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MUSA CONCERTKRANT
Om de productie van de MusaConcertKrant mogelijk
te maken zal vanavond 6 april het team van de
MusaConcertKrant een wijnproeverij houden in de
pauze van de repetitie. De wijnproeverij biedt u de
mogelijkheid om voor € 6,95 een fles rode, witte wijn
of rosé te bestellen of een doos van 6 flessen voor
€35,00 met een heus MUSA etiket. U kunt ook een doos
met assortimenten van flessen bestellen.Geweldig
voor uw eigen voorraad of als presentje om weg te
geven.
Speciaal voor MUSA geselecteerde wijnen:
Rood:
Frankrijk, La Cuvée Côtes du Roussillon
Villages Ronde, krachtige wijn, maar opvallend
soepel en makkelijk drinkbaar. Afkomstig uit het
zachtglooiende gebied Roussillon, in de omgeving
van Perpignan. In geur en smaak rijp, donker
fruit met een vleugje kruiden. Aanbevolen bij:
diverse kaassoorten, barbecue, gourmet en
fondue.
Wit:
Frankrijk, La Cuvée Blanc de Blancs
Frisdroge en fruitige witte Bordeaux-wijn.
Intense geur van geel fruit en bloesems.
Aanbevolen bij: visgerechten of als aperitief.
Rosé:
Frankrijk, La Cuvée Vin de pays rosé
Heerlijke mild-droge rosé, soepel en vol van smaak. In
de geur aangename tonen van kruiden en rijp rood
fruit. Aanbevolen bij: salades, kipgerechten en bij de
bij de barbecue.

MEDEDELINGEN 18 APRIL 2009
-Deze dag is erg belangrijk om bekendheid te krijgen
in Duitsland zodat we de veel kaarten zullen gaan
verkopen in deze streek. Na de viering zullen er
kaarten verkocht worden bij de deur.
- Aanwezig in de Nicolauskriche: 15.45 uur
We vragen iedereen op tijd aanwezig te zijn.
- Zoals u waarschijnlijk weet heeft Dick een bühne
gemaakt. Deze zal op 18 april uitgeprobeerd worden
door ons projectkoor. Hier komen stoelen op te staan
zodat we ook tussendoor kunnen gaan zitten en op
deze manier is Chris voor iedereen duidelijk
zichtbaar. Deelnemers die niet kunnen traplopen
kunnen voor of naast de bühne plaatsnemen, maar het
is de bedoeling dat bijna het hele koor op deze bühne
komt te staan.
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- Aanvang repetitie met Duitse koren: 16:00 uur
- Kledingadvies: geheel zwart (geen rood accent)
- Iedereen wordt verzocht zelf een boterham mee te
nemen voor diegene die dit nodig heeft.
- Wij vragen iedereen de muziek voor deze viering in
de zwarte map te bundelen. De voorkant kan dan
voorzien worden met een poster in A4 formaat van Die
Jahreszeiten. Deze is verkrijgbaar bij Henriëtte.
- De viering zal rond 19.15 uur afgelopen zijn.
- In het Altes Pfarrer Haus naast de kerk, kunnen we
gebruik maken van de toiletten(inclusief
invalidentoilet).
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Zaterdag 2 mei is stichting MUSA te beluisteren in
het programma 'Goedemorgen Winschoten' welke
gepresenteerd wordt door Nelleke Buzeman.
Tussen 8 – 9 uur zullen we praten over MUSA,
MUSA het
concert...enz. Als koorleden binnen het bereik
van radio Winschoten willen luisteren dan kan dat
via 106.2 of via de kabel 104.1
Mensen buiten het bereik kunnen luisteren via de
computer. Ga naar www.radiowinschoten.nl of
www.rtvblauwestad.nl .
Links in het hoofdmenu kun je 'Live radio
Winschoten' aanklikken of je gaat naar Radio en
dan naar Luister Live en je klikt een van de links
aan.
Opgeven voor het nieuwe project kan bij
Henriëtte.
Graag nog even aandacht voor Vrienden van
Stichting MUSA.
MUSA Voor € 15,- per jaar bent u al lid en
geniet u alle voordelen.
DVD MUSA CANTAT 30 november 2008 verkrijgbaar
voor € 7,50.
Wij willen u er op attenderen dat mail van MUSA
soms in uw spambox kan belanden waardoor u
informatie van ons mist. Wij raden u daarom aan
om ook de spambox zo nu en dan te bekijken of er
informatie in zit.
De meeste mensen die mail hebben, zijn op de
hoogte gebracht van het nieuwe mail adres van
Stichting MUSA. Voor de mensen die deze
informatie hebben gemist staat in het colofon van
stichting MUSA hieronder aan de nieuwsbrief het
nieuwe mailadres vermeld. Deze is tevens
aangepast op onze website.
Begin mei zal de laatste nieuwsbrief van dit
project uitkomen. Hierin zal de laatste informatie
rondom 15, 16 en 17 mei vermeld worden en
tevens informatie rondom het nieuwe project.
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Een enkele keer wordt mij gevraagd om
informatie per mail door te sturen naar het hele
koor. In verband met verandering van provider is
het voor mij momenteel niet mogelijk om een
groep van deze omvang door te sturen. Zodra dit
weer mogelijk is, zal ik dit via de nieuwsbrief
laten weten.

