MESSIAH VAN
HÄNDEL
Wij wensen iedereen een voorspoedig en
gezond 2014 toe!
Moonlight Shopping 20 december
Een deel van ons koor heeft op vrijdag 20
december jl deelgenomen aan het project
Moonlight Shopping, een gezellige kerstmarkt in
het centrum van Stadskanaal. Het was een
succesvolle avond. We hebben samen met
enthousiaste jongeren van het Noorderpoort
kerstliederen gezongen waar niet alleen de
deelnemers, maar ook het publiek zichtbaar van
heeft genoten. Dank aan de mensen die hier aan
mee hebben gedaan. Hieronder nog een mooi
verslagje van een deelnemer welke u tevens kunt
lezen op de website van stichting Musa.
http://www.stichtingmusa.eu/joomla/index.php
/deelnemerskrant
Locatie:
Tijdstip:

centrum Stadskanaal;
vrijdagavond 20 december vanaf
ongeveer 17:30 tot 21:15 uur.
Op bovengenoemde plek en tijdstip was, ergens
op de Kerstmarkt in Stadskanaal, een marktstand
gereserveerd voor een dertigtal mensen van
jongere en minder jonge leeftijd, die er meer
dan vijftien Christmascarols ten gehore
brachten. Na een verzoek van dirigent Chris
hadden ruim vijftien van onze koorleden zich
aangemeld om die avond, samen met een klas
leerlingen van hem, mooie Engelstalige
Kerstliederen te gaan zingen. Na een tweetal
repetities op het Noorderpoort Beroepsonderwijs
in Stadskanaal ging de klas, aangevuld met de
Musa-leden, in genoemd stadscentrum het
wandelende en winkelende publiek al die oude
Kerstliederen voorschotelen. Hoewel het woord
“klas” moet worden gerelativeerd, want een
flink deel van de leerlingen die ik de dag ervoor
nog bij de repetitie had gezien, kwam niet
opdagen op deze koude, winderige avond. Echter
dit mocht de pret niet drukken, want ondanks de
nogal barre weersomstandigheden en het
ontbreken van enige beschutting zong het
gelegenheidskoor met hart en ziel de vele
liederen. Drie rondes van drie kwartier hebben
we deze avond -onder leiding van
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Chris op keyboard- met elkaar gezongen.
Het was -in één woord- fantastisch! Wat was het
fijn met elkaar al deze carols te zingen. Mooi om
met een stel jonge mensen van zo’n 16 à 17 jaar,
die vol overtuiging zongen, ruim twee uur te
mogen vullen met carols als Angels we have
heard on high, Ding dong merrily on high en O
little town of Bethlehem. Om met de bekende
Erica te spreken: ‘Jongelui, jullie waren kanjers
en toppers!’ Zelf stond ik, samen met een
andere bas Jan en tenor Peter, bij enkele
boomlange knullen, die bij wijze van spreken
mijn kleinzoons konden zijn. Wat een leuke
gasten en zo gemotiveerd! Het viel mij op met
hoeveel waardering zij over hun muziekdocent
spraken: één van hen zei me dat het hem speet
dat ze maar een beperkt aantal uren muziekles
kregen (Chapeau, Chris!)
Dat het passerende publiek een en ander wist te
waarderen, bleek uit de vele luisteraars die vaak
gingen meezingen en –swingen.
Al jaren koesterde ik de wens ooit zoiets te
kunnen doen en dit optreden in het hart van
Stadskanaal is mij dan ook zeer goed bevallen.
Niet alleen mij, want diverse Musa-leden gaven
aan dat dit voor herhaling vatbaar is. Mocht dat
volgend jaar het geval zijn, dan heeft de eerste
deelnemer zich hierbij opgegeven!
m.v.g., Jan K.
Nieuw project!
Zoals al in een eerdere nieuwsbrief is vermeld,
zullen we na elk groot project, een kort
kerstproject organiseren. Tijdens dit project
zullen we bekende en minder bekende
christmascarols
instuderen
en
uitvoeren
(december 2014). Dit project zal meteen na de
vakantie gestart worden. Op maandag 23 juni
zullen we een korte evaluatie houden naar
aanleiding van de uitvoeringen van 19 en 21 juni.
De eerstvolgende repetitie is op maandag 23
augustus. Voor dit kerstproject kan iedereen zich
nu al opgeven zodat we weten hoeveel
muziekbundels we moeten laten drukken. We
hopen natuurlijk dat u allen mee zult doen. Na
dit korte project zal er weer een groot stuk
worden ingestudeerd.
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Meezingfestival
Waarom
organiseert
stichting
Musa
dit
evenement samen met het Noorderpoort? Omdat
de wereld groter is dan je huis, je vriendenkring,
je stad en je land. Geniet ervan! Afrika heeft
veel positiefs te bieden: het is een cultuur vol
expressie, muziek en verbinding. De artiesten
van Jambo Afrika zijn de dragers van deze kennis
van muziek en cultuur. In de Westerse cultuur,
waar Händel een representant van is, hebben
bepaalde elementen in ons menselijk gedrag de
overhand. Ons zogenaamde participatieconcert
wil niet
alleen een participatie, een
samenwerking laten zien tussen de artiesten, het
orkest, het koor en het publiek. We willen ook
laten zien dat een samenwerking tussen
verschillende culturen voor iedereen een rijkdom
kan betekenen. De mens wil harmonie en balans.
Die
harmonie
is
niet
altijd
een
vanzelfsprekendheid. Steeds opnieuw moet ze
hersteld en beschermd worden. Wij willen die
harmonie op 21 juni zichtbaar, hoorbaar en
vooral voelbaar maken. Dàt is onze taak.
Vandaar de verbinding op 21 juni. We spreken de
wens uit dat deze avond voor iedereen een
succeservaring zal worden!
Een overzicht van het verschil tussen de
Afrikaanse en de westerse cultuur:
Begrijpen
Het verstand
Controle
Vasthouden
De analyse
Brainstormen
Bedrijfsfitness
Verbaal
Functionaliteit
Resultaten
Wetenschap
Mannelijk
Yang

