16 EN 17
MEI
2009

DIE
JAHRESZEITEN
DRAAIBOEK KOOR DIE JAHRESZEITEN 2008/2009
Aanspreekpunten:
Dick
: organisatie rondom: contact kerk en
Pfarrerhaus / eten en drinken / tribune
(met Charlotte Jansen als ondersteuning).
Henriëtte: organisatie koor / solisten / cd opname /
kaart-en cd verkoop bij de deur /
hulptroepen.
Schema voor 15 / 16 / 17 mei 2009 te Rhede:
Vrijdag 15 mei 2009:
13.00 uur-16.00 uur: Repetitie voor Orkest.
16.00 uur:
Instrumenten opruimen ivm
bruiloft in kerk.
Gastgezinnen kennismaken
met gasten en halen voor
maaltijd bij gastgezin thuis.
18.30 uur:
Orkestleden en solisten terug
in kerk en instrumenten
opstellen.
19.00 uur:
Aanvang repetitie solisten
met orkest.
20.30 uur:
Koor aanwezig in de kerk.
Koffie en thee.
(Coby, Tineke en Sophie)
20.45 uur-21.15 uur: Koffie voor orkest en solisten
in Pfarrerhaus.
21.15 uur- 22.30 uur: Repetitie koor, orkest en
solisten.
Zaterdag 16 mei 2009:
9.30 uur:
Opbouwen apparatuur
Arnoud.
Orkestleden en koor
aanwezig in Pfarrerhaus voor
koffie.(Coby, Tineke en Sophie)
10.00 uur-13.00 uur: Generale repetitie.
13.30 uur:
Gezamenlijke lunch. (Pizzeria:
2 bolletjes met soep en
kannen water)
18.00 uur:
Zaal open, iedereen
aanwezig in Altes Pfarrerhaus.
18.45 uur:
Klaarstaan voor Alta Trinita
Beata.
19.00 uur:
Aanvang 1e Concert.
20.15 uur-20.45 uur: Koffiepauze + toiletten koor en
orkest in Pfarrerhaus.
(koffie/thee laten verzorgen
door en Coby, Tineke en
Sophie)
Publiek koffie in kerk (catering
Door pizzeria), toiletten in
Pizzeria.
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22.30 uur:

Einde concert. Kerk vanaf
altaar naar voren moet
worden opgeruimd ivm
kerkdienst zondag.
Orkestleden met Gastgezinnen
mee.

Zondag 17 mei 2009:
10.30 uur:
Kerk + Pfarrerhaus tot onze
Beschikking.
Opbouwen apparatuur Arnoud.
Opbouwen orkest.
12.00 uur:
Iedereen aanwezig.
12.30 uur-13.30:
Repetitie.
14.30 uur:
Aanvang 2e Concert.
15.45 uur-16.15 uur: Koffiepauze + toiletten koor en
orkest in Pfarrerhaus.
(koffie/thee door, Coby, Tineke
en Sophie).
Koffie publiek in kerk (catering
pizzeria), toiletten in Pizzeria.
17.00 uur:
Einde concert.
Na het concert van zondag is er gelegenheid voor een
kopje koffie in het Pfarrerhaus voor Orkestleden, koor
en solisten.
KAARTVERKOOP JAHRESZEITEN
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Dick Mulder. Aangezien we
twee concerten geven, willen we zoveel mogelijk
kaarten in de voorverkoop verkopen. Ook de kaarten
met arrangement zijn zeker de moeite waard. Daarom
doen we weer een beroep op u, om zoveel mogelijk
kaarten te verkopen. Posters en flyers zijn in de maak
en zullen zo snel mogelijk in ons “winkeltje” klaar
liggen om verspreid te worden.

MEDEDELINGEN
•
•

•

Opgeven voor het nieuwe project kan bij Henriëtte.
Graag nog even aandacht voor Vrienden van
Stichting MUSA. Voor € 15,- per jaar bent u al lid en
geniet u alle voordelen.
DVD MUSA CANTAT 30 november 2008 verkrijgbaar
voor € 7,50.

