16 december
2016

KERSTCONCERT

Spreuk van de maand

Zelfvertrouwen en een gepast gevoel van
eigenwaarde zijn onontbeerlijk voor de
groei van een mens, voor zijn vrijheid en
zijn geluk.
Frédéric Lenoir

Opgeven voor het nieuwe project kan bij
Henriëtte door eenvoudig uw naam aan te
kruisen
op
de
daarvoor
bestemde
deelnemerslijst.
Voor
bekenden
of
belangstellenden in uw kennissenkring, liggen er
flyers klaar met de gegevens voor aanmelding.

Musa Cantat

Het nieuwe project

We zijn nu volop bezig met de voorbereidingen
van ons kerstconcert op 16 december: Musa
Cantat, een stijlvol, klein concert waarmee het
eerstvolgende
grote
concert
wordt
aangekondigd.
Om zoveel mogelijk mensen te bereiken om
deel te gaan nemen aan ons volgende grote
project, is het van belang dat we zoveel
mogelijk kaarten gaan verkopen voor dit
aankondigingsconcert. Om dit te realiseren start
de kaartverkoop vanaf vandaag. We hopen op uw
enthousiasme zodat we de kerk vol krijgen.

Alvast een voorproefje van onze nieuwe poster.
De gegevens zijn nog onder voorbehoud. De
poster verschijnt als achterkant van het
programmaboek van ons kerstconcert. Deze
poster kan gebruikt worden als raamposter voor
het werven van nieuwe deelnemers voor het
Mozart project waarmee we in januari 2017
zullen starten. Binnenkort verkrijgbaar!

De kaartverkoop voor het kerstconcert loopt
via Hilda Breider en de website van stichting
Musa. Telefoon: 06-31312674.
De kaarten kosten € 10,- per stuk.
Extra repetities
Op zondag 11 december is er een extra repetitie
in de R.K. kerk van Musselkanaal van 13:00 tot
15:00 uur. Vrijdag 16 december is de generale
repetitie, ook in de kerk van 13:00 tot 15:00 uur.
Nieuwe plannen voor 2017
Zoals we in de vorige nieuwsbrief al hebben
aangekondigd, zullen we in januari 2017 starten
met de repetities van het nieuwe project. Dit
project zal in zijn geheel gewijd worden aan het
thema Herdenken en Vrijheid.
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Deelnemers welkom!
We nodigen u uit om vrijblijvend een repetitie
bij te wonen op de maandagavond van 19:30 uur
tot 22:00 uur in de grote zaal van LINT (voorheen
De Heggerank).
Oefenwebsite

Hieronder hebben we de rouwkaart van Piet
Dubbelman afgedrukt. Piet is jaren
deelnemer geweest bij de projecten
Van stichting Musa. Wij wensen zijn vrouw
en familie heel veel sterkte toe met dit
grote verlies.

http://bit.ly/MUSAKerst2016
Sponsoring
Voor sponsoring van stichting Musa kunt u
contact opnemen met Henriëtte Kamerink via
www.stichtingmusa.eu of 06-20795033.

Leer- en doemarkt
Afgelopen zaterdag 3 september, was
stichting Musa aanwezig op de Leer- en
Doemarkt in Stadskanaal. Het was een
gezellige dag met mooi weer waaraan veel
verschillende vrijwilligersorganisaties mee
deden. Deze dag werd georganiseerd door:

Stichting Musa
Correspondentieadres:
H.A.B. Kamerink
Antwoordnummer 13601
9580 WB MUSSELKANAAL
Tel.: 06-20795033
E-mail: kamerink17@ziggo.nl
www.stichtingmusa.eu
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86
BIC: RABONL2U

Bijlage
De bijlage bij deze nieuwsbrief betreft een
flyer met informatie voor mensen die van
Engelse koormuziek houden.

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
-IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86
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