kost €20,00. 
We hopen natuurlijk dat u zoveel mogelijk cd’s 
zult afnemen waardoor we des te meer geld 
naar het goede doel kunnen overmaken. 
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ALGEMENE MEDEDELINGEN 
 

- De cd opname welke plaats zou vinden op 
zaterdag 11 december gaat niet door in verband 
met activiteiten rondom de kerk. 
- Zondag 19 december vindt er een Kerstviering 
plaats in de grote zaal van de Heggerank. Deze 
viering is bedoeld voor alle bewoners en familie 
van zorgcentrum de Heggerank. Het projectkoor 

van Stichting MUSA is gevraagd hieraan zijn 

medewerking te verlenen.  
In deze bijeenkomst zullen we Kerstliederen 
zingen eventueel aangevuld met een stukje 
eigen repertoire. Hiervoor is een muziekbundel 
aanwezig. U zult van ons nog bericht ontvangen 
wanneer hiervoor geoefend zal worden. Wij gaan 
er vanuit dat het gehele koor hieraan zal 
deelnemen. Wij ontvangen van mensen die hier 
niet aan zullen deelnemen graag bericht bij 
Henriette.  
 

CARMINA BURANA 
 

De deelnemers van het huidige koor die zich 
hebben opgegeven voor De Carmina Burana, 
hoeven geen automatische machtiging meer in 
te vullen. De huidige machtiging blijft geldig 
voor het volgende project. De partituur van de 
Carmina Burana zal in de eerste repetitie aan u 
uitgereikt worden. In de maand december zal er 
geen maandelijkse bijdrage van uw rekening 
afgetrokken worden. De informatie die er nodig 
is, zal vermeld worden in de nieuwsbrieven voor 
dit project. Alleen nieuwe deelnemers zullen 
een welkomst brief en machtiging toegestuurd 
krijgen.  
Wij hopen dat u andere belangstellenden warm 
zult maken voor deelname aan dit project. 
Maandagavond 10 januari zal met dit project 
gestart worden in de grote zaal van de 
Heggerank.  
 
TERUGBLIK OP HET CONCERT 
 

Maandag 22 november zullen we samen 
terugblikken op het afgelopen project en het 
concert. Onder het genot van een kopje koffie 
met iets lekkers erbij willen we er samen een 
fijne avond van maken om dit project af te 
sluiten. Het eerste deel van de avond zal er 
aandacht worden geschonken aan de 
voorbereiding voor het Kerstconcertje van 19 
december. Daarna zullen we afsluiten met de 
terugblik. 
 
 
 
 

 
 

KERSTCONCERT 20 DECEMBER  
 

Zondagmiddag 19 december om 14.00 uur zijn 
we gevraagd door de Hegggerank om een aantal 
liederen te zingen voor de bewoners van de 
Heggerank. Dit gebeuren zal ongeveer één uur 
duren. Wij verwachten dat het gehele koor hier 
aan zal deelnemen. Deelnemers die om wat voor 
reden hier niet aan kunnen deelnemen, worden 
verzocht dit bij Henriette te melden. 
 

OPSLAGRUIMTE VOOR PODIUM STICHTING MUSA 

 

Stichting MUSA is dringend op zoek naar 

opslagruimte voor het podium welke we 
gebruiken voor de concerten. De maten van het 
podium wanneer deze uit elkaar gehaald is, 
beslaat ongeveer 2,50 meter lengte, 1,50 meter 
hoogte en 0,80 meter breedte. Mocht u ruimte 
hebben of iemand kennen die ruimte heeft om 
ons podium op te slaan, dan zouden wij dit heel 
graag van u vernemen.  
 
DANK U WEL! 
 

Wij willen graag alle deelnemers bedanken voor 
deelname aan dit project. 
Wij hopen dat u allen genoten hebt van de zang 
en informatie welke u allemaal hebt ontvangen 
tijdens dit project. De deelnemers die niet mee 
zullen gaan naar het volgend project hopen we 
graag weer eens te begroeten bij een ander 
project of als publiek in de zaal.  
We willen in deze nieuwsbrief tevens 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.  
 

Wij wensen iedereen alvast een hele fijne 
kerstvakantie toe en graag tot 10 januari. 
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. 
 

Stichting MUSA correspondentieadres: 

H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.:  0599-354673/0620795033 
Fax:  0599-852727 
E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu 
Rekeningnummer: 3017.26.086 
BIC: RABONL2U 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 


