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Brief van Jacob de Haan

De concertdata zijn inmiddels bekend. Het concert
waarbij we de Krönungsmesse en hoogtepunten uit
Die Zauberflöte van Mozart zullen uitvoeren, zal
plaatsvinden op zaterdagavond 13 februari 2016.
Het Noorderpoort Meezingfestival - waaraan we
een Valentijnstintje zullen geven in verband met
Valentijnsdag - zal plaatsvinden op zondag 14
februari. De planning (met o.a. de repetitietijden)
is nog niet bekend maar het is belangrijk dat u dit
gehele weekend vrijhoudt voor de repetities en
uitvoeringen.

In 2013 heeft het koor van stichting Musa
meegedaan aan de Avond van het Gedicht,
georganiseerd door Rotaryclub Stadskanaal en
Soroptimistclub Stadskanaal. Wij zongen toen o.a.
een mis van Jacob de Haan. Hij stuurde ons een
brief:

Stichting Musa
In september 2015 bestaat
stichting Musa 10 jaar. Dit willen
we natuurlijk niet zomaar voorbij
laten gaan.
Op maandagavond 17 augustus aanstaande
organiseert stichting Musa een gezellige avond in
het parochiehuis van de Antoniuskerk te
Musselkanaal. We geven iedereen op deze avond de
gelegenheid om mee te doen aan een open podium.
Of je nu alleen het podium opgaat, met zijn
tweeën of met een groepje, alles mag. We
verwachten wel dat iedereen een bijdrage levert in
de vorm van een ludiek optreden. Allerlei vormen
mogen gebruikt worden om het optreden zo
creatief mogelijk te maken. Een gedicht, een dans,
een lied, een stuk uit een vorig project of uit het
huidige project, het maakt niet uit.
Hoe gaat het in zijn werk?
- Formeer zo snel mogelijk een groeps- of
solo-act.
- Verzin een naam voor de act.
- Geef de naam door aan Henriëtte.
- Voorbereiden en vooral genieten van de
voorbereiding.
Tijdens deze gezellige avond zal gezorgd worden
voor een hapje en een drankje.
In 2013 hebben we ook een ludieke avond
gehouden welke zeer succesvol is verlopen met
zeker 10 acts met toepasselijke namen en
geweldige outfits.
We hopen dat 17 augustus zeker zo gezellig en
leerzaam zal worden en dat er nog lang nagepraat
zal worden over het 10 jarig jubileum van stichting
Musa.

Beste koorleden,
Op vrijdagavond 13 februari 2015 is er POETRY IN
CONCERT in het Geert Teis Theater in Stadskanaal.
Wij hebben genoten van jullie optreden tijdens de
vorige editie. Het was een prachtige voorstelling,
waar u zelf vast ook met veel plezier op terugkijkt.
Daarom willen wij u graag attenderen op onze nieuwe
voorstelling.
Een bijzonder concert met onze Nederlandse diva:
Karin Bloemen
Deze bijzondere editie van POETRY IN CONCERT staat
voor een belangrijk deel in het teken van ‘250 jaar
Het Stadskanaal en 400 jaar Semslinie’. U geniet van
het repertoire van Karin Bloemen en van Poetry, op
muziek gezet door onze componist Jacob de Haan.
Klaas Spekken treedt als solist op èn in duet met
Judith van der Laan. De Koninklijke Militaire Kapel
'Johan Willem Friso' o.l.v. Norbert Nozy verzorgt de
muzikale begeleiding. Unieke streekbeelden van
vervlogen tijden die refereren aan 250 Semslinie en
400 jaar Stadskanaal, geven een extra dimensie aan
de avond. Scholieren RSG Ter Apel geven een rap-act
weg die appelleert aan het thema van deze avond. En
met het weekend voor de deur kunt u nog gezellig
verder genieten op de dansvloer tijdens de
afterparty, met Catfever, de uitsmijter.
De presentatie is in handen van Baukje Galama,
burgemeester van de gemeente Stadskanaal.
Poetry in Concert wordt georganiseerd door Rotary
en Soroptimistclub Stadskanaal.
U doet méér met een bezoek aan POETRY IN
CONCERT
POETRY IN CONCERT is een avond met hart voor uw
omgeving, want de opbrengst van het benefiet
concert is bestemd voor Voedselbank Zuidoost
Groningen. Toegangskaarten à € 25,- zijn te bestellen
aan de theaterkassa: 0599-631 731 (op werkdagen
geopend
van
13:00-16:30
uur)
of
via
www.theatergeertteis.nl. De voorstelling begint om
20:00 uur. Ik hoop u weer te kunnen ontmoeten!
Hartelijke groet,
Jacob de Haan
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Hieronder een kleine impressie van

10 jaar stichting Musa

Vlag van stichting Musa

Musa Utopica, mei 2011 Musselkanaal

Mei 2005, Miserere Nobis in Musselkanaal

Carmina Burana, 2012 in Geert Teis

Repetitie in Oudewater voor cd-opname 2007

Messiah van Händel, juni 2014 in Geert Teis

Musa Cantat november 2008 Musselkanaal

Kerst 2014 in Musselkanaal
Meer foto’s zien? Kijk op
http://www.stichtingmusa.eu/fotoalbum.php

Die Jahreszeiten, 2009 in Rhede Duitsland

April 2011, Musa Utopica in Oosterhout

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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