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Spreuk van de maand



Plaats en datum van uitvoering van het
Mozartconcert: de Vennekerk (Venne 152,
9671 EX Winschoten) op vrijdag 4 mei 2018.
Het thema van dit concert is Herdenking. De
tijden worden nog nader bepaald. Houdt u er
alvast rekening mee dat op 4 mei 2018 in de
tweede helft van de middag de generale
repetitie zal zijn.



Het Noorderpoort Meezingfestival is op
woensdag 9 mei 2018, in theater Geert Teis
in Stadskanaal. Het thema van dit concert is
Vrijheid. Ook hier is het belangrijk alvast
rekening te houden met repetitietijd
overdag.



Er zijn enkele mensen die hebben
aangegeven niet elke maandag aanwezig te
kunnen zijn in verband met andere
verplichtingen.



Het vormen van een mooie koorklank is een
proces dat tijd kost. Voor de stem- en
koorvorming vinden we het belangrijk dat u
alle repetities meemaakt. Daarom hanteert
stichting Musa een aanwezigheidsplicht,
zeker bij de repetities voorafgaande aan een
uitvoering en de generale repetities. Het is
geen probleem wanneer u door andere
verplichtingen een enkele keer niet aanwezig
kunt zijn, maar meld dit wel even, bij
voorkeur via de mail: h.kamerink@gmail.com



Om de kosten te dekken zal maandelijks
- door middel van een automatische
machtiging- een bijdrage van € 15,- gevraagd
worden, ingaande januari 2017 tot en met
mei 2018. De machtiging wordt samen met
deze mail verzonden. Wij ontvangen deze
graag ingevuld en ondertekend terug op de
eerste repetitie (maandag 9 januari).



U ontvangt de muziek op maandag 9 januari
voor € 12,50 contant.



Arie Bos maakt weer een prachtige oefensite.
U kunt via deze site de muziek instuderen.

Een nieuw jaar ontvouwt zich als de bladzijden van
een ongerept boek. Koester elk woord en jouw
verhaal wordt verrukkelijk.
Stichting Musa wenst iedereen de allerbeste wensen
toe voor 2017!
Hallo allemaal,
Maandag 9 januari zullen we starten met het
Mozartproject 2017/2018.
Deze mail / nieuwsbrief komt misschien ook binnen
bij deelnemers vanuit het vorige project van wie ik
niet zeker weet of zij zich hebben aangemeld voor dit
project. Ik hoor dit dan nog graag via de mail.
Voor mensen die niet meedoen met het nieuwe
project, kan deze mail als niet verzonden beschouwd
worden.
Inmiddels hebben zich voor het nieuwe project
verschillende deelnemers aangemeld. We heten
iedereen van harte welkom. Een aantal van u zal nog
niet bekend zijn met stichting Musa. Daarnaast
zullen er mensen zijn die eerst even een kijkje nemen
en daarna zullen besluiten of het wel of niet iets is
voor hen. In elk geval is stichting Musa blij weer een
mooie groep muziekliefhebbers te mogen
verwelkomen voor dit project.
Mochten jullie nog mensen kennen die mee willen
zingen, neem ze dan mee. Iedereen mag meedoen!
In deze nieuwsbrief zullen we een aantal belangrijke
zaken uitleggen vanuit stichting Musa.


De repetities zullen plaatsvinden in de grote
zaal op de eerste verdieping van zorgcentrum
LINT (voorheen Heggerank) in Musselkanaal
van 19:30 - 22:00 uur.



Aanmelding voor dit project geldt voor zowel
het concert van 4 mei 2018 als voor het
meezingfestival van 9 mei 2018.
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Daardoor kan tijdens de repetities meer
aandacht besteed worden aan de
ontwikkeling van stemvorming en koorklank.
Tevens zal de planning van de in te studeren
stukken hierop vermeld worden.


Maandelijks zal de Musa nieuwsbrief
uitkomen. Deze wordt geplaatst op de
website van stichting Musa:
www.stichtingmusa.eu. Het is van belang dat
u goed op de hoogte blijft van mededelingen
die tijdens het project gedaan worden.



Op de maandagavond wordt in de pauze
koffie en thee geschonken, verzorgd door
mensen van LINT. Voor de koffie en thee zijn
bonnen bij Henriëtte verkrijgbaar: 4 bonnen
voor € 5,-.







Vóór elke repetitie moet de grote zaal
omgetoverd worden tot repetitieruimte. Wij
vragen mensen die ons hiermee tussen 18:45
en 19.00 uur een handje willen helpen.
Graag opgeven bij Henriëtte. Na de repetitie
wordt de zaal weer in oorspronkelijke staat
klaar gemaakt voor de bewoners die in LINT
wonen. Dit doen we wekelijks per stemgroep.
Verder vragen we -evenals bij het vorige
project- vrijwilligers voor de ‘buitendeurpoule’. Dit houdt in dat er wekelijks iemand
van 18:45 uur tot 19:45 uur bij de buitendeur
in de hal staat om mensen van het koor
binnen te laten. De buitendeur van LINT is
namelijk om 17:00 uur gesloten uit
veiligheidsoverwegingen. Graag ook
aanmelden bij Henriëtte.
In de bijlage vindt u een brief met uitleg over
Vrienden van Stichting Musa. Lidmaatschap
kost slechts € 15,- per jaar. Als vriend of
vriendin van Musa steunt u de doelstellingen
van de stichting en krijgt u 20% korting op 2
kaarten voor het concert dat Musa
organiseert.



Op de website van stichting Musa staat een
kopje Journaal. Dit Journaal is bedoeld om
ervaringen vanuit de koordeelnemers op te
plaatsen.
Jan Kuiper heeft recent zijn ervaring van het
Kerstconcert op papier gezet zodat wij deze
op de website hebben kunnen plaatsen. Dank
hiervoor.
Voor alle koordeelnemers is er de
mogelijkheid om ook hieraan een bijdrage te
leveren en ervaringen naar het mailadres van
Henriëtte te sturen. Zij zorgt er dan voor dat
deze in het Journaal geplaatst wordt.

Bij vragen kunt u terecht bij Henriëtte. Wij wensen u
allen een fijn project toe en zien u graag maandag 9
januari 2017 op de repetitie!
Namens het bestuur van Stichting Musa,
Wybren Jongstra, bestuurslid
Chris Holman, bestuurslid en dirigent
Henriëtte Kamerink, bestuurslid en organisatie.
HET MAILADRES
VAN STICHTING MUSA
IS VERANDERD!
h.kamerink@gmail.com

Stichting Musa
Correspondentieadres:
H.A.B. Kamerink
Antwoordnummer 13601
9580 WB MUSSELKANAAL
Tel.: 06-20795033
E-mail: h.kamerink@gmail.com
www.stichtingmusa.eu
IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86
BIC: RABONL2U
Vriend van Musa opgave naar h.kamerink@gmail.com
-Journaal-info voor de website naar:
wybrenjongstra@hotmail.com
-IBAN: NL72 RABO 0301 7260 86
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