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MUSA NIEUWSBRIEF
De MUSA nieuwsbrief (kort: MUSA)
MUSA zal weer
-net als in de vorige projecten- maandelijks op
de eerste maandag van de maand uitkomen.
Deze uitgave is een uitzondering op deze regel,
omdat we net een week voor de 1ste van de
maand beginnen met dit nieuwe project. In de
nieuwsbrief zal allerlei informatie gegeven
worden rondom de organisatorische zaken
binnen het projectkoor. Daarnaast zal Chris
regelmatig op de achterkant allerlei zaken
schrijven over de muzikale en inhoudelijke kant
van het project. Wij raden dan ook iedereen aan
de MUSA te bewaren om zo nu en dan terug te
kunnen kijken op wat is geweest. De MUSA is een
spreekbuis voor ons allemaal. Mocht u zelf ook
iets kwijt willen in de MUSA,
MUSA geef dit dan tijdig
door, dan zal de redactie dit graag verwerken in
de volgende uitgave.
In onze vorige projecten zijn in de Nieuwsbrief
verschillende onderwerpen aan bod gekomen.
Mocht u belangstelling hebben voor één van
deze onderwerpen, dan kunt u dit aangeven bij
de redactie (Henriëtte/Chris).

het Westfälische Kammerphilharmonie
Gütersloh.

Deelnemers:
Voor dit project hebben zich op dit moment 86
mensen aangemeld. Dit is een geweldig mooie
groep waarmee we vanavond mee aan het werk
gaan. Zoals u ziet is het aantal mannelijke
deelnemers ruim in de minderheid. We willen
dan ook een beroep op u doen om mannen
waarvan u denkt dat ze mee zouden willen doen
aan dit project, te activeren een keer een
repetitie bij te komen wonen en kennis te
maken met onze muziek en sfeer van
Projectkoor MUSA.
Wat betreft het aantal deelnemers, zal dit de
komende weken nog wel eens veranderen in
verband met vakantie en nieuwe aanmeldingen.
Soms zullen er mensen afvallen of leden zullen
qua stem op een andere plaats gezet worden,
waardoor er de eerste tijd nogal wisselingen in
de groep of plaats zullen zijn. Hierdoor kan het
zijn dat er regelmatig iemand anders naast u
komt te staan. We vragen van iedereen een
bepaalde coulance zodat iedereen zich prettig
en welkom voelt gedurende het gehele project.

WAT GAAN WE DOEN?
Naast de informatie welke u al in de
aanmeldingsbrief hebt kunnen lezen, willen
we in deze nieuwsbrief overige zaken vermelden
die belangrijk zijn voor het komende project.

EIN DEUTSCHES REQUIEM
Het concert waarvoor u zich heeft aangemeld,
zal plaats gaan vinden op zaterdagavond 20
november om 20.00 uur in de Grote Protestantse
Kerk Wildervank. Zoals het er nu naar uitziet,
zullen we vrijdag en zaterdag gebruiken voor
repeteren. We melden dit alvast, zodat u
hiermee rekening kunt houden in uw agenda.
Nadere informatie hierover volgt zo spoedig
mogelijk.
Naast het Requiem van Brahms, zal deze avond
het Stabat Mater van Pergolesi uitgevoerd
worden. Dit stuk zal gezongen worden door Ellen
Klopstra en Marieke Koster.
Het concert zal wederom begeleid worden door

Automatische Machtiging:
Als het goed is heeft iedereen een automatische
machtiging toegestuurd gekregen (zo niet, dan is
deze verkrijgbaar bij Henriëtte evenals de
aanmeldingbrief). Er is nog een groot aantal
leden dat de automatische machtiging nog niet
heeft teruggestuurd. Diegenen worden verzocht
deze zo spoedig mogelijk naar Henriëtte te
sturen of deze op de maandagavond bij haar af
te geven. Zodoende kunnen de gegevens
ingevoerd worden zodat de maandelijkse
bijdrage betaald wordt.

