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Wij wensen iedereen een heel gezond en 
voorspoedig 2011 toe. 
 
NIEUWSBRIEF VAN DE CARMINA BURANA 
 
Wij willen graag alle deelnemers verwelkomen 
bij dit nieuwe project. We hopen dat u allen zult 
genieten van het komend project.  
De MUSA nieuwsbrief (kort: MUSA) zal weer 
-net als in de vorige projecten- maandelijks op 
de eerste maandag van de maand uitkomen. In 
de nieuwsbrief zal allerlei informatie gegeven 
worden rondom de organisatorische zaken 
binnen het projectkoor. Daarnaast zal Chris 
regelmatig op de achterkant over allerlei zaken 
schrijven betreffende 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).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEELNEMERS 
 
Voor dit project hebben zich op dit moment 73 
mensen aangemeld.  
Dit is een geweldig mooie groep waarmee we 
vanavond aan het werk gaan.  
Zoals u ziet, is het aantal mannelijke 
deelnemers ruim in de minderheid. We willen 
dan ook een beroep op u doen om mannen, van 
wie 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 de sfeer van projectkoor MUSA.  
Het aantal deelnemers zal de komende weken 
nog wel eens veranderen in verband met 
vakantie en nieuwe aanmeldingen. Soms zullen 
er mensen afvallen of zullen deelnemers qua 
stem op een andere plaats gezet worden, 
waardoor er de eerste tijd wisselingen in de 
groep zullen zijn.  
Hierdoor kan het zijn dat er regelmatig iemand 
anders naast u komt te staan. Gedurende het 
project zullen de zangstemmen ook regelmatig 
door elkaar gezet worden zodat iedereen went 
aan andere stemmen naast zich. We vragen van 
u een bepaalde coulance zodat iedereen zich 
prettig en welkom voelt gedurende het gehele 
project.  
 
In het kort zullen we nog een paar aangepaste 
punten in deze nieuwsbrief vermelden voor de 
deelnemers die het vorig project ook hebben 
meegedaan. Deze punten staan wel vermeld in 
de aanmeldingsbrief voor de nieuwe 
deelnemers. 

• Om de kosten te dekken zal er een 
maandelijkse bijdrage gevraagd worden 
van € 15, - over de maanden januari 2011 
tot en met … juni 2012. 
Dit bedrag is exclusief de partituur van 
de Carmina Burana en zal middels een 
automatische incasso welke tevens het 
bewijs van inschrijven is, geïnd worden. 

• De partituur van de Carmina Burana is op 
de eerste repetitie verkrijgbaar voor 
 € 15, - welke contant betaald dient te 
worden. 
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• Plaats en datum van uitvoering zullen zo 

snel mogelijk bekend gemaakt worden. 
• Zondag 6 november 2011 om 16.00 uur 

zal er een tussentijdse uitvoering (MUSA 
Cantat) worden gegeven in de 
Antoniuskerk van Musselkanaal, waarvan 
u zo snel mogelijk het programma via de 
nieuwsbrief zult ontvangen. 

• Op zondagmiddag 18 december 2011 zal 
er in Zorgcentrum De Heggerank, door 
een deel van ons projectkoor een 
Kerstconcert gegeven worden als 
tegenprestatie voor het vrij gebruik 
mogen maken van de repetitieruimte. 
Inschrijving hiervoor zal na de 
zomervakantie plaatsvinden. 

• Stichting MUSA besteedt de netto-
opbrengst van de cd-verkoop aan een 
goed doel. Het goede doel voor dit 
project zal tijdens een van de eerste 
repetities bekend gemaakt worden. 

 
MEDEDELINGEN: 
 
Repetitie: 
Maandag 14 februari zal de repetitie 
plaatsvinden in verzorgingshuis de A-Horst. 
Adres: Paulus Potterstraat 34, Musselkanaal. 
 
Thuis studeren: 
We verwachten van alle deelnemers een inzet 
waarbij thuis studeren een belangrijk aspect is. 
Wekelijks zal er tijdens de repetities gevraagd 
worden om delen uit het hoofd te zingen. 
Naast de Carmina Burana zal er gewerkt worden 
aan programmaonderdelen voor het 
tussenconcert die ook de nodige tijd en 
inspanning vergen. Zonder thuisstudie kan dit 
niet. 
  
Oefen-cd: 
Voor het thuis studeren is Dick Mulder bezig voor 
elke deelnemer een oefen-cd voor zijn of haar 
partij te maken welke voor € 5,-- te koop is. U 
kunt deze oefen-cd bestellen bij Charlotte 
Jansen.  
 

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 
een manier weet om aan sponsors te komen.  
 

 
Kijkt u bij uw eigen netwerken of daar een 
mogelijkheid is om ons project te steunen. 
Graag melden bij Henriëtte. 
 
CD Ein deutsches Requiem 
Wij willen u er op attenderen dat de dubbel-cd 
van Ein deutsches Requiem inmiddels klaar is. De 
cd is zeer de moeite waard om bij uw cd 
collectie te hebben.  
De cd kunt u bestellen via het formulier dat 
verkrijgbaar is bij Charlotte of via de website. 
De dubbel-cd kost slechts €20,00. 
 
Aanspreekpunten stichting MUSA: 
Henriette: alle organisatorische activiteiten. 
Charlotte: cd- en kaartverkoop. 
Dick: ondersteunende activiteiten. 
 
Website Stichting MUSA: 
De website is bijgewerkt. 
 
MUSA UTOPICA 
Zoals bij de meesten onder u bekend is, bestaat 
er naast het grote projectkoor ook een klein 
koor bij stichting MUSA, genaamd MUSA 
UTOPICA. Dit koor bestaat uit een vijftiental 
deelnemers waarvoor we nog een basstem 
zoeken. Mensen die 
zich hiervoor 
aanmelden kunnen 
zich opgeven bij 
Henriette. We kunnen 
dan een afspraak 
maken voor een 
auditie. 
MUSA UTOPICA zal op 
zondag 1 mei een 
uitvoering geven in de 
Antoniuskerk te 
Musselkanaal en op 24 april in de Basiliek van 
Oosterhout(Brabant). Tijdens beide uitvoeringen 
wordt het concert “Afrika” ten gehore gebracht. 
 
 

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 


