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Laatste nieuwsbrief van het kerstproject

-

In deze nieuwsbrief zullen de laatste
mededelingen staan ten aanzien van ons
kerstproject van 19 december. Na het concert
is de kerstvakantie en zal stichting Musa op
5 januari 2015 starten met het nieuwe project.

-

Programma Kerstconcert 19 december

19 december 2014
-

-

-

-

-

Aan het eind van de uitvoering lopen
we in een dubbele rij naar buiten en
kunt u uw spullen ophalen uit het
parochiehuis.
Eventueel kunt u nog op eigen kosten
iets drinken in het parochiehuis.

Beheerder Willy Deiman zal er voor
zorgen dat wij vanaf 16.00 uur in het
parochiehuis terecht kunnen, waar we
onze spullen neer kunnen leggen. Wij
adviseren u om geen waardevolle
spullen mee te nemen.
Bij Willy kunt u tussen 16:00 – 16:45 uur
een kopje koffie of thee bestellen op
kosten van stichting Musa.
Van 16:45 – 18:00 uur is de generale
repetitie waarbij wij er vanuit gaan dat
iedereen hierbij aanwezig zal zijn.
Na de generale repetitie kunt u naar
huis om u om te kleden en te gaan
eten.
Om 19:30 uur wordt u allemaal weer
verwacht in het parochiehuis waarna
we ons iets voor 20:00 uur op zullen
stellen voor de uitvoering.
Voor diegene die geen mogelijkheid
heeft om naar huis te gaan, kan op
eigen kosten een chinees buffet besteld
worden. Kosten voor het buffet
exclusief frisdrank is € 10, - per
persoon. Opgave hiervoor graag deze
week bij Henriëtte.
Bij dit buffet zal op eigen kosten
frisdrank geschonken worden. Dit kost
€ 1,60 per consumptie.
Iedereen wordt verzocht de muziek op
de juiste volgorde in een zwarte map
te bevestigen zoals hiernaast
beschreven staat.
Kledingvoorschrift is geheel zwart of
zwart met een klein rood tintje.

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)
Kaartverkoop
In verband met de kaartverkoop willen we u
vragen uw eigen netwerk te benaderen om het
concert van 19 december te promoten.
Daarnaast zouden we iedereen met een
account van Facebook of een ander social
medium willen vragen om de website van
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stichting Musa te “liken” en uw contacten uit
te nodigen naar de uitvoering te komen.
Tevens zou u iedereen die al kaarten via u
heeft gekocht, kunnen vragen om reclame
voor stichting Musa te maken.
Het nieuwe project 2015
Stichting Musa start met het nieuwe project
op maandag 5 januari 2015 in de grote zaal
van Lint.
Opgeven voor het nieuwe project kan via de
website van stichting Musa of door je aan te
melden bij Henriëtte. Het Musa projectkoor
fungeert als steunkoor voor het Noorderpoort
Meezingfestival. Deelnemers aan dit project
doen automatisch hieraan mee.
Op de eerste avond van dit project ontvangt u
de muziek van de Krönungsmesse. Later volgt
muziek van Die Zauberflöte en van Ede Staal.
We vragen voor het totale muziekpakket een
bijdrage van €12,50. Graag contant afrekenen
op de eerste repetitieavond.
Vriend van Musa
Voor € 15, - per jaar kunt u Vriend van
stichting Musa worden. Hiermee steunt u de
doelstellingen van de stichting en krijgt u 20%
korting op 2 kaarten voor ieder concert van
stichting Musa. Meldt u aan bij Henriëtte.
Wij wensen iedereen heel fijne feestdagen en
een gezond 2015 toe en zien jullie graag terug
op 5 januari 2015 voor het nieuwe project!

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
-Vriend van Musa opgave naar kamerink17@ziggo.nl
-Pasfotosite: http://tinyurl.com/Musa-Wie-is-Wie
-Journaal-info voor de website naar:
wybrenjongstra@hotmail.com
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