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Repetitieschema 19, 20 en 21 juni 2014 
In de vorige nieuwsbrief stond de aanvangstijd 
voor zondag 13 april per abuis fout vermeld en 
was vrijdag 20 juni hierin niet opgenomen. 
Hieronder het nieuwe schema: 
- Zondag 13 april 2014,19:30 – 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; 
  19:30 – 21:30 uur: orkest met koor in de  
  M.H.K.    
- Zondag 15 juni  2014,17:00 – 19:00 uur:  
  orkest met koor  M.H.K. 
- Donderdag 19 juni 2014, 14:00 -15:30 uur: 
  repetitie alleen met koor in theater Geert       
  Teis. 
  17:00 – 18:30 uur: orkest met koor en solisten 
  in theater Geert Teis. 
- Vrijdag 20 juni 2014, 16:00 – 22:00 uur:      
  repetitie met pianist in theater Geert Teis. 
- Zaterdag 21 juni 2014, vanaf 09:00 uur koor; 
  16:00 – 17:30 uur, orkest met koor en     
  solisten en Jambo Afrika in theater Geert  
  Teis. 
 
Aanwezigheidsplicht 
Zoals iedereen van het projectkoor weet, 
hanteren we een aanwezigheidsplicht. Deze is 
zeker van toepassing op de repetitieavonden 
met het orkest. Bij elke afspraak heb je 
uitzonderingen. Dit begrijpen wij. Wanneer 
iemand bij één van de repetitieavonden écht 
niet aanwezig kan zijn, kan dit aangegeven 
worden bij Henriëtte. 
Deelnemers die zich hebben aangemeld voor 
het meezingfestival, zijn ook van harte 
welkom op de orkestrepetities. 
 
Meezingfestival: 
Het meezingfestival begint steeds meer vorm 
te krijgen doordat mensen zich gaan opgeven. 
Het idee om koren uit te nodigen op een 
repetitieavond slaat goed aan. Op 28 april 
komt het eerste koor! Meerdere deelnemers 
hebben aangegeven hun koor hier warm voor 
te maken en mogelijk mee te brengen naar 

een repetitie. Wanneer u uw koor meebrengt, 
geef dit dan even aan bij Henriëtte in verband 
met de logistiek. We hopen dat zoveel 
mogelijk koren mee zullen doen. 
Mensen die zich hebben aangemeld voor het 
meezingfestival kunnen het bedrag van € 25,- 
contant voldoen bij Henriëtte tijdens de 
repetitieavond. Overmaken kan ook! 
 

 
 
Kaartverkoop 
De kaartverkoop voor 19 juni komt langzaam 
op gang. 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! 
Naast de kaartbestelling via stichting Musa, 
kan men tevens kaarten bestellen via Geert 
Teis. Ook op de avonden van de uitvoeringen 
verzorgt Geert Teis de kaartverkoop.  
 

Stichting Musa hanteert de 
aanwezigheidsplicht als voorwaarde 

voor deelname aan de uitvoeringen.  

 
Stichting Musa 
Correspondentieadres: 
H.A.B. Kamerink 
Antwoordnummer 13601 
9580 WB MUSSELKANAAL 
Tel.:  0599-354673/0620795033 
E-mail: kamerink17@ziggo.nl 
www.stichtingmusa.eu 
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86 
BIC: RABONL2U 
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Iconen 
 
Tijdens de voorstelling maken we volop gebruik van 
de mogelijkheden die het theater ons biedt. Een 
spectaculair lichtplan zorgt voor de finishing touch 
en geeft het geheel een gouden randje. Tijdens de 
muziek zullen beelden getoond worden. We laten 
iconen zien: stijlvolle afbeeldingen van bijzondere 
mensen. Hierbij willen we nadrukkelijk  een 
eerbetoon geven aan de heiligen van deze tijd. 
Mensen die door hun verdiensten een voorbeeld 
zijn voor de mensheid. Mensen die verbondenheid 
tot stand brengen door hun grote geloof in de 
goedheid van de mens. 
 
1. Händel (1685-1759)  
Georg Friedrich Händel wordt gezien als één van de 
grootste componisten van de barok. Hij  
schreef de prachtige muziek waar u vanavond naar 
luistert.  
 
2. Mozart (1756-1791)  
Wolfgang Amadeus Mozart maakte een bewerking 
van De Messiah Hij breidde het orkest uit. Mozart 
leefde in de klassieke periode.  
  
Händel en Mozart zijn iconen van hun tijd. Hun 
muziek is tijdloos en brengt daardoor een 
verbinding tot stand. 
 
