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Kerstconcert  
Zondag 16 september 2012 hebben we wederom 
een zeer succesvolle Kerstmiddag mogen 
organiseren voor de bewoners van zorgcentrum 
de Heggerank. De bewoners hebben kunnen 
genieten van een scala aan kerstliederen waarbij 
door velen van harte werd meegezongen. De 
Missa Katharina werd tussen de kerstliederen 
door gezongen met halverwege een prachtig 
kerstverhaal, voorgelezen door Stephen. De sfeer 
was geweldig en zowel bewoners als koor hebben 
genoten van deze prachtige middag. 
 

Avond van het Gedicht 
Inmiddels zijn we nog maar een paar weken 
verwijderd van de uitvoering van de Avond van 
het Gedicht op 31 januari 2013 in theater Geert 
Teis. Voor deze avond willen we naast de 
repetitieavonden op de maandagen, de extra 
repetities noemen waarbij we ervan uitgaan, dat 
iedereen aanwezig zal zijn: 
  - Zaterdag 26 januari van 09:00 – 12:00 uur  
    repetitie in Bedum; 
  - Donderdag 31 januari om 17:30 uur generale  
    repetitie. Donderdagavond: uitvoering. 
 

De kleding die deze avond gedragen wordt, is net 
als anders: zwart met een rood tintje. Deze 
avond zijn wij te gast in Geert Teis. Zodra alle 
informatie over deze avond bekend is, geven dit 

aan u door. Het is al wel 
bekend dat voor ons 
plaatsen worden vrij 
gehouden zodat ook wij 
van de rest van het 
programma kunnen gaan 
genieten. 
 
 
 
 
 
 

 

De kaartverkoop voor deze avond is in volle gang. 
U kunt via de lijst bij Henriëtte kaarten 
bestellen. Het geld kunt u overmaken op het 
rekeningnummer (welke vermeld staat op de 
lijst) of contant bij Guus Brouwer die voor de 
kaarten zorgt.  
       
Mededelingen 
- Voor de redactie van de Deelnemerskrant van  
onze website zoeken we nog een vertegenwoordiger 
van de alten. Omdat Marianne Camphuizen nu bij de 
tenoren zingt, zal zij vanuit deze stem de 
deelnemerskrant ook bijhouden en niet meer vanuit 
de altstem.  

- In verband met het verbouwen van het 
Zorgcentrum de Heggerank in 2013, zullen de  
repetities met ingang van 11 februari 2013 niet 
meer in de grote zaal van de Heggerank 
plaatsvinden. Met ingang van deze datum zullen 
de repetities plaatsvinden in de grote zaal op de 
begane grond van het woon-zorgcentrum de  
A-Horst, Paulus Potterlaan 34, 9581 EN 
Musselkanaal. 
- De hele maand januari en maandag 4 februari 
zijn de repetities nog gewoon in de Heggerank. 
 

De Messiah van Händel 
Van het huidige koor hebben zich al een aantal 
mensen zich opgegeven voor dit project, maar 
stichting Musa zal ook onderstaand persbericht 
naar de plaatselijke bladen sturen. U, als 
deelnemer van het projectkoor, mag dit 
persbericht ook in uw eigen omgeving 
verspreiden zodat we het project met een mooi 
aantal deelnemers zullen starten. 
Voor de deelnemers, die zich hebben opgegeven 
voor dit project, loopt de maandelijkse bijdrage 
gewoon door. De partituur die gebruikt zal 
worden, is op de eerste repetitie op 4 februari 
verkrijgbaar voor 15 euro, contant te betalen aan 
Henriëtte.  
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PERSBERICHT 

 

Stichting Musa uit Musselkanaal zoekt 

deelnemers voor haar nieuwe Projectkoor. Na 

het muzikale avontuur waarbij het koor zijn 

medewerking mag (mocht) verlenen aan de 

vijfde Muzikale Avond van het Gedicht op 31 

januari 2013, start de stichting op maandag 4 

februari een splinternieuw project.  

 

Dirigent Chris Holman zoekt zangers en 
zangeressen voor dit nieuw samen te stellen 
koor. Het nieuwe muziekstuk dat deze keer 
centraal zal staan, is de Messiah van Georg 
Friedrich Händel.  
 
Op maandagavond 4 februari is de eerste 
repetitie met een speciaal voor deze gelegenheid 
in het leven te roepen projectkoor. Er wordt  
veel aan stemvorming gedaan, waarbij  onder 
andere in kwartetten wordt gezongen. Voorts 
zullen de deelnemers veel 
achtergrondinformatie krijgen over de te zingen 
werken. Al met al wordt het een heel muzikaal 
avontuur. 
 
Op dit moment zijn er ruim 50 aanmeldingen. Dit 
aantal kan nog flink uitgebreid worden. Een 
aantal van 90 koorleden is ideaal. Er wordt 
wekelijks geoefend op de maandagavond van 
19:30 tot 22:00 uur in de grote zaal van woon-
zorgcentrum De Heggerank, Willem Diemerstraat 
7 te Musselkanaal. In verband met de verbouwing 
van De Heggerank in 2013, , zal de repetitie van 
4 februari wel plaatsvinden in de Heggerank 
maar de daaropvolgende repetities in De A-Horst 
in Musselkanaal, Paulus Potterlaan 34. 
Potentiële koorleden die van muziek houden en 
thuis willen studeren, worden van harte 
uitgenodigd om zich op te geven. Het project zal 
verbonden worden aan een nader te bepalen 
goed doel.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Georg Friedrich Händel is een Engelse componist 
van Duitse afkomst. Hij is geboren op 23 februari 
1685 in Halle (Duitsland) en is gestorven in  
Londen op 14 april 1759. Hij schreef zijn 
meesterwerk de Messiah in 1742. De Messiah is  
een oratorium, een groot muzikaal werk voor 
solisten, koren en orkest. Het werk volgt in grote 
lijnen de volgorde van het kerkelijk jaar: 
Advent, Kerstmis, Epifanie, Lijdenstijd, Pasen en 
Hemelvaart (alleen Pinksteren ontbreekt in de 
Messiah.) Er zijn dus verschillende momenten in 
het jaar waarop dit oratorium uitgevoerd kan 
worden. De uitvoering van stichting Musa zal 
plaatsvinden in juni 2014. 
 

 OPGEVEN 
U kunt zich opgeven bij: Henriëtte 
Kamerink, Hulststraat 26, 9581 KJ 
Musselkanaal. Telefoon 06-20795033 of  
e-mail: kamerink17@ziggo.nl. Zie ook 
www.stichtingmusa.eu 

 
 

Stichting Musa hanteert de 
aanwezigheidsplicht als voorwaarde 
voor deelname aan de uitvoeringen,  

uitzonderingen daargelaten. 
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