CARMINA
BURANA

JUNI 2012

ACTIVITEITEN EN DATA VAN DE STICHTING:

-

9 juli 2011:
Zaterdagavond 9 juli zal het koor Musa Utopica de
eucharistieviering ondersteunen in de Antoniuskerk
van Musselkanaal. Tijdens deze viering zal de netto
opbrengst van de concerten voor Dorus Wubbels aan
hem overhandigd worden. De stichting heeft de
Afrikaanse groep Yamo Yamo bereid gevonden om
deze viering te begeleiden. Het Afrikaans concert
van 1 mei wordt hiermee nog eens dunnetjes
overgedaan.

-

11 juli 2011:
Laatste repetitie voor de zomervakantie.
3 september 2011:
Op zaterdag 3 september zal de stichting weer
deelnemen aan de Leer-en Doemarkt te Stadskanaal.

-

Donderdagmiddag 7 juni: repetitie met
het orkest en solisten in Geert Teis;
Minimaal 3 repetities op nader te
bepalen zondagavonden samen met het
orkest in Wildervank;
Scratchversie:
Locatie: Theater Geert Teis in
Stadskanaal.
Datum: vrijdag 8 en zaterdag 9 juni
2012;
Tijden: vrijdag repetitie 16.00-22.00
uur;
Zaterdag repetitie 09.00-16.00 uur;
Zaterdag uitvoering 20.00 uur.

Door slechte ervaringen van afgelopen jaren,
zijn wij genoodzaakt om aan te geven dat we
de aanwezigheidsplicht moeten instellen als
voorwaarde voor deelname aan de
uitvoeringen, uitzonderingen nagelaten.

5 september 2011:
Eerste repetitie na de zomervakantie.
6 november 2011:
Op zondag 6 november zal er een
aankondigingconcert, Musa Cantat genaamd, worden
uitgevoerd in de Antoniuskerk te Musselkanaal.
Hieraan zullen beide koren van stichting Musa
deelnemen. Extra repetities hiervoor: 2 oktober
(mannenkoor) en 30 oktober (allen).
Het programma voor Musa Cantat zal bestaan uit:
- Alta Trinita
- Deel 1 , 2 , 3 en 5 uit de Carmina Burana.
- De Deutsche Messe
- Deel 7 , 8 , 9 , 10 , 14 en 18 uit de Carmina
Burana.
- Sing Afrika Sing door Musa Utopica
- Deel 22 , 24 uit de Carmina Burana met als
slot deel 25, O Fortuna.
18 december 2011:
Zondag 18 december zal er een
kerstconcert/meezingconcert uitgevoerd worden in
de grote zaal door een deel van het projectkoor. Dit
concert zal uitgevoerd worden voor de bewoners van
de Heggerank.
Carmina Burana:
Hieronder vindt u alvast de belangrijke data met
betrekking tot de uitvoering van de Carmina Burana
in 2012:
- Uitvoering op donderdagavond 7 juni 2012;

MEDEDELINGEN:
-Na Musa Cantat zal Chris op de
maandagavonden een half uur eerder met de
repetities beginnen om met alle stemmen apart
te repeteren. Hierover meer in de volgende
nieuwsbrief;
-Klinkerdriehoek:
Op de achterkant van deze nieuwsbrief staat de
klinkerdriehoek vermeld als geheugensteun.
-Wij willen iedereen vragen zich af te melden via
de mail of telefonisch bij Henriëtte bij
afwezigheid op de repetities. Een aantal doet dit
wel, maar veel mensen vergeten dit nog.

Wij wensen iedereen een hele fijne
zomervakantie toe en zien u graag terug op
maandag 5 september 2011.
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