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PROGRAMMA 19 EN 20 NOVEMBER

Hieronder zullen we in het kort het
programma weergeven van 19 en 20
november voorafgaande aan het concert op
zaterdagavond:
Vrijdagmiddag 19 november:
- Repetitie voor orkest en solisten.
Vrijdagavond 19 november:
- Koor aanwezig om 18.30 uur.
Repetitie 19.00 – 20.30 uur.
Pauze 20.30-21.00 uur.
Repetitie vervolg 21.00-22.15 uur.
Zaterdagmorgen 20 november:
- Koor aanwezig om 9.30 uur.
Repetitie van 10.00-11.00 uur.
Korte pauze van 11.00-11.15 uur.
Repetitie vervolg 11.15-12.15 uur.
-In de korte pauze wordt er geen koffie
geschonken. Iedereen wordt geacht zelf iets
te drinken mee te nemen mocht dit nodig
zijn.
-Na de repetitie kan het koor naar huis om
zich voor te bereiden op het concert en om
te eten.
-De koordeelnemers worden om 18.15 uur
weer verwacht in de koffieruimte van de
kerk.

Gebruik uw netwerken om het concert onder
de aandacht te brengen bv. door middel van
het doorsturen van de flyer per mail.
Mocht u geen goede digitale flyer hebben,
geef dit dan aan bij Henriëtte. Zij stuurt u
een poster met daarop alle informatie per
mail toe.
-

-

-

-

MEDEDELINGEN VOOR 20 NOVEMBER

Wij willen u attenderen op het verkopen van
kaarten. Kaarten voor ons grote concert
kunt u bestellen bij Charlotte.
Deze kaarten kosten €22,50.
Het is voor ieders belang dat we zo veel
mogelijk voor een volle kerk zingen.

-

Kledingadvies: Zwart met een klein
rood accentje.
Wil iedereen er voor zorgen dat de
partituur niet gekaft is en er geen
kleurrijke blaadjes of paperclips meer
uithangen. Zorg dat de partituur er
netjes uitziet.
De partituur wordt door iedereen aan
de buitenkant gedragen met de
voorkant naar buiten wanneer we de
kerk binnen gaan.
IN ADVENTU DOMINI uit het hoofd
zingen. Bladmuziek hiervan wordt
niet gebruikt.
U moet er rekening mee houden dat u
tijdens het concert niet kunt gaan
zitten.
Aangezien we beperkt in de ruimte
zitten voor het koor is het alleen
toegestaan in geval van nood, gebruik
te maken van een door u zelf mee
gebrachte zogenaamde strijkstoel.
In de kerk is koffie en frisdrank
verkrijgbaar in de pauze en eventueel
voor de koordeelnemers in de
koffiezaal. Deze wordt verzorgd door
de mensen van de kerk.
De kosten hiervan zijn:
Koffie
€1, Frisdrank €1, 50
In de koffiezaal kunt u tevens uw
spullen achterlaten tijdens de
uitvoering.
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-

Hieronder volgen vijf muzikale regels
welke van groot belang zijn om het
stuk goed te kunnen zingen:
 Luisteren, niet harder zingen
dan je buurman, zacht zingen;
 Crescendo en decrescendo
maken;
 Komma’s zingen, daarna gelijk
inzetten;
 Articuleren op medeklinkers en
kleuren op de klinkers;
 Elastiektechniek: niet alles
even snel en even hard.

CD VERKOOP EIN DEUTSCHES REQUIEM

Van het concert in Wildervank wordt tevens
een professionele cd opname gemaakt. Deze
dubbel cd is te koop voor €20,-. Hierop is
het gehele concert opgenomen.
Zoals u weet komt de opbrengst van de cd
ten goede van het goede doel. Wij willen
iedereen dan ook vragen om 5 cd’s te
verkopen, zodat we een mooi bedrag aan
Dorus kunnen overhandigen waarmee hij
prachtige projecten kan realiseren in Kenia.
De bestelling kunt u doen bij Charlotte of
via de mail bij Henriëtte.
MEDEDELINGEN:

CARMINA BURANA
-

Zo langzamerhand geven zich steeds meer
mensen zich op voor het nieuwe project.
Natuurlijk hebben we nog lang niet genoeg
deelnemers, dus we moedigen u dan ook aan
om u hiervoor op te geven. Het zou geweldig
zijn wanneer we de Carmina Burana met een
heel groot koor zouden kunnen uitvoeren.
Zoals iedereen weet zijn de
mannenstemmen vaak in de minderheid bij
koren. Daarom zouden wij vooral ook
mannen graag enthousiast willen krijgen
deel te nemen aan dit project.

-

MUSA UTOPICA
MUSA UTOPICA is inmiddels enthousiast aan
het repeteren op de donderdagavond voor
de uitvoering van 1 mei. Op onze website is
informatie te vinden over het programma
AFRIKA! Het koor is een enthousiaste groep
mensen die elkaar nu een beetje leert
kennen waardoor de sfeer erg ontspannen en
positief is. We hebben met deze groep
afgesproken dat de MUSA nieuwsbrief ook
aan hen zal worden uitgereikt en dat deze
nieuwsbrief ook gebruikt zal worden voor
informatie over en voor dit koor.

-

Wanneer Stichting MUSA een bijlage
verstuurt, horen we soms dat u deze
niet kunt openen. Dit heeft te maken
met het feit dat stichting MUSA met
Microsoft Office Word 2007 werkt.
Het zou handig zijn wanneer u allen
deze nieuwe versie van Office ook op
uw computer zet. Deze versie is te
downloaden van internet mits u een
handig mannetje hebt die dit voor u
kan doen.
Het programmaboek voor 20
november is klaar. Het is weer een
prachtig exemplaar geworden.
Dick zal er voor zorgen dat iedere
deelnemer van het koor tijdens de
repetitie er één krijgt.
In de herfstvakantie gaan de
repetities gewoon door.
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