Thuis studeren:
Chris verwacht van alle deelnemers een inzet
waarbij thuis studeren een belangrijk punt is
waar rekening mee gehouden moet worden.
Naast Ein deutsches Requiem zal er gewerkt
worden aan de Paukenmesse van Haydn die ook
de nodige tijd en inspanning vergt. Zonder
thuisstudie kan dit niet.
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Huiswerk voor de komende weken:
Het voor vandaag opgegeven huiswerk blijft
staan. Chris geeft hier per week een toelichting
en eventueel een aanvulling op.

Oefen-cd:
Voor het thuis studeren, heeft Dick Mulder voor
elke deelnemer een oefen-cd voor zijn of haar
partij gemaakt welke voor € 5,-- te koop is. Voor
de mensen die nog niet in het bezit zijn van een
oefen-cd van beide muziekstukken, kunt u deze
bestellen bij Charlotte Jansen.

MUSA CANTAT !:
Dit is de naam voor het tussenconcert, welke we
tijdens dit project zullen gaan uitvoeren. MUSA
CANTAT zullen we tijdens dit project twee keer
uitvoeren. De eerste keer zal plaatsvinden in de
Antoniuskerk van Musselkanaal op zondag 18
april van 16.00 uur tot 17.00 uur. De tweede
keer zal plaatsvinden op zondag 2 mei van 16.00
uur tot 17.00 uur in de Nikolauskirche te RhedeEms. In verband met het eerste lustrum van de
Stichting zullen we de Paukenmesse van Haydn
nogmaals gaan uitvoeren, dit maal onder
begeleiding van een pianist/organist.
Meer hierover zult u de komende tijd in deze
nieuwsbrief lezen.

Doel project:
Stichting MUSA besteedt de netto-opbrengst van
de cd-verkoop aan een goed doel. Voor het
komend project zal dat zijn: Verschillende
projecten welke via Dorus Wubbels, zendeling in
Nairobi, begeleid worden. Dorus is geboren in
Musselkanaal en de Stichting ondersteunt van
harte al het goeds wat Dorus in Afrika verricht.
De Stichting wil via Dorus graag een bijdrage
leveren aan deze projecten.

CD- en kaart verkoop:
Voor dit project zal de cd- en kaartverkoop niet
zoals eerder door Dick Mulder worden verzorgd.
In verband met te drukke werkzaamheden, heeft
Dick deze taak over gedragen aan Charlotte
Jansen. Charlotte is te bereiken onder nr. 0622366670.
Charlotte zal dan ook diegene zijn die samen
met Henriëtte het “winkeltje” bemant op de
repetitieavonden. Dick blijft de Stichting
ondersteunen met andere werkzaamheden.

Website Stichting MUSA:
De website wordt momenteel bijgewerkt.

MEDEDELING
In memoriam

Klein Kerstconcert:
Zoals u al hebt kunnen lezen in de brief geven
wij op 20 december van 14.30 uur tot 15.30 uur
een Kerstconcert in de Heggerank als
tegenprestatie voor het vrij gebruik maken van
de repetitieruimte. Voor dit concert vragen we
ongeveer 30 leden van het koor om hieraan deel
te nemen.
Het is namelijk niet mogelijk in verband met de
ruimte om het gehele koor hieraan deel te laten
nemen.
Opgave voor dit concert kunt u doen middels
intekenen op de lijst die bij Henriëtte zal komen
te liggen. Wanneer we genoeg aanmeldingen
hebben, dan zullen we u dit laten weten. Graag
zo spoedig mogelijk reageren!

Sponsoring:
Zoals u weet kost een project als dit veel geld.
Als Stichting proberen we allerlei wegen te
bewandelen om zoveel mogelijk aan geld te
komen. Aangezien we met een groot aantal
deelnemers zijn, willen wij ook u vragen of u
misschien een manier weet om aan sponsors te
komen. Graag dit zo snel mogelijk melden bij
Henriëtte.

Op zaterdag 1 augustus bereikte mij het bericht
dat onze vaste fan van de repetitieavonden, de
heer Berend Greevink, op woensdag 28 juli 2009,
is overleden. Namens stichting MUSA ben ik
maandag 3 augustus aanwezig geweest tijdens
de uitvaartdienst van de heer Greevink. De heer
Greevink genoot altijd erg van de muziek en de
gezelligheid op deze avonden. We zullen hem
missen.

Tenslotte willen wij u natuurlijk het
allerbeste en veel zangplezier tijdens dit
project toewensen!
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