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Mededelingen
SEPA incasso
Zoals jullie weten, incasseert stichting Musa
elke maand de maandelijkse bijdrage door
middel van een automatische machtiging.
Door de invoering van SEPA (Single Euro
Payments Area) zal er de komende tijd veel
veranderen in het binnenlandse
betalingsverkeer. Op 1 februari 2014 gaat
iedereen over op IBAN en zullen ook alle
binnenlandse betalingen via het nieuwe
Europese betalingssysteem verwerkt gaan
worden. Dit zal met name voor organisaties
met een incassocontract of
acceptgirocontract de nodige aanpassingen
en voorbereidingstijd vergen, zo ook voor
stichting Musa. De huidige incassovormen
en de NL-incassocontracten zullen namelijk
wijzigen, er zullen nieuwe
machtigingsformulieren gebruikt gaan
worden, er zal worden overgestapt van
Euro-acceptgiro’s naar IBAN-acceptgiro’s,
alle rekeningnummers zullen moeten
worden vervangen door IBANcodes en
administratieve programma’s dienen te
worden aangepast voor het gebruik van
nieuwe bestandsformaten (van Clieop03
naar PAIN bestanden).
Voor stichting Musa betekent dit, dat wij
alle rekeningnummers om moeten zetten in
IBAN rekeningnummers en daarnaast moet
de BIC code vermeld worden op het
machtigingsformulier. Wanneer u deze
nummers niet bekend zijn, kunt u deze
opvragen bij uw bank. Wij vragen u daarom
bijgevoegd SEPA-machtigingsformulier in te
vullen en te ondertekenen zodat stichting
Musa zo snel mogelijk alle nummers kan
aanpassen. Hiermee geeft u als debiteur,
stichting Musa toestemming om de
maandelijkse bijdrage te innen via Euroincasso.

Het lijkt een ingewikkeld verhaal, maar voor u
is het een kwestie van invullen van het nieuwe
machtigingsformulier. Zodoende kan stichting
Musa er voor zorgen dat dit deel van de
administratie goed gaat verlopen zodra alle
machtigingsformulieren ingevoerd zijn en alles
op tijd klaar is voor de invoering van het
Europees betalingssysteem.
Voor algemene informatie over SEPA kunt u
nog terecht op de site van de overheid;
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/be
talingen-en-beleggingsverzekeringen/eeneuropese-betaalmarkt?ns_campaign=ThemaFinancien&ro_adgrp=Betalingen_en_beleggings
verzekeringenEen_europese_betaalmarkt&ns_mchannel=sea
&ns_source=google&ns_linkname=sepa&ns_fee
=0.00&gclid=CMm2oN2RsbUCFchc3godWHEAOA
Ik zou u willen vragen de ingevulde en
ondertekende machtigingsformulieren zo
spoedig mogelijk in te leveren op de
repetitieavond, of op te sturen naar: Stichting
Musa, Hulststraat 26,
9581 KJ, Musselkanaal.
Bovenstaand verhaal is al verstuurd naar de
mensen met een mailadres. Deze informatie is
voor de mensen die geen mail kunnen
ontvangen. De nieuwe machtigingsformulieren
zijn bij Henriëtte verkrijgbaar.
Leer-en Doemarkt 7 september 2013
Stichting Musa zal dit jaar weer met een
kraam op de leer-en Doemarkt staan op 7
september aanstaande. Hiermee willen we
met het uitdelen van flyers mensen warm
laten lopen voor de scratch-uitvoering van de
Messiah in juni 2014.
Optredens, demonstraties en workshops zullen
worden verzorgd door oa. Reumactief, Jahn II,
TAGO en het Drents Vocaal Ensemble.
Komt allen!
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Ludieke avond 26 augustus 2013
De ludieke avond was een groot succes! Wel
negen groepen hadden zich gevormd om
verschillende koorstukken van de Messiah te
presenteren op ludieke wijze. Grandioos
zoals iedereen zich hiervoor heeft ingezet.
Er was een unieke samenwerking zichtbaar
van het vormen van kleine en grote
groepen, het voordragen van de typerende
anekdotes over Chris
tijdens de repetities,
de ludieke jury met
de prachtig
gemaakte duimen,
de goed verzorgde
catering en de
ludieke manier waarop deze avond
gepresenteerd werd door Jacques d’Ancona
en Jet. De positieve sfeer was voor
iedereen voelbaar en maakte deze avond
tot een uniek moment. Het was een goede
start van de komende periode.

De onderzoekers geloven dat de synchronisatie
een gevolg is van de gecoördineerde
ademhaling van de zangers.
Dr. Bjorn Vickhoff van de universiteit van
Göteborg zegt: "Je hartslag gaat omlaag
wanneer je uitademt en weer omhoog
wanneer je inademt. Wanneer iemand aan het
zingen is, gebruik die de lucht die wordt
ingeademd, dus zal de hartslag dalen.
Wanneer iemand tussen twee zinnen weer
inademt gaat de hartslag weer omhoog.
Volgens deze logica zou de hartslag van de
zangers de structuur van het nummer moeten
volgen en dat hebben we met deze studie
bevestigd'.

Ingezonden door Marry van de Zon:

Zingen in koor zelfde effect als yoga
De wetenschappers tonen ook aan dat hoe
gestructureerder het muziekstuk is, hoe meer
de harten van de zangers samen kloppen.
Trage nummers zorgen bijvoorbeeld voor de
meeste synchroniciteit.

Harten koorzangers kloppen op hetzelfde
ritme
Door: Lore Vanaudenhove − 09/07/13,
17:09 − bron: BBC News

Het onderzoek wijst tevens uit dat het zingen
in een koor er in het algemeen voor zorgt dat
het hart iets trager gaat kloppen. Volgens de
onderzoekers is dit ook een gevolg van de
gecontroleerde ademhaling.
Dr. Vickhoff legt uit dat de ademhaling van
een koorzanger kan worden vergeleken met
iemand die yoga aan het beoefenen is. 'Het
gaat in beide situaties om een zeer
gecontroleerde ademhaling. Van yoga werd al
aangetoond dat het de bloeddruk op lange
termijn kan verlagen. We vermoeden dat dit
ook geldt voor het zingen in een koor.'

© thinkstock.
Een nieuwe wetenschappelijke studie
wijst uit dat de leden van een koor niet
alleen zingen op hetzelfde ritme, ook hun
harten kloppen gelijk. Onderzoekers uit
Zweden registreerden de hartslag van
koorzangers terwijl ze een reeks stukken
zongen.
De hartslag van de koorzangers volgt de
structuur van de muziek
Dr. Bjorn Vickhoff
De onderzoekers zagen dat terwijl de
koorleden zongen, hun hartslag gelijktijdig
versnelde en vertraagde.
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