DIE
SCHÖPFUNG

TERUGBLIK ZOMERVAKANTIE 2006
Na de laatste repetitie -waarbij nog
verrassend veel leden aanwezig warenzijn we uiteen gegaan om elkaar op
maandag 4 september weer terug te
zien. We hopen dat iedereen een hele
fijne vakantie heeft gehad en zin heeft
om met frisse moed de repetities weer
op te pakken. Wij, als Stichting, hebben
er weer veel zin in. In de zomervakantie
hebben we niet stil gezeten en een
heleboel dingen uitgewerkt.
Voor de vakantie hebben we in de MUSA
al vermeld dat we bezig waren met het
contracteren van orkest en solisten.
Inmiddels is hier meer duidelijkheid over
die we u niet langer willen onthouden:
WEBSITE:
Onze website kunt u vinden onder
www.stichtingmusa.eu
Zoals al in de vorige MUSA vermeld, vindt
u hier een heleboel informatie
betreffende ons project en alles
daaromheen. Mocht u zelf iets willen
vermelden op de site, geef dit aan: dan
kunnen wij bekijken of we het kunnen
gebruiken.
ORKEST:
Inmiddels hebben we het orkest
‘l Orchestra Particolare gecontracteerd.
Het orkest komt uit het westen des lands
en u kent deze misschien wel van het
programma Una Voce Particolare met
Ernst-Daniël Smid.
SOLISTEN:
Naast het orkest hebben we ook 3
solisten kunnen contracteren. Ellen
Klopstra zingt de sopraanpartij. De
tenorpartij zal worden gezongen door
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Richard Prada en de Baspartij wordt
gezongen door Gerrit Pieter Heida.
MEDELINGEN
- Zoals u zult begrijpen gaat een en ander
gepaard met heel veel kosten. We zijn
dan ook druk op zoek naar sponsors. Graag
willen we ook uw medewerking hierin
vragen door zoveel mogelijk kaarten te
kopen/verkopen zowel voor het
novemberconcert als voor het concert op
13 mei 2007. Daarnaast vragen wij u ook
zoveel mogelijk cd’s te kopen/verkopen
van de opname die we zullen maken van
het concert van 13 mei. Elke euro telt
mee en iedereen draagt dan op deze
manier zijn/haar steentje bij.
- Op de achterkant van deze MUSA vindt u
het derde deel van de vertaling van Die
Schöpfung.
- Zondag 26 november zal het publiek voor
het eerst kennis maken met ons koor.
Daarom zal het concert de naam dragen:
“Projectkoor MUSA cantat” (MUSA Zingt).
Het programma voor dit concert is
inmiddels klaar en zal zo snel mogelijk
aan het koor uitgereikt worden. Duidelijk
zal worden, dat er nog hard gewerkt moet
worden omdat er een aantal stukken bij
zitten die we nog niet kennen.
HUISWERK
Zorg ervoor dat je alles uit het hoofd kan
zingen.
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