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WAT GAAN WE DOEN?

Als eerste willen wij u natuurlijk het
allerbeste voor het nieuwe jaar en veel
zangplezier tijdens dit project
toewensen!

Op 7 en 8 mei 2005 is met overweldigend
succes een tweetal concerten gegeven
waarvan de opbrengst naar War Child is
gegaan. Er is maar liefst een bedrag van
€ 10.000,- bij elkaar gezongen en
gespeeld! De Stichting MUSA heeft zich ten
doel gesteld om het succes van dit eerste
concert te continueren in een Drieluik
waarvan deel 2 zich zal manifesteren in
de uitvoering van Die Schöpfung van
Haydn.
We zullen ook voor dit project weer veel
geld nodig hebben om alles te bekostigen
en daarnaast een mooi bedrag voor War
Child over moeten houden. Hiervoor
zullen we Fondsen aanschrijven, een CDopname maken en natuurlijk zoveel
mogelijk kaarten verkopen.
Wanneer u nog ideeën hebt om geld bij
elkaar te krijgen, geeft u dit dan door aan
één van ons.

De MUSA nieuwsbrief zal weer net als in
het vorige project maandelijks op de
eerste maandag van de maand uitkomen.
Hierin zal allerlei informatie gegeven
worden rondom de organisatorische
zaken binnen het projectkoor.
Ook zal er maandelijks een terugblik over
de vorige repetitie beschreven worden.
Daarnaast zal Chris regelmatig op de
achterkant allerlei zaken schrijven over
de muzikale en inhoudelijke kant van het
project.
Wij raden dan ook iedereen aan de MUSA
te bewaren om zo nu en dan terug te
kunnen kijken op wat is geweest.
De MUSA nieuwsbrief is een spreekbuis
voor ons allemaal. Mocht u zelf ook iets
kwijt willen in de MUSA, geef dit dan
tijdig door, dan zal de redactie dit graag
verwerken in de volgende uitgave.
In ons vorige project zijn in de
Nieuwsbrief verschillende onderwerpen
aan bod gekomen, o.a. Uitleg en
vertaling van De Mis; Ademhaling; Het
koor en de dirigent; Het koor;
Interpretatie; Ontwikkeling van het
Orkest.
Mocht u belangstelling hebben voor één
van deze onderwerpen, dan kunt u dit
aangeven bij de redactie (Henriëtte /
Chris). Op de repetitieavonden zal er een
gebundelde MUSA voor inzage aanwezig
zijn.

Uitgave

MUSA, nummer 21, januari 2006, oplage 100 stuks

WAR CHILD
In de vorige MUSA’s is er al veel geschreven
over de organisatie War Child.
Waarom kiezen we voor dit doel? War
Child stelt zich ten doel, om kinderen uit
oorlogsgebieden door middel van
creatieve middelen als drama, tekenen,
sport en muziek uit hun verstarring, hun
angsten, hun cynisme en hun totale
apathie te halen. Wij
kunnen een steentje
bijdragen om deze
kinderen te helpen
door onze kwaliteiten
te bundelen en Die
Schöpfung uit te voeren.
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Stichting MUSA heeft intensief contact
met War Child om zodoende elkaar op de
hoogte te houden. We hopen dan ook in
2007 weer een mooi geldbedrag te
kunnen overhandigen aan deze
organisatie.

•

ADMINISTRATIEVE MEDEDELINGEN
Zoals u misschien wel weet, brengt een
dergelijk project veel administratie met
zich mee. Om deze administratie goed te
laten verlopen, willen we de volgende
punten onder uw aandacht brengen:
•

•

•

•

Een aantal mensen heeft de
automatische machtiging nog niet
opgestuurd naar Henriëtte. Wij
verzoeken u dit zo snel mogelijk te
doen. Na ontvangst van deze
machtiging kunnen we u pas officieel
inschrijven voor dit project.
De maandelijkse bijdrage zal in
januari rond de 15e van uw rekening
afgeschreven worden. Daarna zal dit
rond de eerste van elke maand plaats
vinden.
Er zal bij elke repetitie een
presentielijst op tafel liggen. Graag
willen wij u verzoeken op de
repetitieavonden achter uw naam
onder de juiste datum een kruisje te
zetten.
Tevens willen wij u verzoeken om uw
persoonlijke gegevens goed na te
kijken op de ledenlijst welke ook op
tafel zal liggen. Bij veranderingen of
aanvullingen, kunt u dit zelf ter
plaatse doen, zodat we de juiste
gegevens van u hebben.

•

•

•

•

Voor de leden is het mogelijk een
kopie van de dubbel CD van Die
Schöpfung te bestellen voor € 5,Daarnaast heeft Dick oefen-CD’S
gemaakt met de aparte partijen erop.
Deze zijn te bestellen voor € 3,Op verzoek kan er bij Dick een DVD
van Die Schöpfung besteld worden
voor € 7,50
Tel. Dick Mulder: 06-22064168
E-mail: dick@raaktotaaladvies.nl
Mensen die vanavond binnen komen en
nog geen informatiebrief en
automatische machtiging hebben,
kunnen deze krijgen bij Henriëtte of
Dick. In deze brief staat het doel van
de Stichting en informatie rondom de
bijdrage die er gevraagd wordt enz.
Het ligt in de bedoeling om in het
najaar van 2006 een
“vooraankondigingsconcert” te geven
met dit projectkoor. Hierover zullen
later meer mededelingen volgen.
Tijdens de pauze zal er koffie/thee
geschonken worden.
Muntjes voor de koffie/thee zijn bij
binnenkomst verkrijgbaar bij Dick voor
€ 1,- per muntje.
Net als bij ons vorige project, zal er
een box op de tafel staan waarin een
vrijwillige bijdrage gedaan kan worden
op de repetitieavonden voor War
Child. Dit is geen verplichting, maar
elke euro is welkom.

REPETITIES
Maandag 23 januari 2006 zal de repetitie
een half uur later beginnen. Dus dan zien
we u graag om 20.00 uur in de Heggerank.

OVERIGE MEDEDELINGEN
•

Voor de repetities heeft Chris een
speciale oefenzangbundel in elkaar
gezet welke we naast de partituur
zullen gebruiken tijdens de repetities.
Deze is gratis en zal gelijk met de
partituur verstrekt worden.
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