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DIE

JAHRESZEITEN

MAANDELIJKSE TERUGBLIK
In deze maandelijkse terugblik kijken we terug
op een maand van wekelijks een flinke opkomst
van deelnemers op de repetities. Iedereen krijgt
steeds meer in de gaten dat je weinig tot niets
kunt missen aan repetities. Er wordt elke
maandag weer een groot scala aan informatie
door Chris weggegeven. Wanneer je deze
informatie mist, dan loop je gewoon achter.
Gelukkig zien we elke maandag een grote groep
enthousiaste deelnemers die het leuk vindt om
te komen zingen, het scala van informatie graag
tot zich neemt en hier vervolgens mee aan de
slag gaat. Afgelopen repetities zijn we met een
groep deelnemers een half uur eerder begonnen
in verband met het “klassiek” concert van
25 november. Ook hiervoor was er een grote
opkomst. Een heel ander repertoire, maar super
gezellig omdat het een keer wat anders is. Het
enthousiasme hiervoor en het doel hierachter
om iets moois neer te gaan zetten voor de
oudere mens, is hartverwarmend. Steeds weer
worden wij als stichting verrast door het
enthousiasme van u als leden.
In deze MUSA willen we ook heel graag even
aandacht schenken aan de dames die ons altijd
helpen door de koffie en thee te schenken. Bij
aanvang van het vorige project heb ik gevraagd
of zij ons hiermee wilden helpen. Vriendelijk en
enthousiast zorgen ze nog steeds elke
maandagavond dat iedereen voorzien wordt van
een kopje koffie of thee.
Lieve dames, heel hartelijk dank hiervoor en we
hopen dat we nog lang van jullie diensten
gebruik mogen maken.

