4 MEI 2018
9 MEI 2018

MOZART
PROJECT
Een mens die een ander mens van zijn vrijheid
berooft, is een gevangene van de haat,
opgesloten achter de tralies van vooroordelen
en kleingeestigheid.
Nelson Mandela

Opbrengst Rabo Clubkas actie
Met dank aan iedereen die heeft meegeholpen
dit bedrag te realiseren!

Nu de concerten voor de deur staan, willen we
iedereen vragen actief te werken aan de
kaartverkoop.
Cd-opname 4 mei
Van de uitvoering van het Requiem van Mozart op
4 mei wordt een cd-opname gemaakt. De cd is
voor deelnemers te koop voor € 20,-. Op
maandag 7 mei zullen we een korte evaluatie
houden naar aanleiding van de uitvoering van 4
mei en daarnaast nog kort repeteren voor 9 mei.
Tijdens deze evaluatie kunt
u het
bestelformulier voor de cd invullen en bij ons
inleveren. U kunt de cd ook bestellen per mail.
h.kamerink@gmail.com
Nieuw project

Repetitiedagen met koor en orkest
Op 14 en 28 april vinden er belangrijke
repetitiedagen plaats in de Vennekerk van
Winschoten. Iedereen wordt geacht op beide
dagen aanwezig te zijn.

Zoals inmiddels bekend is, organiseren we na elk
groot project een kerstproject. We zullen dan
bekende en minder bekende christmas carols
instuderen met daarnaast de Mis in G van
Schubert. Het project zal starten op maandag
28 mei. De uitvoering is op vrijdag 14
december. Voor dit kerstproject kan iedereen
zich nu al opgeven zodat we weten hoeveel
muziekbundels we moeten laten drukken. We
hopen natuurlijk dat u allen mee zult doen.
Nieuwe plannen voor 2019

Afspraken over kleding
Voor 4 mei is het kledingadvies: zwart met een
rood tintje.
Voor 9 mei is iedereen vrij om te dragen wat
hij/zij wil.
Catering
De catering zal op de repetitiedagen en op 4 mei
verzorgd worden door Bouko en Els Tiggelaar,
beheerders van de Vennekerk.
Kaartverkoop
De kaartverkoop voor zowel 4 als 9 mei blijft via
Hilda Breider en de website van stichting Musa
lopen.

Na het kerstproject starten we in januari 2019
met de repetities van het nieuwe project. Zoals
het er nu uitziet, gaan we de Carmina Burana
combineren
met
een
programma
van
musicalmelodieën.
Wij wensen iedereen heel veel succes en fijne
uitvoeringen toe!

Kaarten 4 mei: € 20,Kaarten 9 mei: € 10,-.
Bestellen via:
- Hilda of Henriëtte,
- Mobiel: 06-31312674
- E-mail: musakaartverkoop@gmail.com
- Website: www.stichtingmusa.eu
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4 MEI 2018
9 MEI 2018

MOZART
PROJECT
REPETITIEDAGEN MET ORKEST EN KOOR:
ZATERDAG 14 APRIL 2018: IN DE
VENNEKERK VAN WINSCHOTEN
-

09:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
15:00 uur

–
–
–
–
–

10:00 uur inloop
12:00 uur repetitie
13:00 uur lunch
14:30 uur repetitie
16:00 uur repetitie

ZATERDAG 28 APRIL 2018: IN DE
VENNEKERK VAN WINSCHOTEN
-

09:00 uur
10:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
15:00 uur

–
–
–
–
–

10:00 uur
12:00 uur
13:00 uur
14:30 uur
16:00 uur

inloop
repetitie
Lunch
repetitie
repetitie

VRIJDAG 4 MEI 2018: GENERALE REPETITIE
IN DE VENNEKERK VAN WINSCHOTEN
-

13:00 – 15:00 uur: generale
repetitie Requiem met orkest, koor
en solisten;

-

16:00 uur - 17:30 uur:
meezingrepetitie;

-

17:30 uur: samen een hapje eten;

-

19:00 uur - 19:30 uur: uitvoering
Bach-koralen;

-

20:00 uur: korte
herdenkingsplechtigheid;

-

20:30 uur: uitvoering Requiem
Mozart.

WOENSDAGMIDDAG 9 MEI 2018 IN
THEATER GEERT TEIS IN STADSKANAAL



MIDDAGPROGRAMMA,
13:00 – 15:00 uur.

-

12:30 – 13:00 Inloop

-

13:00 – 15.00 Kennismaken, inzingen,
oefenen met Lodewijk van der Linden.

-

Daarna iedereen naar huis om te eten.
Iedereen weer aanwezig om 19:00 uur.



AVONDPROGRAMMA,
19:30 – 21:00 uur.

1. O, Fortuna (Carmina Burana)
2. Jambo Afrika
3. Muzikale terugblik op de meidagen
van 1945: liedjes uit de
bevrijdingstijd
4. Jambo Afrika
5. O, Fortuna (Carmina Burana)

Stichting Musa
Correspondentieadres:
H.A.B. Kamerink
Antwoordnummer 13601
9580 WB MUSSELKANAAL
Tel.: 06-20795033
E-mail: h.kamerink@gmail.com
www.stichtingmusa.eu
Stichting Musa
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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