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Na een fijne vakantie zijn we maandag 28
augustus weer gestart met onze wekelijkse
repetitie.

Heidag
Zaterdag 2 september was onze jaarlijkse heidag.
Wij kunnen weer terugkijken op een zeer
succesvolle ochtend/middag. Deze dag hadden we
een workshop stemtechniek o.l.v. Tonny van der
Beesen. Verder hebben we een nieuw kerstliedje en een nieuw liedje voor “Journey of dreams”
ingestudeerd. Na een heerlijke lunch hebben we
de dag afgesloten met een korte repetitie.

Journey of dreams

Viering 17 september
Zondag 17 september hebben we sinds lange tijd
de viering om 11.00 uur opgeluisterd.

Waarschijnlijk wordt de nieuwsgierigheid steeds groter
bij u, maar ook bij onze leden. Hoe gaat dit straks
allemaal uitzien? Voor onze leden steeds meer de
vraag of alles op schema ligt en gaan wij dit allemaal
halen. Het is een proces van pieken en dalen, maar
vooral geen “beren op de weg zien lopen”. Wij hebben
alle vertrouwen is zowel dirigent als regisseur en de
bestuursleden die de planning etc. bijhouden.
Kijk vooral vooruit wat gaat komen en waar Mes Amie
sterk in zal zijn, namelijk:
Vocalgroup Mes Amie…
is in harmonie muziek maken
is het wij-gevoel en gezelligheid
is streven naar uitdagingen
is samen durven groeien.
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Geslaagd optreden parkfeest
Op zondag 24 september lag er voor het koor een
volgende uitdaging, namelijk het optreden tijdens
het parkfeest. De voorbereidingstijd van de
geluidsploeg was erg kort, maar toch is het gelukt
om op tijd klaar te zijn en zowel combo als koor in
een goede balans neer te zetten.
De opkomst met koffers zorgde al meteen voor
aandacht bij het publiek en ook de aandacht voor
het project kwam zowel door spreker als koor
goed in woord en beeld.
Het koor en combo zette er een prima uitvoering
neer en ook enkele nummers uit het project
kregen de aandacht.
De complimenten achteraf waren groot. Het is
leuk als mensen horen en zien dat het koor enorm
gegroeid is de afgelopen twee jaar. Soms heb je
dit zelf niet in de gaten en verzand je snel in wat
niet goed gaat. Dit hoort ook een beetje bij de
fase waarin we op dit moment zitten.
De focus gaat nu wel echt richting juni 2018. Dank
aan de vele vrienden van het koor die ons
kwamen steunen op deze middag. En dank aan
iedereen die naast het zingen en spelen geholpen
hebben met geluid en bemensing van onze info
stand. Een geslaagde dag.

Surprise kienen
Nog even en dan is het heerlijk avondje gekomen,
want we gaan surprise kienen. Alle prijzen zijn zo
ingepakt, dat het een verrassing blijft tot je het
cadeautje mag uitpakken. Het beloofd weer een
superleuke avond te worden met wederom zeer mooie
prijzen en een fantastische tombola. Noteer dus in je
agenda woensdag 29 november Surprise kienen in
gemeenschapshuis Amyerhoof. Het begint om 19.30
uur en de zaal gaat open om 18.30 uur. Iedereen die
Vocalgroup Mes Amie een warm hart toedraagt is
welkom.

Activiteit voor leden/familie en vrienden
van Vocalgroup Mes Amie
Op zaterdag 14 oktober staat er weer een leuke
activiteit gepland waarbij ook alle vrienden van het
koor welkom zijn. Het is een middag voor jong en oud.
We gaan een mooie wandeling maken door Amby,
waarbij u wellicht dingen te weten komt over Amby
die u nog niet wist. We zullen om 13.00 uur
verzamelen bij Café Zaal De Kardinaal aan de
Ambyerstraat Zuid 201 te Maastricht, waar koffie of
thee met een lekker stukje vlaai voor u klaar staat.
Daarna start de wandeling. De afsluiting is ook weer bij
De Kardinaal. De kosten voor deze activiteit zijn € 2,50
per persoon. Kinderen zijn gratis. Opgeven kan tot
maandag 9 oktober via
vocalgroupmesamie@gmail.com.
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Nieuwe website
Na wat opstartproblemen kunnen wij u melden dat er
hard wordt gewerkt aan onze nieuwe site. Wij doen er
alles aan om deze per 15 oktober 2017 in de lucht te
krijgen. Neem dus na 15 oktober eens een kijkje op de
nieuwe site www.vocalgroupmesamie.nl

Tekstgroep
Binnen Vocalgroup Mes Amie hebben wij diverse
werkgroepen/commissies. Een hiervan is de
tekstgroep. De leden van deze werkgroep maken
in samenspraak met kapelaan Anu de teksten voor
een aantal themavieringen, die wij opluisteren.
Helaas heeft Anjola Dackers deze werkgroep na
jaren verlaten en zijn wij dringend op zoek naar
een nieuw lid. Dit mag een zingend lid zijn, maar
een “Vriend” mag uiteraard ook. Wil je onze
tekstgroep komen versterken, neem dan contact
op vocalgroupmesamie@gmail.com.
Wij willen Anjola hartelijk danken voor haar inzet
de afgelopen jaren.

Programma
Zaterdag 14 oktober 2017: 13.00 – 17.00 uur;
activiteit, wandeling door Amby
Zondag 22 oktober 2017: 11.00 – 12.00 uur; viering in
de H. Walburga Kerk te Amby
Woensdag 29 november 2017: 19.30 uur; surprise
kienen in de Amyerhoof
Maandag 18 december 2017: 19.00 – 20.00 uur; Zeven
Bronnen
Zondag 24 december 2017: 19.30 – 21.00 uur;
kerstviering in de H. Walburga Kerk te Amby.

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 januari
2018.