H.A.B. Kamerink
Antwoordnummer 13601
9580 WB MUSSELKANAAL
Tel: 0599-354673/0620795033
Fax: 0599-354691
E-mail: kamerink17@zonnet.nl
www.stichtingmusa.eu
Rekeningnummer: 30.17.26.086
MUSA nieuwsbrief wordt gesponsord door Techno Support ingenieurs

18 APRIL ZINGEN IN DUITSLAND
Zoals eerder vermeld, zingen we op zaterdag
18 april met ons koor in Rhede-Ems, als
aankondiging van de concerten van 16 en 17
mei. In Nederland doen we het
aankondigingsconcert onder de noemer
MUSA CANTAT.
CANTAT In Duitsland doen we het
anders: om directer contact te krijgen met de
plaatselijke bevolking zullen we deelnemen
aan een eucharistieviering in de
Nikolauskirche. Dit is voor ons veel minder
werk zodat wij ons kunnen concentreren op
de concerten en we hopen op deze manier
heel veel Duitsers te ontmoeten die onze
concerten zullen bezoeken. We storten ons
immers midden in de gemeenschap voor wie
we zullen zingen. We zullen een eenvoudige
mis zingen -volgende week beginnen we
hiermee op de repetitie- en de samenzang
ondersteunen. Twee plaatselijke koren doen
ook mee. Voorganger is Pfarrer Jozef
Fleddermann, de pastoor die ons altijd zo
gastvrij onthaalt. De parochie is enthousiast
(wij zijn immers het koor dat voor hun orgel
komt zingen) en we rekenen op een “volle
bak”. Na afloop zal er gelegenheid zijn voor
de mensen om kaarten te bestellen voor 16 en
17 mei. Ook kunnen we op deze manier de
Duitsers warm maken om zich in te schrijven
als deelnemer aan het volgende project!
Aanvang van de dienst is 18.00 uur. We
beginnen met inzingen/repeteren samen met
de Duitse koren om 16.30. Het kost dus
relatief heel weinig tijd.
We rekenen op zoveel mogelijk deelnemers.
Wie NIET kan, even afmelden bij Henriëtte.
SPECIALE

MUSACONCERTKRANT

De ConcertKrantCommissie wil leden van het
koor die eigenaar zijn van een eigen bedrijf,
het eerst in de gelegenheid stellen om een
advertentie te plaatsen in de speciale
Streekkranteditie over MUSA en de aanstaande
concerten die in april zal verschijnen.
Door het uitbrengen van deze krant zal MUSA
nog meer naamsbekendheid krijgen en zullen

Uitgave MUSA nummer 51, februari 2009, oplage 110 stuks

nog meer mensen de weg naar de concerten
weten te vinden.
Zoals ieder van jullie wel zult weten, zullen
de kosten van zo’n krant opgebracht moeten
worden door de adverteerders. We hopen dat
veel bedrijven ons willen steunen door het
plaatsen van een advertentie. De speciale
krant zal verspreid worden samen met
De Kanaalstreek (en de andere edities) en zo
een verspreidingsgebied hebben van zo’n
42.000 gezinnen.
In deze krant zal natuurlijk veel aandacht
worden besteed aan de beide concerten die in
de kerk in Rhede worden gegeven, maar ook
achtergrond informatie over Haydn, over de
Stichting en andere wetenswaardigheden.
Het zal een krant worden die de hele regio
bereikt en zal interesseren.
Voor bedrijven dus een prachtige extra
mogelijkheid om hun bedrijf of product onder
de aandacht te brengen.
Mocht u nu al weten dat u als eigenaar van
een bedrijf hierin graag wilt adverteren, dan
kunt u dit opgeven in de pauze bij Ella of
Charlotte. Zij hebben formulieren bij zich
waarop de juiste gegevens genoteerd kunnen
worden en ook de benodigde info over prijzen
etc. van de advertenties. (evt. te bereiken via
ellavanderburg@hotmail.com of
charlotte_jansen@wxs.nl)
Werkt u in een bedrijf en denkt u dat dat
bedrijf vast wel wil adverteren wanneer u de
ConcertKrantCommissie bij het bedrijf
aanbeveelt, meldt u zich dan in de pauze bij
één van ondergetekenden om de juiste
gegevens door te geven.
We hopen door gebruik te maken van het
enthousiasme dat altijd bij iedereen aanwezig
is, bedrijven warm te krijgen om een
advertentie te willen plaatsen in de speciaal
te verschijnen MUSAConcertKrant.
Al vast heel hartelijk dank voor het doorgeven
van uw gegevens!!!
De ConcertKrantCommissie : Paul, Piet,
Willemien, Ella, Charlotte
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