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Repetitieschema 19 en 21 juni 2014 
 
Afgelopen week is er een vergadering met het 
orkest geweest waarbij we het 
repetitieschema enigszins hebben aangepast. 
Te zijner tijd zal het definitieve 
repetitieschema in de nieuwsbrief worden 
vermeld. 
 
Repetitieschema: 
-Zondag 13 april 2014,18.30 - 21.30 uur:  
orkest met koor in de  M.H.K. 
(Margaretha Hardenbergkerk) Torenstraat 108a 
in Wildervank 
-Zondag 18 mei  2014,18.30 - 19.30 uur:  
orkest met solisten,  M.H.K Wildervank; 
19.30 -  21.30 uur: orkest met koor M.H.K.  
Wildervank. 
-Zondag 15 juni  2014,17.00 -  19.00 uur:  
orkest met koor  M.H.K. Wildervank. 
-Donderdag 19 juni 2014, 14.00 -15.30 uur: 
repetitie alleen met koor, theater Geert Teis. 
17.00 - 18.30 uur: orkest met koor en solisten 
Geert Teis. 
-Zaterdag 21 juni 2014, vanaf 9.00 uur koor; 
16.00 - 17.30 uur, orkest met koor en solisten 
en Jambo Afrika in theater Geert Teis. 
 
Bezoek Jambo Afrika 
 
Half april staat er voor het bestuur van 
stichting Musa een bezoek gepland aan de 
organisatie van Jambo Afrika. 
 

 
 

 
Meezingfestival: 
 
Op de achterkant van deze nieuwsbrief staat 
een persbericht van Jan Johan ten Have over 
het meezingconcert van 21 juni. Dit bericht zal 
naar de redactie van de plaatselijke pers 
gezonden worden. U mag dit persbericht 
gebruiken om zoveel mogelijk reclame te 
maken voor het meezingfestival. 
Een persbericht voor het concert van 19 juni is 
nog in de maak. 
 
Kaartverkoop 
 
We krijgen regelmatig vragen over de 
kaartverkoop voor de meezingavond. 
Het is belangrijk om te weten, dat de 
kaartbestelling voor 21 juni in eerste instantie 
is bedoeld voor de aanhang van de jongeren 
die meezingen. Kaartbestellingen vanuit het 
koor voor deze avond zullen op een 
reservelijst geplaatst worden. 
 

Als deelnemer aan het project kunt u een 
belangrijke rol spelen in de kaartverkoop. We 
hopen dat u iedereen in uw omgeving 
enthousiast zult maken voor onze concerten op 
19 en 21 juni. We vragen u daarom uw 
netwerk in te schakelen en zoveel mogelijk 
kaarten te verkopen! 
 
Mensen die zich hebben aangemeld voor het 
meezingfestival kunnen het bedrag van  
€25, - contant voldoen via Henriëtte tijdens de 
repetitieavond.  
 
Nieuw project!  

 
Opgave Kerstproject via lijst bij Henriëtte of 
via kamerink17@ziggo.nl 
 
 
 

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

 

mailto:kamerink17@ziggo.nl
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Stichting Musa en Noorderpoort houden 
Meezingfestival op 21 juni in Theater 
Geert Teis 
 

Iedereen kan meezingen 
met de Messiah van Händel 
 
door Jan Johan ten Have 
 
De klassieke muziek van de Messiah van 
Händel gezongen door een volle 
theaterzaal, begeleid door het 
Veenkoloniaal Symfonieorkest. En dat 
vermengd met Afrikaanse klanken. Dat is 
het Noorderpoort Meezingfestival, dat op 
21 juni plaatsvindt in het Stadskanaalster 
Theater Geert Teis.  
 
Scholieren van het Noorderpoort in 
Stadskanaal en andere middelbare scholen 
mogen - samen met deelnemers van 
allerhande koren uit de hele regio en elke 
muziekliefhebber die dit leuk lijkt - 
meezingen met de Messiah. Op vrijdagavond 
20 juni vindt de eerste kennismaking van de 
– naar verwachting honderden – deelnemers 
plaats. Op zaterdag 21 juni repeteren zij met 
elkaar de hele dag voor de uitvoering die nog 
diezelfde avond plaatsvindt.  
 
Afrikaanse klanken 
Deze uitvoering van de Messiah is een zeer 
bijzondere. De klassieke muziek van de 
Messiah wordt afgewisseld en zelfs 
vermengd met Afrikaanse klanken van de 
bekende muziekformatie Jambo Afrika, die 
interactief optreden in kleurrijke kostuums. 
,,Het gevoel van ‘er-midden-in-zitten-en-zelf-
meedoen’ biedt alle deelnemers 
gegarandeerd een onvergetelijke ervaring’’, 
zegt initiatiefnemer Chris Holman, docent 
aan het Noorderpoort en dirigent van 
stichting Musa. ,,Iedereen die in de zaal zit, is 
zelf onderdeel van het concert. De 
aanwezigen worden op enthousiaste wijze 
uitgedaagd om mee te zingen met de Messiah  
 
en om mee te zingen met en mee te bewegen 
op Afrikaanse muziek. We laten ons 
meevoeren op prachtige klanken en 
opzwepende ritmes.’’  
 

 
Ervaring 
De ervaring leert volgens Holman dat het een 
geweldige ervaring is om één dag te oefenen 
en 's avonds op de planken te staan om een 
klassiek meesterwerk te zingen: ,,In 2012 
was er het participatief Noorderpoort 
Scratchconcert met een uitvoering van de 
Carmina Burana. Dat was een bijzonder 
indrukwekkend concert waarbij zo’n 
driehonderd aanwezigen in de zaal actief 
meezongen. De deelnemers werden bijna 
letterlijk ondergedompeld in de muziek. Het 
was een grandioos meezingfestijn. Wij 
streven voor het komende Meezingfestival 
naar vijfhonderd deelnemers.’’ 
 
Concert Musa 
Het Noorderpoort Meezingfestival vindt 
plaats twee dagen na het traditionele concert 
van het projectkoor Musa onder leiding van 
Chris Holman en het Veenkoloniaal 
Symfonieorkest onder leiding van Lubertus 
Leutscher op donderdag 19 juni  in theater 
Geert Teis. De concertprogrammering van de 
avond biedt een sterk en afwisselend 
programma.  
Stichting Musa stelt zich ten doel om 
culturele activiteiten, in het bijzonder op het 
gebied van de koormuziek en zo mogelijk in 
combinatie met andere kunstdisciplines, 
bevorderen en organiseren teneinde een zo 
breed mogelijk publiek kennis te laten maken 
met kunst, cultuur en muziek." 
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij 
Henriëtte Kamerink van stichting Musa, tel. 
06-20795033 of e-mail  kamerink17@ziggo.nl. 
Deelname kost 25 euro voor volwassenen en 
10 euro voor scholieren. 
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