Zangvereniging Medemalaca Vocali
Koor info: september / oktober 2018
Beste leden,
We staan weer aan het begin van een prachtig zangseizoen. U ben van harte welkom om donderdag 06 september vanaf 19.30
een kop koffie of thee te komen drinken aangeboden door het bestuur.
Helaas heeft Bert Weltevreden besloten om te stoppen.
********************************************************************************************************
De Grote Clubactie gaat begin september weer beginnen en we zullen je hulp wederom nodig hebben om zoveel mogelijk
loten te verkopen; we staan klaar bij de ingang op 13 september. U krijgt dan twee loten per lid maar meer mag u er ook
afnemen. Er worden geen boekjes meer afgegeven dus alleen losse loten.
********************************************************************************************************
Data om te onthouden:
De eerste repetitie van het seizoen is 6 september met inloop vanaf 19.30 en koffie of thee van het bestuur!
Ons aankomend concert is 25 november 2018.
Van het bestuur:
Oud Papier kan ingeleverd worden in de container op het terrein van Zhik en is de hele dag geopend maar…….
Joop heeft besloten om te stoppen met het verzamelen en wegbrengen van oud papier. Ook komt er een eind aan de
container bij Zhik. U raadt het al, wij zoeken vrijwilliger(s) die de taak van het oud papier ophalen en wegbrengen willen
overnemen van Joop. Dit zal op zeer korte termijn zijn. Naar een nieuwe locatie voor de container wordt nog gezocht. U kunt
zich aanmelden, of vragen voor verdere informatie, bij een van de bestuursleden.
Traktatierooster: geheel vrijwillig als je wilt trakteren maar zouden jullie op tijd kunnen aangeven wanneer je gaat trakteren
zodat we kunnen voorkomen dat meerdere mensen op een avond trakteren.
En als laatste, mocht je jouw foto in het “smoelenboek” willen veranderen, laat het mij weten en ik zal een nieuwe foto van je
maken. Ik zal zeker bij de nieuwe leden langs gaan zodat zij ook in het “smoelenboek” komen te staan.
Het “smoelenboek” kun je bekijken op onze website.
Website: www.medemalaca-vocali.nl
Gebruikersnaam: leden en het wachtwoord mmVk00r ( met hoofdletter V en 2 x cijfer nul)
Nog een paar oefenlinks ( zie ook de mail van 19 mei !)
Te Deum H146 - Charpentier :
https://www.youtube.com/watch?v=ErjaXuTDaS4
koorpartijen
http://www.choeurlouveciennesref.com/home/les-oeuvres-chorales-referencees/t
e-deum-h146---ma-charpentier
Priere du soir van Ch.Gounod :
https://www.bing.com/videos/search?q=priere+du+soir+gounod&&view=detail&mid =

Agenda:
Donderdag 06-09 repetitie eerste repetitie
Donderdag 13-09 repetitie
Donderdag 20-09 repetitie
Donderdag 27-09 repetitie
Donderdag 04-10 repetitie
Donderdag 11-10 repetitie
Donderdag 18-10 repetitie
Donderdag 25-10 repetitie

Bestuur
vz Theun de Jong
sc Emmy Roos
pm Gerard Lakeman
Door Stavenuiter
Peter Bot

Muziekcommissie
Corry Schoonbeek
Rutie Breebaart
Gerard Lakeman
Martha Touwen
Eef van Duuren

Verjaardagen:
Louis Schoutsen
Johan Burghout
Marijke Hoogendijk
Marjan Stavenuiter
Emmy Roos
Anna Tesselaar
Kees Breebaart

10 Sep
10 sep
18 sep
18 sep!
19 sep
20 sep
29 sep!

Allen van Harte Gefeliciteerd!
Concertcommissie
Muziekbibliotheek
Rutie Breebaart
Martha Touwen
Corry Schoonbeek
Jan Laan(Dirigent)

Sjaan Manshanden
Cor Hoogendijk
Ina Pronk
Jolanda Keijzer
Irene Commandeur
Tiny Sachs
Corry Schoonbeek
Nienke Hollenberg
Leni Dekker

01 okt
01 okt!
07 okt
09 okt!
12 okt
17 okt
18 okt
19 okt
24 okt

PR
Theun en Heleen de Jong

