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2016

KRÖNUNGS
MESSE

Uitvoering 2016
Het concert waarbij we de Krönungsmesse
van Mozart en hoogtepunten uit die
Zauberflöte zullen uitvoeren zal zijn op
zaterdagavond 13 februari in de Grote
Kerk van Wildervank.

Het adres van deze kerk is:
Raadhuisstraat 8, 8648 JV Wildervank.
Onder voorbehoud zal het programma van
13 februari er als volgt uitzien:
- Koorrepetitie om 13:00 uur in de
Grote Kerk;
- Generale repetitie met solisten en
orkest tussen 16:00 en 18:30 uur
met daarin een korte pauze;
- Om 18:30 uur eten en omkleden;
- Om 20:00 uur uitvoering.
Van deze uitvoering zal een cd- en of
videoregistratie gemaakt worden voor
alleen intern gebruik.
Het Noorderpoort Meezingfestival op 14
februari zal gaan plaatsvinden in de
nieuwe school van de School voor
Beroepsonderwijs.
Het adres van deze school is:
Sportparklaan 5
9502 CW Stadskanaal.

Onder voorbehoud zal het programma van
14 februari er als volgt uitzien:
- Koorrepetitie om 13:00 uur in de
school;
- Repetitie koor, solisten, orkest en
Jambo Afrika tussen 15:00 – 16:30
uur;
- Uitvoering om 18:00 uur.
Stichting Musa 10 jaar!
Zoals
in
de
vorige
nieuwsbrief werd vermeld,
bestaat stichting Musa dit
jaar 10 jaar. Dit willen we
graag vieren op maandag
17 augustus aanstaande.
Voor het welslagen van deze avond willen
we iedereen uitnodigen om een bijdrage te
leveren. Inmiddels hebben zich drie acts
opgegeven voor deze avond. Het is het de
bedoeling dat iedereen een bijdrage
levert: we verwachten nog een aantal
aanmeldingen voor deze gezellige avond.
Waarom?
Deze gezellige avond is enerzijds bedoeld
om het 10-jarig bestaan te vieren van
stichting Musa. Daarnaast is deze avond
zeer geschikt om iedereen te laten
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kennismaken met het podiumgebeuren.
Bovendien is het een vorm van repeteren
waarbij iedereen kan ervaren hoe het is
om voor een grote groep iets voor te
dragen of te zingen. Hierbij speelt
samenwerking
een
belangrijke
rol:
iedereen kan de uitdaging aangaan om met
iemand anders samen te zingen/werken
dan je “vaste” buurman.
Bij de uiteindelijke uitvoering kan het
immers ook heel goed zijn dat je niet
naast je vaste zangpartner staat.
Wat?
Alles mag. Zingen, voordracht, een
gedicht, een verhaal, een stukje cabaret,
een mop vertellen of pantomime: je kunt
het zo gek niet bedenken of het is
mogelijk. Boor je eigen creativiteit aan en
doe jezelf (en ons) verbazen met je talent
en onvermoede mogelijkheden.
Mochten er vragen zijn, dan
hoor ik deze graag. We willen
graag dat 17 augustus net zo
gezellig,
verrassend
en
leerzaam zal worden als de
ludieke avond van 2013.
Oefenwebsite
In de muziek van de Krönungsmesse zijn
inmiddels enkele correcties aangebracht.
Arie Bos heeft er voor gezorgd dat op zijn
website
https://sites.google.com/site/musamozart
2015/huiswerk, de correcties geplaatst
zijn. Hierdoor kan iedereen de muziek op
de juiste manier in zijn/haar boek
wijzigen. Het huiswerk dat geoefend kan
worden via deze site, is een krachtig
hulpmiddel voor het instuderen van de
muziek. Ook kunt u de mp3’s downloaden
op de link die Arie aangeeft.
Arie houdt op zijn website tevens een
pagina bij van “het laatste Nieuws”
waarop veel actuele informatie staat.
Spreuk van de maand
Wij willen elke maand een mooie spreuk
met u delen. Hebt u een mooie wijsheid
die van toepassing is op onze hobby
zingen, laat het ons weten!

Enthousiasme is belangrijker dan welke
professionele vaardigheid ook.
Edward Appleton

Aankondiging repetitie zonder boek

Vóór de zomervakantie (ergens in mei of
juni) zullen we een “repetitie-zonderboek” houden. Dat wordt een “laat je
boek maar thuis, want het wordt toch niet
gebruikt”-repetitie. We zullen het op tijd
laten weten. We verwachten dat het een
bijzonder rijke ervaring zal worden om een
hele avond alleen maar uit het hoofd te
zingen. “Loskomen” van je boek levert
namelijk grote voordelen op die de
muzikale kwaliteit ten goede komen. Tips
om dit beter te kunnen doen zijn:
1. Oefenen, oefenen, oefenen
2.
3.
4.
5.

Blijf gefocust, ook op je ademhaling
Luister naar elkaar
Weet hoe een liedje in elkaar steekt
Vertrouw op jezelf en ga niet denken

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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