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Spreuk van de maand
''Samenwerken is omgaan met
verschillen.''
Meezingfestival
Sinds 2012 worden de projecten van stichting
Musa verbonden aan het onderwijs. Scholieren
krijgen hierbij de gelegenheid om mee te zingen
in een klassiek meesterwerk, begeleid door een
groot symfonieorkest en professionele solisten.
Dat was al 3 keer een groot succes: met de
Carmina Burana van Carl Orff (9 juni 2012), met
Händel meets Africa (21 juni 2014) en met het
Valentijn Meezingfestival (14 februari 2016).
Stichting Musa eindigt het seizoen met een
bijzonder project. Op 9 mei 2018 (de dag van
Europa) vindt het Noorderpoort Meezingfestival
plaats in theater Geert Teis in Stadskanaal. Dit
is een meezingconcert met als thema vrijheid
en verbondenheid. De lijfspreuk van Europa is In
varietate concordia, alle talenten in
verscheidenheid verenigd! Iedereen kan
meedoen, u dus ook. Samen met
basisschoolkinderen en studenten van
Noorderpoort studeren we 's middags vanaf
13:00 uur het programma in. 's Avonds om 19:30
uur is de uitvoering. Het programma bestaat uit
o.a. liederen die in de meidagen van 1945
populair waren. De bekende Afrikaanse groep
Jambo Afrika is ook van de partij en trio Jan
Lenselink zorgt voor de begeleiding.
Het concert en de voorbereiding ervan is een
onderdeel van het burgerschaps-onderwijs van
Noorderpoort Beroepsonderwijs Stadskanaal.
Het draagt bij aan de sociaal-maatschappelijke
vorming van jonge mensen. In de realisering van
het meezingfestival zal een selecte groep
getalenteerde studenten van Noorderpoort
Stadskanaal zorg dragen voor de voorbereiding
en uitvoering. Zij richten zich op kinderen van
basisscholen en geven daar muzieklessen en
lessen over vrijheid.

Het Noorderpoort Meezingfestival is voor
iedereen. Je hoeft hiervoor geen student te
zijn. Het wordt een creatieve en gezellige dag:
's middags maken we kennis met elkaar en
worden de eerste melodieën gezongen. Even
later schuiven de muzikanten aan en maken we
kennis met de artiesten van Jambo Afrika en 's
avonds is de uitvoering. Dan wordt het harde
werken beloond.
Geef je op voor dit grandioze muziekfeest!
Deelnamekosten zijn slechts € 10,- voor
scholieren en studenten en € 25,- voor
volwassenen. Voor Noorderpoortstudenten is
deelname gratis maar je moet je wel even
opgeven.

Wij stellen ons voor:
Ik ben Sultan Altimimi, een
tweedejaars student van de
opleiding Onderwijsassistent
aan Noorderpoort te
Stadskanaal. Twee dagen in
de week loop ik stage in het
speciaal onderwijs.
Ik ben zeer gepassioneerd
over kunst, muziek, literatuur
en zelfexpressie. Dit zijn dan ook dingen waar ik
zowel in mijn vrije tijd als op school en stage
mee bezig ben.
Ik ben Dionne Eeckhoudt,
moeder van een dochter van 5
jaar en student op
Noorderpoort. Ik ben met 4
andere studenten uitgekozen
om met stichting Musa een
leuk meezingfestival te
organiseren in theater Geert
Teis. Ik als jonge moeder weet als geen ander
hoe kneedbaar en leergierig jonge
kinderen zijn, daarom is het des te leuker dat
wij de onderwerpen burgerschap, Engels,
geschiedenis, Nederlands en muziek te sprake
mogen brengen bij enkele basisscholen.
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Hiervoor oefenen wij wekelijks en zingen soms
samen met het koor. Wij hebben er erg veel zin
in en hopelijk zien we jullie allen!
Ik ben Lisette Cremers, 23
jaar en woon in Stadskanaal.
Momenteel doe ik op die
locatie de opleiding MZ
specifieke doelgroepen
begeleider en ga ook met
frisse zin beginnen aan het
meezingfestival. Het is erg
leuk dat ik samen met de andere studenten de
jongere generatie wat mag bij brengen met
betrekking op burgerschap, vrijheid, zang en
vooral plezier.
Mijn naam is René van de
Wal. Mijn ambitie is om
als maatschappelijk
werker te gaan werken.
Verder ben ik al 4 jaar
actief al vrijwilliger voor
NOVO. Hierbij geef ik les
aan volwassen mensen
met een laag IQ. Ik geef
les in autotheorie en hoe ze moeten omgaan
met een computer of laptop. Verder ben ik 4
jaar actief als voetbaltrainer: ik geef twee
dagen in de week training aan oudere jeugd.
Mijn ambitie is om later als leraar aan te slag
te gaan in het middelbaar beroepsonderwijs
(mbo).
Ik ben Sven Drosten en
ik volg de opleiding
persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg aan
Noorderpoort in
Stadskanaal.
Het idee achter het
meezingfestival staat mij erg aan. Het is naar
mijn idee belangrijk dat mensen de
verschillende culturen in Europa
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respecteren en zich realiseren dat wij ondanks
onze verschillen samenwerken waar het kan, en
dat dát ons sterker maakt. Daarnaast vindt dit
evenement plaats op 9 mei, vlak na onze
Herdenkings- en Bevrijdingsdag. Onze vrijheid is
niet vanzelfsprekend, daar moeten mensen zich
bewust van zijn.
Werken met mensen, mensen helpen en
ondersteunen bij hun ontwikkeling, dat is wat ik
wil doen en daar lijkt dit programma mij een
goede mogelijkheid voor.

Mijn naam is Tekke
Withaar. Ik ben 29 jaar
en woon in
Musselkanaal. Sinds dit
schooljaar ben als
muziekdocent verbonden
met het Noorderpoortcollege. Het is mijn taak
om de studenten te begeleiden in de aanloop
naar het meezingfestival. Muziek is een prachtig
middel om een boodschap over te brengen.
Daarom geloof ik ook erg in de kracht van dit
initiatief. Zingen staat op 9 mei centraal, maar
er is meer…

Oefensite van Arie Bos:
http://bit.ly/MusaRequiem
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
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