DIE
SCHÖPFUNG
MUSA CANTAT 26 NOVEMBER 2006:

In plaats van een terugblik te geven op de
repetities van de afgelopen maand, doen
we in deze MUSA een aantal belangrijke
mededelingen m.b.t. het komend concert.
- Maandag 20 november zal de repetitie in

plaats van in de Heggerank, plaatsvinden in
de H. Antonius van Paduakerk te
Musselkanaal van 19.30 tot 22.00 uur.
- Zondag 26 november wordt iedereen
verzocht om 15.00 uur aanwezig te zijn in
het parochiehuis achter de kerk.
- Iedereen wordt verzocht in het zwart
gekleed te gaan en de losse muziek in een
zwarte map te bundelen. De partituur van
Haydn wordt ongekaft vastgehouden
(geplastificeerd mag wel).
- Bij binnenkomst de muziek in de
rechterhand langs je lichaam vast houden.
- Na het concert zal er voor de leden
gelegenheid zijn om in het parochiehuis
nog een kopje koffie te drinken voor €1,00
per kopje.
WEBSITE:
Het wachtwoord om toegang te krijgen tot
het forum op onze website is: Haydn!
ALGEMENE MEDEDELINGEN:
-Maandag 16 oktober zal de repetitie om
20.15 uur beginnen (Chris heeft eerst een
ouderavond).
-Tot onze spijt zal Klaas Withaar ons niet
kunnen ondersteunen bij het concert van
26 november alsmede het concert van 13
mei 2007. De Stichting is zoekende naar
een vervanger voor Klaas.
- Het is geweldig te merken dat het koor zo
enthousiast is met de kaartverkoop. De
flyers en posters vliegen weg en zijn al op
menig plek zichtbaar, zelfs over de grens in
Duitsland worden ze her en der neergelegd
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om mensen enthousiast te krijgen om te
komen luisteren en kijken naar ons
projectkoor.
- Tevens is het hartverwarmend om te
ervaren hoe mensen op zoveel
verschillende manieren hun steentje
bijdragen om geld bij elkaar te krijgen
voor het goede doel zoals b.v. het maken
en verkopen van jam. Geweldig!
- Het is belangrijk dat iedereen de
komende weken zoveel mogelijk aanwezig
is op de repetities. Er moet nog flink
gerepeteerd worden en wanneer iedereen
er is zijn de afspraken die er gemaakt
worden, ook duidelijk voor iedereen.
- Zoals jullie zien heeft Chris op de
achterkant de uitleg geplaatst van de
Klinkerdriehoek. Zo is het voor iedereen
nog duidelijker te zien wat er precies
bedoeld wordt met Resonans en
Embouchure.
ZATERDAG 31 MAART 2007:
-Voor de cd-opname zal er een
Dubbeldekkerbus ingehuurd worden. Deze
bus wordt gesponsord door Techno
Support Ingenieurs. Hier kan het hele koor
mee naar Oudewater. De cd-opname zal
de hele dag in beslag nemen. We vragen
iedereen deze dag aanwezig te zijn!
Verdere informatie volgt.
HUISWERK
Zorg ervoor dat je alles uit het hoofd kan
zingen.
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