3. Moeder Theresa (1910-1997)  
Moeder Theresa is een icoon van liefdadigheid. In 
1979 krijgt Moeder Teresa de Nobelprijs voor de 
Vrede. Zij stelde haar leven in dienst van armen en 
kanslozen.  
Een bekende uitspraak van Moeder Theresa is: “Als 
je honderd mensen niet kunt helpen, help  
er dan eentje”.  
 
4. Martin Luther King (1929-1968)  
Martin Luther King zette zich in voor de 
burgerrechten in Amerika. Legendarisch is zijn 
toespraak "I Have a Dream", waarin hij zijn hoop 
uitsprak dat mensen ooit op hun gedrag en niet op 
hun huidskleur beoordeeld zouden worden. Een 
jaar later kreeg hij de Nobelprijs voor de Vrede.  
Een bekende uitspraak van Martin Luther King is: 
“Ik droom ervan, dat op een dag in de rode heuvels 
van Georgia de zonen van vroegere slaven en de 
zonen van vroegere slavenhouders samen kunnen 
zitten aan de tafel van broederschap”.  
“I have a dream that one day on the red hills of 
Georgia sons of former slaves and the sons of 
former slave owners will be able to sit down 
together at the table of brotherhood”.  
(Bron: bij de mars op Washington, 28.8.1962) 
 
5. Mahatma Ghandi (1869-1948)  
Mahatma Gandhi was een Indiaas politicus die zich 
in Zuid-Afrika voor de Indiase bevolkingsgroep 
inzette. Later werd hij één van de grondleggers van 
de moderne staat India.  
 
 

 
 
 
 
Hij was voorstander van actieve geweldloosheid als 
middel voor revolutie.  
Een bekende uitspraak van Gandhi is: "De wereld 
biedt genoeg voor ieders behoefte, maar  
niet voor ieders hebzucht". 
 
6. Denis Mukwege (1955)  
Denis Mukwege is een Congolese gynaecoloog en 
mensenrechtenactivist. Hij behandelt slachtoffers 
van groepsverkrachtingen en seksueel geweld, een 
specialisatie waarin hij wereldwijd als expert wordt 
beschouwd. In 2008 ontving hij de 
mensenrechtenprijs van de Verenigde Naties.  
Een bekende uitspraak van Mukwege is: "De kracht 
van de duisternis zal worden verslagen,  
we moeten reageren op geweld met liefde".  
 
7. Malala Yousafzai (1997)  
Op 9 oktober 2012 werd het Pakistaanse meisje 
Malala Yousafzai neergeschoten door de Taliban. 
Malala zet zich enorm in voor het recht op 
onderwijs voor meisjes. Zij kreeg daarvoor al de 
eerste Pakistaanse Vredesprijs en de Internationale 
Kindervredesprijs.  
Een bekende uitspraak van Malala is (toen zij de 
Verenigde Naties toesprak in 2013): "Ik verhef mijn 
stem - niet zo dat ik kan schreeuwen, maar zo dat 
mensen zonder een stem kunnen worden gehoord".  
 
8. Steve Biko (1946-1977)  
Stephen Bantu Biko was een voorvechter van de 
burgerrechten in Zuid-Afrika. Hij ontpopte zich 
eind jaren zestig in de Oostkaap als een 
charismatische voorvechter van zwarte 
emancipatie. Biko was niet anti-blank, maar hij 
was tegen de blank-Europese overheersing van 
Afrika. De autoriteiten beschouwden Biko als een 
terrorist. Hij werd in 1977 op gruwelijke wijze 
vermoord door de politie.  
Een bekende uitspraak van Steve Biko is: “Het is 
beter om te sterven voor een idee dat zal  
leven, dan te leven voor een idee dat zal sterven”.  
 
9. Nelson Mandela (1918-2013)  
Nelson Rolihlahla Mandela (Ixoˈliɬaɬa manˈdeːla; in 
het Xhosa) was de eerste gekleurde president van 
Zuid-Afrika. Hij is bekend geworden door zijn strijd 
tegen de apartheid. In Zuid-Afrika wordt hij 
beschouwd als de "Vader des Vaderlands”. Zijn 
bijnaam was Madiba, de naam in zijn clan voor 
Thembu-koningen. Als leider van de militaire tak 
van het ANC werd hij in 1963 opgepakt en kreeg hij 
een levenslange gevangenisstraf opgelegd. In 1990  
kwam hij vrij en werd het ANC gelegaliseerd. 
Samen met president F.W. de Klerk kreeg Mandela 
in 1993 de Nobelprijs voor de Vrede.  
Een bekende uitspraak van Mandela is: “Onderwijs 
is het meest krachtige wapen dat je kunt  
gebruiken om de wereld te veranderen”.  
 


