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Evaluatie Carmina Burana

Musa Utopica

Maandag 11 juni hebben we een zinvolle
gezellige avond gehad waarin we de
uitvoeringen van de Carmina Burana hebben
besproken. Voor iedereen was er ruimte om
zijn/haar bevindingen te uiten onder het
genot van koffie, taart en een sapje. Iedereen
voelde zich gehoord. Hierdoor kunnen we
terugkijken op een mooi project.
Voor de mensen die er maandag niet waren,
willen we nog even aangeven dat er een CD
in combinatie met een DVD gemaakt wordt.
Deze kan besteld worden bij Henriëtte
voor €25, -.

Afgelopen week heeft de stichting het klein koor
Musa Utopica moeten opheffen in verband met te
weinig deelnemers. We kunnen terugkijken op
twee muzikale jaren met als hoogtepunt “Sing
Afrika Sing”.

Avond van het gedicht (Jacob de Haan)

Mededelingen

Vanavond starten we het nieuwe project
waarin we twee stukken, gecomponeerd door
Jacob de Haan, zullen gaan instuderen. Deze
stukken die we met behulp van onderstaande
links in gaan studeren, zullen we gaan
uitvoeren op de Avond van het Gedicht op
31 januari 2013 waarvoor we persoonlijk zijn
gevraagd door Jacob de Haan.

- Na vele jaren van ondersteuning voor stichting
Musa, heeft Dick te kennen gegeven te stoppen
met het leveren van hand- en spandiensten voor
stichting Musa in verband met eigen drukke
bezigheden. Wij willen hem hartelijk danken voor
alles wat hij voor ons heeft gedaan. Dick heeft
aangegeven wel te blijven zingen bij stichting Musa.
- Voor de redactie van de Deelnemerskrant van
onze website zoeken we nog een vertegenwoordiger
van de bassen en de tenoren. Het is niet veel werk!
Wie wil hierin de honneurs waarnemen?
Graag opgeven bij Henriëtte.
- Stichting Musa heeft een zomerstop die ingaat na
de repetitie van 9 juli 2012 en eindigt op 2 september
2012. De eerste repetitie na de zomervakantie zal
zijn op maandag 3 september 2012.

www.jacobdehaan.com/missakatharina.htm
http://www.jacobdehaan.com/theweb.htm

Voor de mensen die niet in het bezit zijn van
een computer of mailadres, hebben we een
oefen-cd te koop voor €3, -. De oefen-cd’s
zijn in beperkte oplage gemaakt.
Nieuwe deelnemers
Stichting Musa wil de nieuwe deelnemers van
harte welkom heten bij dit nieuwe project.
Voor de zakelijke informatie krijgt u een brief
mee met een machtigingskaart welke u
ondertekend in dient te leveren bij Henriëtte,
waarna uw aanmelding een feit is. Wij wensen
u veel plezier toe bij het zingen bij stichting
Musa.

Stichting Musa hanteert de
aanwezigheidsplicht als voorwaarde
voor deelname aan de uitvoeringen,
uitzonderingen daargelaten.

Uitgave Musa nummer 84, juni 2012, oplage 100 stuks

Hierboven twee berichtenrecensies uit de
Kanaalstreek en de Nieuwsbode, na de
uitvoeringen van de Carmina Burana
Doordat ze gescand zijn, konden de
berichten niet duidelijker afgedrukt worden.
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