Ervaren
Het hart
Overgave
Loslaten
De intuïtie
Mijmeren
Meditatie
Non verbaal
Schoonheid
Plezier
Spiritualiteit
Vrouwelijk
Yin

Kaartverkoop 19 en 21 juni 2014
In verband met de kaartverkoop zal Charlotte
Jansen aanwezig zijn op 3 februari, 3 maart(in
de pauze) en 14 april. Op maandag 5 mei is er
geen repetitie in verband met Bevrijdingsdag.
Daarna zal Charlotte iedere maandag aanwezig
zijn.
Kaartbestelling
Zoals hierboven reeds vermeld, zal Charlotte de
komende maanden regelmatig aanwezig zijn voor
de kaartbestellingen. Eén week na het bestellen
kunt u de kaarten tegen contante betaling
meenemen. De kaarten voor 19 juni kosten
€ 22,50 en voor 21 juni € 12,50.
Als deelnemer aan het project kunt u een
belangrijke rol spelen in de kaartverkoop. We
hopen dat u iedereen in uw omgeving
enthousiast zult maken voor ons concert op 19
juni. We vragen daarom met klem: schakel uw
netwerk in en probeer zoveel mogelijk kaarten
te verkopen!
Belangrijk om te weten is, dat de
kaartbestelling voor 21 juni in eerste instantie is
bedoeld voor de aanhang van de jongeren die
meezingen. Kaartbestellingen vanuit het koor
voor deze avond zullen op een reservelijst
geplaatst worden.
Repetities voorafgaande de uitvoeringen van
19 en 21 juni 2014
- Zondagavond 13 april 2014.
- Zondagavond 18 mei 2014.
- Zondagavond 15 juni 2014.
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Stichting Musa hanteert de
aanwezigheidsplicht als voorwaarde
voor deelname aan de uitvoeringen.
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