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Repetitieschema 7, 8 en 9 juni 2012 
 
 
 
Naast de extra repetities op de zondag- 
middagen en de maandagavonden vinden 
jullie in deze nieuwsbrief het repetitieschema 
rondom de uitvoeringen van 7 en 9 juni.  
Vermeld dit schema in uw agenda zodat  
niemand een repetitie vergeet en we samen 
een prachtige Carmina Burana neer kunnen 
zetten. 
 
 
 
 

Repetitieschema  

Carmina Burana - Carl Orff 

Indeling van de repetitie: 

donderdag 7 juni 2012.  

Repetities   

12:00 uur Geert Teis open 

12:30 uur Aanvang repetitie met  
Pianist en koor  

14:00 uur Pauze 

14:30 uur Vervolg repetitie 

15:30 uur Einde repetitie 

17:30 uur  Repetitie met koor, orkest en 
Solisten tot 19:00 uur 

Concert   

19:30 uur Deuren open voor publiek  
(koor opstellen) 

20:00 uur Aanvang concert (Beethoven) 

21:00 uur Pauze en koor opstellen 

21:30 uur Vervolg concert  
(Carmina Burana) 

22:30 uur Einde concert 
 

Repetitieschema  

Carmina Burana - Carl Orff 

Indeling van de scratchdag: 

vrijdag 8 juni 2012.  

Repetities   

16:00 uur Aanwezig  in Geert Teis 

16:30 uur Aanvang repetitie met pianist 

19:00 uur Pauze 

20:00 uur Vervolg repetitie 

22:00 uur Einde repetitie  
 

 

Repetitieschema 

Carmina Burana - Carl Orff 

Indeling van de scratchdag: zaterdag 9 
juni 2012.  

Repetities   

09:00 uur Aanwezig 

09:30 uur Aanvang repetitie met pianist 

12:00 uur Pauze 

13:00 uur Vervolg repetitie 

14:00 uur Pauze 

14:30 uur Vervolg repetitie met orkest  
en solisten 

16:30 uur Einde repetitie en pauze waarin 
Koorleden even naar huis kan 
om te eten en om te Kleden. 

 Concert  

19:00 uur Koor aanwezig 

19:30 uur Deuren open voor publiek 
 

20:00 uur Aanvang concert 

21:30 uur Einde 
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Repetities met orkest in de  
Margaretha Hardenberg Kerk 
Wildervank Torenstraat 108 te 
Wildervank 

 
18:30 – 
22:00 uur 

 
 6 mei 2012 

 
18:30 – 
22:00 uur 

 
 3 juni 2012 
 

 
Plaats van repetities en uitvoering 
 
-De uitvoeringen zullen plaats vinden in 
Theater Geert Teis, Geert Teisplein 2,  
9501 VL, Stadskanaal. 
 

 
 
-De repetities vinden plaats in de  
Margaretha Hardenberg Kerk,  
Torenstraat 108 te Wildervank.  
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Repetities met stemmen apart 
De komende maanden zal Chris elke 
maandagavond een half uur intensief aan 
elke stemgroep apart aandacht schenken. 
Dit houdt in dat de betreffende stemgroep 
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 maart : Sopranen 
12 maart : Alten 
19 maart : Tenoren 
26 maart : Bassen 
  2 april : Sopranen 
16 april : Alten 
23 april : Tenoren 
30 april : Bassen 
 7 mei  : Sopranen 
14 mei : Alten 
21 mei : Tenoren 
 4 juni : Bassen 
 
30 april is het Koninginnedag maar wordt er 
wel gerepeteerd. 
9 april is er geen repetitie in verband met 
Pasen. 
28 mei is er geen repetitie in verband met 
Pinksteren. 
 
Aanmelding nieuw project 
Aanmelding voor het nieuwe project 
van Jacob de Haan kan bij Henriëtte. 
 
Kaartverkoop 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dick of via 
www.stichtingmusa.eu. 
 
Website stichting Musa 
Er wordt momenteel hard gewerkt aan 
vernieuwing van de website. Zodoende  
ligt de website er momenteel even uit.  
Zodra de website weer in de lucht is,  
dan hoort u dit van ons. Wij streven naar  
de datum van 1 maart. 
 

 
 

Stichting Musa hanteert de 

aanwezigheidsplicht als voorwaarde 
voor deelname aan de uitvoeringen, 

uitzonderingen daargelaten. 