THUIS STUDEREN
We zijn bijna door de partituur heen en
merken allemaal dat er nog veel moet
gebeuren. We hebben allemaal even mogen
proeven aan het avontuur waarin we ons
hebben gestort. Toch heeft iedereen wel in de
gaten dat het echte werk nog moet gebeuren
en dat alle ingrediënten die we aangereikt
hebben gekregen van Chris nog veel verder
uitgediept moeten worden om de puntjes op
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de i te zetten. We gaan er daarom van uit dat
iedereen thuis blijft studeren zodat we in de
repetities hiervan de vruchten mogen plukken
KOFFIECONCERT
Zondag 25 november hebben we voor de
bewoners van de Heggerank en andere
verzorgingshuizen uit de buurt een klassiek
koffieconcert gegeven in de grote zaal van de
Heggerank. Deze middag was een soort
proefgebeuren als tegenprestatie voor het vrij
gebruik mogen maken van de grote zaal om te
repeteren op de maandagavond. Ook het
personeel van het Tuntlerhuis had moeite
gedaan bewoners naar de Heggerank te brengen
om te kunnen genieten van een gezellige
middag. Het koor kwam enthousiast en keurig
gekleed om 14.00 uur, zodat we nog even
konden inzingen. Nadat iedereen een beetje
gesetteld was, opende Annemarie Hazenbroek
de middag met een hartelijk woord van welkom.
Daarna begonnen we aan het eerste blokje met
klassieke stukken, gevolgd door een intermezzo
van Lex Biermans. Prachtig! Na dit intermezzo
konden de bewoners naar hartelust meezingen
met een blok van Nederlandse liedjes welke
werd afgesloten met een intermezzo van een
prachtig Gronings gedicht van Sophie Veen. Dit
intermezzo was de opening voor het derde
blokje van Groningse liedjes waarin de bewoners
zich helemaal konden vinden en gezellig
meededen. Als slot werd het Klutslied gezongen
waarmee deze gezellige, geslaagde middag voor
herhaling vatbaar was geworden en we volgend
jaar zeker weer een middag deze mensen blij
zullen maken.
OPEN PODIUM
Vanaf begin januari zal er geen open podium
meer zijn. In januari zal er naast het afwerken
van Die Jahreszeiten veel gewerkt worden aan
het programma voor het MUSA CANTAT concert
van 25 mei 2008. Hiervoor zullen meerdere
stukken van Brahms ingestudeerd moeten
worden en daarvoor zullen we de tijd meer dan
nodig hebben.
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OPBRENGST DIE SCHÖPFUNG VOOR WAR CHILD
Inmiddels zijn we na ons vorig project van Die
Schöpfung een half jaar verder en hebben we de
balans opgemaakt van de verkochte cd’s, zodat
we weten welk bedrag er naar War Child
overgemaakt zal worden. Naast het bedrag van
€ 2400,- dat we over hadden van het eerste
project, zijn we in de begroting er vanuit
gegaan, dat we 500 cd’s zouden gaan verkopen.
Van elke verkochte cd zou dan € 5,- naar War
Child gaan. Er zijn inmiddels ongeveer 350 cd’s
verkocht. We gaan er vanuit dat de resterende
cd’s alsnog verkocht zullen worden. Stichting
MUSA zal dan ook het geld van de nog niet
verkochte cd’s voorschieten, wat het totaal
bedrag op € 4.900,- brengt. Om het bedrag rond
te maken zal de stichting € 100,- schenken,
zodat het mooie bedrag van € 5.000,overgemaakt kan worden naar War Child. Het
geld zullen we in de maand december 2007
overmaken aan de organisatie van War Child.
Als Stichting zijn we trots op onze deelnemers,
die er mede voor gezorgd hebben dat dit mooie
bedrag ten goede komt van de oorlogskinderen
van War Child. We willen iedereen dan ook
hartelijk bedanken voor het feit dat er zoveel
cd’s verkocht zijn en we het goede doel een
warm hart kunnen toedragen.
MEDEDELINGEN
- Zoals de leden weten die aan ons vorige
project hebben mee gedaan, is er toen de
belofte gedaan dat stichting MUSA een dvd zou
maken van de gemaakte foto’s en videoopnames. Zoals Chris enige tijd geleden al
vermeld heeft, is het niet allemaal gegaan zoals
we in onze gedachten hadden. Inmiddels hebben
we een compilatie gemaakt van het materiaal
dat nog beschikbaar was en hebben dit op een
dvd gezet. We zijn bezig hiervan kopieën te
maken zodat we er vanuit kunnen gaan dat
iedereen die mee heeft gedaan, deze maand
hiervan een exemplaar zal krijgen. Zodra het
zover is, zullen we dit melden en kan een
exemplaar bij Dick verkregen worden.
- In de MUSA van januari zullen we u informatie
verstrekken over de solisten en het orkest welke
ons zullen gaan begeleiden bij het uitvoeren van
Die Jahreszeiten op 22 en 23 november 2008.
- Voor het kunnen aanschaffen van een spandoek
voor stichting MUSA ,zijn er inmiddels 40 cd’s
verkocht van Die Jahreszeiten, zodat we nu
€ 200,- bij elkaar hebben. Dit is bijna het bedrag
dat we nodig hebben. Geweldig! Allen hartelijk
dank! Zodra het spandoek klaar is, zullen we
hem showen.
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KERSTCONCERT LOPPERSUM
Op zaterdagavond 22 december zal het
Collegium Musicum Loppersum een concert
geven in de Petrus en Pauluskerk Loppersum.
Op het programma staan de Christmas carols van
Benjamin Britten, gezongen door het
vrouwenensemble, de Sieben magnificatantiphonen van Arvo Pärt, gezongen door het
Kamerkoor, het Pater Noster en Ave Maria van
Arnold von Bruck en een aantal Carols.
Het zou natuurlijk leuk zijn om veel mensen van
MUSA eens in de kerk van Loppersum te zien.
Aanvang van het concert is 20.00 uur. De
toegang bedraagt 12,50 euro.
Kaarten zijn te reserveren bij Charlotte Jansen.
SPONSORING
Afgelopen week kregen we van het Prins
Bernhard Cultuurfonds een brief met het verzoek
of we het foldermateriaal wat was bijgesloten,
willen verspreiden onder onze leden omdat ook
dit fonds op zoek is naar nieuwe donateurs. In
deze folder wordt verteld over het werk van het
Cultuurfonds en hoe dit fonds gesteund kan
worden. Dit verzoek is aan ons gericht omdat wij
enige tijd geleden bericht hebben gehad dat het
Cultuurfonds ons de toekenning van een bijdrage
heeft gedaan voor ons project.
Natuurlijk willen we aan dit verzoek voldoen en
we hopen dat u als deelnemer van dit project
een folder mee zult nemen, zodat u kennis kunt
nemen van wat het Cultuurfonds allemaal doet.

KERST EN OUD EN NIEUW
Het is nog vroeg in de maand december,
maar Aangezien dit de laatste MUSA van dit jaar

is, willen we u nu alvast Prettige kerstdagen en
een hele fijne jaarwisseling toewensen.
In de kerstvakantie zal er geen repetitie zijn.
Maandag 17 december is de laatste repetitie
van dit jaar. Maandag 7 januari 2008 zal de
eerste repetitie weer zijn voor het
projectkoor.
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