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Journey of Dreams
Over een kleine drie maanden is het dan
zover, ons theaterconcert Journey of
Dreams. Het begint nu erg spannend te
worden, de laatste nummers worden
ingestudeerd, het toneelspel wordt ingepast
bij de koornummers, het decor wordt
gemaakt en de kleding wordt gepast. De
laatste puntjes op de i, voordat we de
Bonbonnière ingaan.
Wij kunnen u melden dat wij in de
voorverkoop reeds heel veel kaarten
hebben verkocht.
Bent u niet in de gelegenheid geweest of
bent u vergeten uw kaartje te kopen, bestel
dan snel via
vocalgroupmesamie@gmail.com alsnog uw
kaartje. U wilt dit toch niet missen!!!!!!!!!!!!!
De voorstelling vertelt het verhaal van een
gezin dat een wereldreis wint in de loterij.
Tijdens deze reis maken ze van alles mee. De
hoofdrollen zullen worden gespeeld door
een viertal leden van Toneelgroep Lummel.
Ook zullen een aantal leden van Vocalgroup
Mes Amie een rol voor hun rekening nemen.
Het toneelspel wordt afgewisseld door
optredens van het koor en/of het combo.
Wij kunnen niet te veel vertellen over de
voorstelling, anders is het geen verrassing
meer, maar u zult Vocalgroup Mes Amie
zien en horen, zoals u dit nog nooit eerder
hebt gezien of gehoord.
De voorstellingen vinden plaats op
zaterdagavond 23 juni om 19.30 uur en
zondagmiddag 24 juni om 14.00 uur in La
Bonbonnière te Maastricht.
De kaarten kosten € 15,00 en zijn te
bestellen via e-mail
vocalgroupmesamie@gmail.com.

Open repetitie
Op maandag 22 januari 2018 mochten
familieleden van onze koorleden en vrienden
van Mes Amie komen kijken waar hun
vader/moeder, zoon/dochter of
vriend/vriendin al maanden mee bezig is op de
maandagavond. Ton Bron werd deze avond in
het zonnetje gezet en bedankt voor alle foto’s
die hij voor ons koor heeft gemaakt. Ook werd
het affiche voor Journey of Dreams deze avond
onthuld. Na afloop werd er nog even gezellig
nagepraat onder het genot van een kopje
koffie of thee.
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Activiteit
Zondag 11 maart zijn we met een aantal
leden naar de Escape room geweest in
Kerkrade. De groep werd in tweeën gesplitst
en opgesloten in twee verschillende kamers.
Een groep was het net gelukt om binnen
één uur de sleutel te vinden en de kamer te
verlaten en de andere groep heeft het
helaas niet gehaald. Na afloop hebben we
nog gezellig iets gedronken. Kortom, het
was een leuke middag.

Muziekcommissie
Voor de jaarvergadering hadden wij een oproep
geplaatst voor nieuwe leden voor de
muziekcommissie, aangezien een aantal leden deze
commissie gaan verlaten.
Petra Brandts zal Nancy Leenders opvolgen als
taakleider en verder verwelkomen we Miranda
Kools, Nancy van den Boorn en Odiel van Gerwen
als nieuwe leden. Samen met Bianca Gilissen, Ellis
Corten en Henny Willems zullen zij ervoor zorgen
dat wij ons repertoire blijven
vernieuwen/afwisselen.

Paaskienen
Op woensdagavond 28 maart stond onze tweede
Paaskienavond gepland.
Om 18.00 uur stonden de eerste kieners al voor de
deur.
Wederom een gezellig kienavond met mooie
prijzen. 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 is op een woensdag in maart 2019.

Jaarvergadering 12 maart jl.
Tijdens onze druk bezochte jaarvergadering
hebben wij afscheid genomen van Marleen
Custers en Nancy Leenders als
bestuursleden van Vocalgroup Mes Amie.
Wij willen Marleen en Nancy van harte
bedanken voor hun inzet en enthousiaste
waarmee zij hun rol als bestuurslid hebben
vervuld de afgelopen jaren. Uiteraard
blijven zij wel lekker zingen.

Lid van verdienste
is geworden Hilde Gilissen. Hilde is altijd
aanwezig en altijd bereid te helpen bijv. met
het bakken van wafels, het opzetten en
afbreken van het geluid, garderobe etc.
Hilde, nogmaals gefeliciteerd en bedankt
voor jouw inzet!!!

Programma 2018
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

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 juli 2018.

