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Spreuk van de maand
''Een talent wordt zichtbaar, wanneer het
wordt gevoed met wilskracht.''
Mededelingen
Repetities:
- Zaterdag 5 oktober gaan we een dag
repeteren samen met het orkest Bragi,
in de R. K. kerk van Musselkanaal,
Sluisstraat 78, van 09:30 – 16:00 uur.
Voor koffie/thee en tussen de middag
soep met broodje wordt gezorgd. Ik
adviseer iedereen zelf een flesje water
mee te nemen voor die dag.
- Maandag 7 oktober is de repetitie niet
in de Heggerank, maar in de kerk. Wie
kan voor die avond een kan thee/
koffie meenemen? Ik hoor het graag.
- Dinsdagavond 8 oktober is er een
repetitie in de kerk samen met het Trio
van der Linden. Trio van der Linden
bestaat uit piano, bas en slagwerk.
Aanvangstijd waarschijnlijk 20:00 uur.
Ook voor deze avond de vraag wie er
een kan koffie/ thee mee kan nemen?
- Zondag 13 oktober is voorafgaande aan
de uitvoering de generale repetitie met
orkest en solisten.
Aanvang 12:00 uur.
Voor koffie en thee wordt gezorgd en
het publiek krijgt in de pauze koffie of
thee in de kerk.
Parochiehuis
We raden iedereen aan geen waardevolle
spullen mee nemen. Hier is geen toezicht op.
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar
eigen spullen. Na de generale repetitie graag
alles meenemen vanuit de kerk naar het
parochiehuis.
Geen flesjes laten staan op de plek van het
koor. Vergeet niet na de uitvoering je spullen
mee te nemen uit het parochiehuis.

13
OKTOBER
2019
Afspraken over kleding
Voor 13 oktober is het kledingadvies: zwart
met een rood tintje! Advies om al gekleed te
komen op 13 oktober omdat er beperkte
ruimte is in het parochiehuis en deze is
bedoeld voor de solisten.
Muziek
Deze wordt in een zwarte map gedaan zodat
het koor een uniforme uitstraling heeft.
Zoals bekend komen we binnen met het lied
Jubilate Deo. Deze moet u uit het hoofd
kennen omdat de map onder de arm wordt
vastgehouden bij binnenkomst.
Kaartverkoop
De kaartverkoop verloopt via Henriëtte en via
de website van stichting Musa. Ook op de
repetitieavonden kunnen de kaarten besteld
worden bij Henriëtte. Nu het concert voor de
deur staat, willen we iedereen vragen actief
te werken aan de kaartverkoop en tevens de
digitale flyer/poster zoveel mogelijk naar
jullie netwerk te versturen.
Nieuwe plannen voor 2020
In 2020 viert stichting Musa haar derde
lustrum. Dit is tevens het herdenkingsjaar
waarin we vieren dat we in Nederland sinds
1945 in vrijheid leven. Daarom zullen onze
activiteiten en ons jubileumconcert (oktober
2020) hierop aansluiten. De repetities hiervoor
beginnen maandagavond 4 november 2019, in
multifunctionele accommodatie Lint, Willem
Diemerstraat
7
in
Musselkanaal
(De
Heggerank). IEDEREEN KAN ZICH OPGEVEN!
Wij wensen iedereen al vast heel veel succes
en een fijne uitvoering toe!
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