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Jubileumjaar 2018 – 40 jaar
Het leek nog zover weg maar dan breekt het
jaar 2018 aan het jubileum jaar van ons
koor. Al 40 jaar zingen en genieten van de
muziek van jongeren en later volwassenen
van Jongerenkoor Amby tot Vocalgroup Mes
Amie.
In het najaar van 2015 ging het bestuur “de
hei op” om na te denken over de toekomst
van het koor. Er werd een nieuwe visie,
missie en ambitieuze plannen gemaakt voor
de periode 2016 tot en met 2018. Ieder jaar
“pieken” met muzikale activiteiten. Zo
kwam er “Op de Cour” I en II en ook de
kerstwandelingen kregen een vaste plek in
het jaarprogramma.
Allemaal mooie topics waar wij als
vereniging ontzettend trots op zijn.
We hebben Vocalgroup Mes Amie op de
kaart gezet en gaan in 2018 naar het
hoogtepunt van deze 3 jaren met ons
project Journey of Dreams en de
kerstwandelingen.
Afgelopen week ben ik in Merkelbeek gaan
kijken naar de kerstwandelingen, die ze daar
voor de tweede keer organiseerden, met
vele dorpsbewoners. De massale deelname
van het dorp maakte het tot een mooie
tweede kerstdag. Onze wens voor de
toekomst: onze kerstwandelingen met
deelname van vele verenigingen.
Ik kreeg de vraag: “ Welke kerstwandelingen
hebben jullie dan al gedaan”?
Weet u ze nog?
2012 Het kerstverhaal
2013 De vijf Lempkes
2014 Volg de Sjter
2016 In de Geis van de Habsjaar
2018 thema ????? (nog geheim).

Het eerste lustrum van onze kerstwandelingen.
Noteer alvast 14 en 15 december 2018.
Maar eerst de komende 5 maanden repeteren
voor ons project Journey of Dreams. De
spanning begint langzaam te stijgen bij onze
leden / combo, maar ook bij de dirigent en
regisseur. Er worden plannen gemaakt en daar
waar nodig is weer aangepast. Het is een
ambitieus project, waar drie jaar naar toe is
gewerkt. In maart 2018 zal de voorverkoop
gaan starten en wordt de PR naar een hoger
volume getild. In de volgende uitgave gaan we
hier zeer zeker dieper op in.
In september 2018 staat ons jubileum centraal
en dit zal in ’t weekend van 29 september
gevierd gaan worden.
Ook gaan we voor onze leden iets speciaals
doen in 2018, maar dat blijft een verrassing.
Zoals u leest moet 2018 het topjaar worden
van en voor onze vereniging. - Ben Dackers

Surprise kienen
Op 29 november jl. stond de tweede
kienavond gepland van dit verenigingsjaar. Een
hele speciale, want zo vlak voor 5 december
werden alle kienprijzen als surprises ingepakt.
Om 18.00 uur stonden de eerste kieners al
voor de deur. Stoelen en tafels moesten
aangesleept worden voor deze avond en maar
liefst 170 kieners starten om 19.30 uur.

Een heerlijke avond met mooie prijzen (op het
eind van de avond uitpakken geblazen). De
zwarte pieten waren goede hulpjes van de
omroeper en zijn assistent. Na afloop werd er
samen opgeruimd. Proficiat werkgroep met dit
resultaat. Een bijzonder dankjewel aan Gonnie
en Jos voor het bij elkaar zoeken van de kien
prijzen. Onze volgende kienavond
(Paaskienen) is woensdag 28 maart 2018.
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Maandag 22 januari:
Open repetitie

20.30 uur

Website

Zondag 11 maart:
Activiteit

middaguren

Na de uitvoering van 19 november jl.
werden in het Severenpark, met een
prachtige najaarszon foto’s genomen van
het totale koor, het (project) combo en het
bestuur.

Zondag 18 maart:
Viering in de kerk

11.00 uur

Woensdag 28 maart:
Paaskienen

19.00 uur

Gezien het feit dat vele bestuursleden hun
eigen foto op Facebook plaatsten en vele
likes mochten ontvangen, gaf aan dat de
kwaliteit van deze mooie herfstfoto’s,
gemaakt door Ton Bron, prachtig zijn. Heel
veel dank om deze foto’s voor ons koor te
maken. Inmiddels zijn de foto’s verwerkt in
de nieuwe website.

www.vocalgroupmesamie.nl

Vrijdag 13 april:
19.00 uur
Vormselviering in de kerk
Zondag 3 juni:
Viering in de kerk

11.00 uur

Zaterdag 23 juni:
19.30 uur
Journey of Dreams in de Bonbonnière
Zondag 24 juni:
14.00 uur
Journey of Dreams in de Bonbonnière
Zondag 7 oktober:
middaguren
Concert Samen Zingen in de Amyerhoof
Zondag 4 november:
Activiteit

Open repetitie
Op maandag 22 januari 2018 a.s. van 20.30
uur tot 21.15 uur wil het koor alle
familieleden van onze koorleden en
vrienden van Mes Amie uitnodigen om te
komen kijken waar hun vader/moeder,
zoon/dochter of vriend/vriendin mee bezig
is op de maandagavond. Zoals u al heeft
gelezen zijn we druk aan het repeteren aan
het project Journey of Dreams. Tijdens deze
open repetitie willen we u laten zien hoe de
vorderingen verlopen en wat er nog
allemaal moet gebeuren voor dit project.
Kortom kijken en luisteren.
Wij hopen vele familieleden en vrienden
van ons koor te mogen ontmoeten op deze
avond. Na afloop is er een gezellig
samenzijn onder het genot van een kopje
koffie of thee.

middaguren

Zondag 18 november: 11.00 uur
Viering in de kerk
Vrijdag 14 december en zaterdag 15 december:
Kerstwandelingen om 18.30 en 21.00 uur
Maandag 17 december: 19.00 uur
Kerstoptreden Zeven Bronnen
Maandag 24 december: 19.30 uur
Kerstviering in de kerk

Start voorverkoop Journey of
Dreams ( 23 en 24 juni 2018)
Vrijdagavond 2 maart van 19.00 tot 21.00 uur
Zaterdagochtend 3 maart van 10.00 tot 12.00 uur
gemeenschapshuis Amyerhoof.
Kaarten kosten: € 12,50 in de voorverkoop.
Na de voorverkoop € 15,00 en verkrijgbaar o.a. via
website en nog nader te noemen plaatselijke
ondernemer en leden.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 april a.s.

