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Welkom aan allen die deel nemen aan het
Kerstproject. In deze nieuwsbrief zullen de
voor dit moment belangrijke zaken genoemd
worden. Voor deelnemers die stichting
Musa kennen, is de nieuwsbrief bekend.
Voor nieuwe deelnemers is het belangrijk
om te weten dat deze maandelijks uitkomt.
Hierin worden alle belangrijke zaken
besproken met betrekking tot onze
projecten. Het kan dus handig zijn om de
nieuwsbrief te bewaren. Voorheen werd de
nieuwsbrief per mail verzonden maar vanaf
oktober zal hij te vinden zijn op onze
website www.stichtingmusa.eu. Deelnemers
die geen internet hebben, krijgen de
nieuwsbrief op de repetitieavond uitgereikt.
De nieuwsbrief van september zal nog op de
oude wijze verstuurd worden.
Kaarten bestellen
Met ingang van het lopende project zal de
kaartverkoop vanaf het begin plaatsvinden.
Kaarten bestellen kan door middel van een
bestelformulier via Henriette, via de website
of via het telefoonnummer van Charlotte
Jansen 06-29121693.
Website stichting Musa
De website van stichting Musa is vernieuwd.
We hebben Wybren Jongstra bereid
gevonden onze website te beheren. Stichting
Musa is erg blij met het resultaat dat hij tot
nu toe heeft laten zien. Wybren is met de
laatste loodjes bezig en zodra het kan, zal de
website online gaan. Er zijn enkele
vernieuwingen aangebracht. Zo zal de
nieuwsbrief voortaan via de website te lezen
zijn en heeft de deelnemerskrant een nieuwe
naam gekregen: Deelnemersforum.

Deelnemers kunnen bij Henriëtte kopij
aanleveren via de mail.
Maandelijkse bijdrage
De maandelijkse bijdrage van €  15,- zal met
ingang van september maandelijks worden
geïnd. De deelnemers die al eerder een
doorlopende machtiging bij Henriëtte
hebben ingeleverd, hoeven niets te doen.
Nieuwe deelnemers krijgen een machtiging
via de mail toegestuurd. Die kan -ingevuld
en ondertekend- bij Henriëtte ingeleverd
worden.
Goede doel
Hieronder
een
fragment
uit
een
krantenbericht waarin melding gemaakt
wordt van het uitreiken van de cheque aan
het Ronald Mc Donaldhuis in Utrecht:
…..de opbrengst van de
verkoop van de cd’s  
gaat o.a. naar de
huiskamer van het
Ronald Mc Donaldhuis
in Utrecht. In het
Wilhelmina
Kinderziekenhuis in Utrecht is
een speciaal ingericht
huis met huiskamers,
gezellige zithoeken, een
badkamer en twee
keukens. Dit is bedoeld voor (groot)ouders
van wie een (klein)kind in het ziekenhuis
ligt. Hier kan men zich even terugtrekken uit
de ziekenhuissfeer op momenten dat hun
(klein)kind slaapt of een behandeling moet
ondergaan. Dit huis wordt gerund door
vrijwilligers die de mensen ontvangen en zo
nu en dan een praatje maken.
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Voor ouders die buiten Utrecht wonen en
van wie het kind ernstig ziek is, bestaat de
mogelijkheid om in het Ronald Mc
Donaldhuis -tegenover het WKZ- een kamer
te huren, waarvoor een kleine bijdrage
gevraagd wordt.
Dit doel was aangedragen door Mart
Korthuis.
Repetitieschema en muziekwebsite
Voor het plaatsen van de muziek op de
oefensite is Arie Bos wederom bereid
gevonden om dit voor het Kerstproject van
stichting Musa te verzorgen. Het
repetitieschema voor dit project staat ook op
deze oefensite. Zo kan iedereen zich goed
voorbereiden op de repetities. Het is een
druk programma, we verwachten dat u de
stukken thuis goed instudeert. Het
repetitieschema is ook als bijlage bij deze
nieuwsbrief gevoegd.
Arie introduceert zichzelf in het volgende
stukje:
Terug
Vanaf september kom ik weer iedere week
lekker zingen. Vorig jaar vond ik het
nodig me een tijd helemaal te
concentreren op het eerste jaar van mijn
wiskunde-promotie, maar inmiddels hoef
ik niet angstig meer te zijn dat na 38 jaar
alles vergeten is. Niets is minder waar.
Mijn begeleiders zijn tevreden en ikzelf
ook. Ik heb
mooie
objecten
bedacht in
veel
dimensies,
zoals
het
3D figuur
hiernaast.
Dus nu is
er, naast de wiskunde, ook het zingen en
wat daar bij komt kijken om me weer
helemaal in te verliezen. Ik ben al druk
bezig met de oefensite voor kerst 2014.

Kijk maar eens op
http://tinyurl.com/Kerst2014MUSA
om
een indruk te krijgen van wat er gebeurt.
Alle muziek staat er uiteraard nog niet op
maar daar wordt druk aan gewerkt.
Hopelijk beleeft iedereen er net zo veel
plezier aan als ikzelf.
Arie Bos
Programma Kerstconcert 19 december
1. Alta Trinita Beata (anoniem, 15e eeuw).
2. Boheemse Herdersmis (Jakub Jan Ryba,
1765-1815) afgewisseld met Engelstalige
kerstliederen.
o Kyrie (Ryba)
o Gloria (Ryba)
o Graduale (Ryba)
For unto us a child is born (Händel)
O come, all ye faithful
Hark, the herald angels sing
o Credo (Ryba)
o Offertorium (Ryba)
The little drummerboy
The first nowell
A boy was born (Britten)
o Sanctus (Ryba)
o Benedictus (Ryba)
Away in a manger
Ding dong! Merrily on high
Silent night
o Agnus Dei (Ryba)
o Slotkoor (Ryba)
Wij wensen iedereen een fijn, plezierig en
leerzaam Kerstproject toe.
Stichting Musa
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