DIE
SCHÖPFUNG

TERUGBLIK REPETITIES JANUARI 2006
De eerste repetities waren voor iedereen
best spannend. We hadden als Stichting
op 9 januari 81 aanmeldingen op papier.
Een geweldig aantal mensen om een
prachtig projectkoor mee te vormen. Ook
voor de leden is het spannend om met
een projectkoor te starten. Voor
iedereen is het de vraag of
verwachtingen uitkomen. Afgelopen
weken is het aantal leden wisselend
verminderd en vermeerderd. Toch is het
officiële aantal leden op de ledenlijst op
dit moment 81. Geweldig dus!
Als Stichting willen we u dan ook
allemaal van harte welkom heten en
vanaf de MUSA nieuwsbrief heel veel
plezier en succes toewensen voor het
komend project.
Op 9 januari mochten we u allen
verwelkomen, waarbij iedereen meteen
de benodigde muziek en informatie
kreeg. Tevens was en is het voor
iedereen mogelijk bij Dick Mulder een cd
en/of oefen-cd te bestellen. Inmiddels
zijn de bestelde cd’s al gemaakt en als
het goed is ook al in uw bezit. En nu
maar oefenen thuis!
Chris begint bij aanvang van de repetities
met een inzinglied om de stemmen een
beetje warm te krijgen. Daarna gaat hij
al snel over op de muziek van Die
Schöpfung. Ook voor Chris is het vooral
de eerste repetities aftasten hoe hij het
beste aan het werk kan gaan. Het ene lid
heeft wel ervaring, het andere lid niet of
weinig. Gelukkig is zijn enthousiasme erg
aanstekelijk en reageert iedereen heel
positief.
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Inmiddels zijn we een flink stuk gevorderd
met deel 1 en wordt het een steeds
grotere uitdaging om alles onder de knie
te krijgen.
SPONSORING
Zoals iedereen al in de eerste MUSA heeft
kunnen lezen is het de bedoeling zoveel
mogelijk geld voor War Child binnen te
halen. We gaan dit o.a. doen door de
kaart- en cd-verkoop van het concert.
Daarnaast willen we ons best doen om ook
andere middelen te zoeken om geld
binnen te krijgen. Één van die middelen
hebben we gevonden in de Sponsorloterij.
Zoals u ziet, zit er een sponsorlijst van de
Sponsorloterij vastgeniet aan de MUSA. Nu
zult u misschien zeggen: daar komen ze
weer aan met geld vragen, maar we
verplichten u tot niets! Wel zouden we
graag zien dat u de moeite neemt om
deze uitleg van ons te lezen en er
misschien iets mee te doen.
De sponsorlijst welke in uw bezit is, is
bedoeld om 5 personen lid te maken van
de Sponsorloterij. Dat vijf loten voor
velen onder u veel is, begrijpen wij. Wij
zijn ook al blij wanneer u allemaal 1
persoon (misschien u zelf) lid maakt van
de loterij. Elk lot kost € 6,50 per lot per
maand. De helft van deze € 6,50 komt ten
goede van goede doelen en de andere
helft komt ten goede van onze eigen
Stichting MUSA. Stel dat u allemaal 1 lot
koopt of verkoopt, dan is dit 81 maal
€ 3,25 is € 263,25 per maand wat ten
goede komt van de Stichting, dus van War
Child. Daarnaast maakt u zelf wekelijks
kans op allerlei prijzen waarvan u de
informatie allemaal kunt lezen op
www.sponsorloterij.nl.
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Bij deelname kunt u de ingevulde loten
waarin u de Sponsorloterij machtigt om
maandelijks dit bedrag van uw rekening
af te schrijven tot schriftelijke
wederopzegging, inleveren bij Henriëtte.
Daarna ontvangt u van de Sponsorloterij
bericht van deelname.
Zoals u ziet kunnen we op deze manier
heel veel geld voor War Child binnen
halen terwijl u er weinig voor hoeft te
doen. Wij hopen dan ook op uw
medewerking om op deze manier zoveel
mogelijk geld bij elkaar te krijgen.
U kunt alle informatie over de
sponsorloterij vinden op bovengenoemde
internetpagina.
DOELSTELLING TWEEDE DEEL DRIELUIK
Als Stichting hebben we voor dit tweede
deel van het Drieluik het doel voor ogen
om wederom € 10.000,- voor War Child
bij elkaar te krijgen. Mocht er daarna
blijken dat er meer geld is binnen
gehaald, dan gaan we dit gebruiken voor
het derde deel van het Drieluik waarover
u te zijner tijd meer informatie zult
ontvangen.

MEDEDELINGEN
- In de vorige MUSA heb ik de
onderwerpen genoemd welke Chris
tijdens ons vorige project in de
Nieuwsbrief heeft uitgewerkt. Mocht u
een onderwerp toch graag een keer
afgedrukt zien in de huidige nieuwsbrief,
dan kunt u dit aangeven bij Chris of
Henriëtte.
- Bestelling van oefen-cd’s bij Dick .
- Koffiebonnen te koop vóór aanvang van
de repetities bij Henriëtte voor € 1,-- per
bon. Er zijn ook bonboekjes te koop van
5 of 10 bonnen.
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- Wij willen iedereen verzoeken de
presentielijst te tekenen voor aanvang van
de repetities.
- In februari zal de definitieve
deelnemerslijst klaar zijn en zal iedereen
hiervan een exemplaar ontvangen.
- Er zijn nog enkele mensen die nog geen
machtiging hebben ingevuld. Graag
zouden we zien dat ook deze personen de
machtiging alsnog bij Henriëtte inleveren.
Pas dan kunnen we u officieel inschrijven
voor ons project. Voor het geval u niet
meer weet of u de machtiging hebt
ingeleverd, de gegevens zijn bij Henriëtte
bekend.
HUISWERK
Alles wat we tot nu toe hebben gedaan!
Met de oefen-cd kunt u controleren of u
de juiste noten zingt. Voor de
gevorderden onder ons: eind februari wil
Chris alles hebben doorgenomen van het
eerste deel. Dit betekent dat u vooruit
kunt werken aan de fuga´s in nummer 11
en 14.
REPETITIES
Er zijn vragen gesteld in verband met
repeteren tijdens de vakanties.
We repeteren elke maandag inclusief de
korte vakanties. De zomervakantie
repeteren we zeven weken niet. Maandag
10 juli is de laatste repetitie voor de
zomervakantie. Maandag 4 september
beginnen we weer met de repetities.
De kerstvakantie repeteren we twee
weken niet. Maandag 18 december is de
laatste repetitie vóór de kerstvakantie en
maandag 8 januari 2007 beginnen we
weer.
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