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Allereerst willen wij u een gelukkig, gezond
en muzikaal 2019 toewensen!!

Terugblik op 2018
Het jaar 2018 zal voor Vocalgroup Mes Amie
als een bijzonder jaar de boeken in gaan.
Het begin van 2018 begon met ups en
downs richting ons project Journey of
Dreams.
Op het juiste moment, mede door de komst
van onze eindregisseur Pim Horio, kwam het
enthousiasme en de spirit weer op gang. Het
project kreeg meer body en zorgde voor
eenheid binnen onze mooie vereniging. Bij
de eerste repetitie in de Bonbonnière was
het nog even zoeken, maar resulteerde in
twee mooie uitvoeringen. Een groots gevoel
van trots en voldoening om weken van na te
genieten.
Een ervaring die we niet moeten vergeten,
maar vooral koesteren.

Na de zomervakantie starten direct de
eerste voorbereidingen voor de
kerstwandelingen. We mochten niet in een
groot gat vallen, was de gedachte.
Maar eerst een belangrijk feit in dit
kroonjaar het 40-jarig jubileum van
Vocalgroup Mes Amie. Een fantastische
avond waarbij de woorden saamhorigheid
en enthousiasme er vanaf spatten.
Tijd voor bezinning en rust is er niet, want
tijdens de Heidag van zowel bestuur als
leden, worden er nieuwe plannen gemaakt
(hiervoor is de door de leden ingevulde
enquête leidend) en natuurlijk staan de
kerstwandelingen op het programma.

Na maanden van voorbereiding was het dan
nu eindelijk zover onze kerstwandelingen
2018. Na de generale repetitie op locatie
konden wij de laatste hindernissen en
oneffenheden wegwerken. Aan belangstelling
geen gebrek, want alle wandelingen waren
binnen een half uur uitverkocht en moesten
we zelfs mensen teleurstellen. Het thema was
dit jaar de legende van Walburga, “Geine
Wierouk, Mirre en Goud mer Walburga-Olie.

De wandelaars werden getrakteerd op
verschillende taferelen, een ritje in de
zonnetrein, mooie verhalen van de vertellers,
de aanwezigheid van het Dragersgilde van St.
Walburga, een optreden van de
jeugdharmonie van Harmonie St. Walburga en
een optreden van de Maastrichtse Pipers. De
wandeling werd afgesloten met een optreden
van het totale koor en combo in de tuin van
Kapelaan Anu.
Wij willen iedereen hartelijk bedanken, die
deze kerstwandelingen hebben mogelijk
gemaakt.
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Wij willen Ben Dackers en Monique
Schwanen nogmaals bedanken voor alles
wat zij voor Vocalgroup Mes Amie doen.
Met name de kerstwandelingen is toch een
project van hun tweeën. Ja Ben, wij doen
het met zijn allen, maar zonder Jou en
Monique waren er geen kerstwandelingen.
DANK JULLIE WEL!!!!!!

Vocalgroup Mes Amie in de
CINEMA!

Maandag 7 januari gaat het bestuur de nieuwe route
voor de komende jaren uitzetten. Wij zullen u in de
volgende nieuwsbrief op de hoogte brengen van deze
plannen. Nee, wij vallen niet in een zwart gat;
wij gaan gewoon lekker zingen en nog even
nagenieten van 2018!

Programma 2019
Zaterdag 5 januari: 17.00 uur
Driekoningenstoet vanaf de OLV-kerk van Maastricht
Zondag 17 februari: 11.00 uur
Viering in de kerk
Zaterdag 2 maart: 19.00 uur
Carnavalsviering in de kerk
Zondag 7 april: 09.30 uur
Viering in de St. Hubertuskerk te Genhout

De volgende nieuwsbrief verschijnt op 1 april 2019.

Op zondag 4 november toverde de
activiteitencommissie de Amyerhoof om
tot een ware bioscoop. De film opnames
van ons project ‘Journey of dreams’
werden aan de leden en vrienden
gepresenteerd. Voor de leden was het
erg leuk om zichzelf terug te zien op het
toneel. Tevens was het samen kijken van
de filmopnames een mooie afsluiting
van ons jubileum project. Ook de
popcorn en ander lekkers ontbrak niet
op deze filmmiddag.