STOPZETTEN HUIDIGE AUTOMATISCHE
MACHTIGING
De automatische machtiging van het huidige project
zal na mei 2009 automatisch stop worden gezet. U
hoeft dus niet de rode kaart in te vullen en naar ons
toe te sturen.

KAARTVERKOOP
- Om de twee concerten goed bezocht te krijgen, is
het van groot belang dat u als deelnemer uw eigen
netwerk rondom u informeert en stimuleert om
kaarten te kopen. Informatie hieromtrent vindt u in
de bijlage van deze nieuwsbrief. Daarnaast zal Chris
hierover vanavond enig uitleg geven.
- Graag overal posters ophangen om het concert tot
een groot succes te maken!
- Deelnemers die lid zijn van de Rabobank krijgen
€ 5,00 korting op een toegangskaart voor de
zondagmiddag.
- Vrienden van Stichting MUSA krijgen 20% korting op de
toegangskaarten voor 16 en 17 mei 2009.

GASTGEZINNEN VOOR ORKESTLEDEN
Voor de mensen die zich hebben aangemeld als
gastgezin voor het weekend van het concert, ligt er
een lijst bij Henriëtte waarop de namen staan van de
gasten die bij hen zullen gaan logeren. Niet iedereen
die zich hiervoor aangemeld heeft krijgt gasten
toegewezen omdat er uiteindelijk voldoende
gastgezinnen waren. Wij hebben gemeend de
gastgezinnen een vrijkaart te geven voor hun
gastvrijheid en willen hen dan ook graag hartelijk
danken hiervoor.

OPEN HUIS 16 MEI 2009
Degenen voor wie het op zaterdagmiddag te ver is om
heen en weer naar huis te reizen, zijn van harte
welkom bij Madelon van de Meiden tenor) of Marry
van der Zon (alt).
Wij stellen het zeer op prijs als je je komst even bij
ons meldt.
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Routebeschrijving vanuit Rhede:
Naar Madelon, Hoofdweg 129, Bellingwolde, 0597532897
De Rhederweg terug, in Rhederbrug vóór het kanaal
rechtsaf( Kanaaldijk oostzijde), dan de eerste brug
linksaf(Nieuweweg) en doorrijden tot het einde, daar
kun je rechts of links parkeren. Even doorlopen naar
de Hoofdweg, dan zie je schuin voor je het witte huis
van Madelon.
Naar Marry, Zuidwending 5, Vriescheloo, 0597531900
De Rhederweg terug tot Bellingwolde. Op de kruising
(vóór de Texaco) linksaf richting Vriescheloo. Brug
over, kort daarna maakt de weg een scherpe bocht
naar links, in deze bocht de kleine weg naar rechts
nemen, is de Zuidwending. Op de eerste inham rechts
is parkeergelegenheid. Teruglopen, dan zie je het huis
van Marry rechts voor je.

NIEUW PROJECT: EIN DEUTSCHES REQUIEM
De deelnemers die zich hebben aangemeld voor het
volgend project, hebben als het goed is, een
aanmeldingsbrief met automatische machtiging
toegestuurd gekregen. Deelname voor het project is
een feit, wanneer de machtiging ingevuld en
ondertekend geretourneerd wordt naar Stichting MUSA.
MUSA
Mochten er mensen zijn die deze brief niet hebben
ontvangen, dan kunnen zij zich melden bij Henriëtte.
Voor de deelnemers waarvan de automatische
machtiging is ontvangen voor het volgend project, zal
deze ingaan op de dag van aanvang, te weten 24
augustus 2009.
Oefen cd’s zullen nog voor het einde van het huidige
project te koop zijn bij Dick. Meer informatie over het
volgend project zal in de laatste MUSA nieuwsbrief van
dit project vermeld worden.
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