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Gewoon Vocalgroup Mes Amie
Na een heerlijke zomervakantie zijn wij maandag
19 augustus jl. weer gestart met onze repetities.
Wij zijn meteen begonnen met ons nieuwe
kerstrepertoire; altijd een rare gewaarwording als
het buiten nog 30 graden is.
Dit jaar hebben wij onze jaarlijkse heidag
verplaatst naar 18 januari 2020. Tijdens deze
heidag zal de regiegroep de liedjes en de grote
lijnen van het script van ons nieuwe project in
2022 bekend maken aan de leden. Ook wordt er
dan begonnen met het eerste nieuwe liedje. We
gaan dus weer een spannende en drukke tijd
tegemoet, eerst het Winter Proms Concert op 15
december en vanaf januari de voorbereidingen
voor ons nieuwe project.

Opluisteren huwelijk Anniek en Joep
Het is altijd bijzonder als een lid van het koor in
het huwelijksbootje stapt. Zeker als dit ook nog de
dochter is van onze voorzitter en erelid. In de
Cellebroederskapel in de binnenstad mocht het
bijna voltallige koor getuige zijn van de
huwelijksvoltrekking van Anniek en Joep. Een
bijzonder moment, waarbij iedereen uiterst
geconcentreerd was en wellicht ook een beetje
emotioneel betrokken. Naast de vele positieve
reacties van alle aanwezigen, was het ook voor de
trouwambtenaar Taco Willems aanleiding om op
zijn Facebookpagina reclame te maken voor ons
koor: “een absolute aanrader” aldus Taco.
Tijdens de receptie bij Hof van Huntjens heeft het
koor een mooi feestlied ten gehore gebracht.
Anniek en Joep nogmaals van harte gefeliciteerd
en wij hopen dat jullie hebben genoten van jullie
huwelijksreis.

Opluisteren viering 22 september jl.
Zondag 22 september hebben wij om 11.00 uur de mis
in onze eigen parochie opgeluisterd.

Plus actie
De actie voor verenigingen bij de Plus loopt nog altijd.
Bij iedere € 10,00 aan boodschappen, krijgt u een
stempel op de stempelkaart. Voor iedere volle
stempelkaart, ontvangt onze vereniging € 3,00. Wij
hopen dat vele leden en vrienden gaan sparen voor
ons koor. Heeft u interesse in een kaart, dan kunt u
zich melden via vocalgroupmesamie@gmail.com.
Uiteraard kunt u zich ook melden bij een van onze
leden.
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Winter Proms Concert
15 december 2019
Op zondagmiddag 15 december zal Vocalgroup
Mes Amie samen met Harmonie Heer Vooruit een
mooi concert verzorgen in het Mercedes Benz CAC
theater. Het koor is inmiddels gestart met de
muziekstukken die wij samen ten gehore zullen
brengen met bekende soliste Anna Emelyanova en
de Maastrichtse artiest Erwin. Natuurlijk brengen
wij ook muziekstukken samen met Harmonie Heer
Vooruit en eigen liederen. Een nieuwe mooie
uitdaging voor ons koor. Kaarten zijn te koop via
info@vriendenheervooruit.nl of via website
www.heervooruit.nl.

Kienavond
Woensdagavond 27 november gaan we weer
kienen in gemeenschapshuis De Amyerhoof. Het
beloofd weer een superleuke avond te worden
met wederom zeer mooie prijzen en een
fantastische tombola. Noteer deze datum alvast in
uw agenda. 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.

Programma 2019
Zaterdag 27 oktober:
Opluisteren viering Mondriaan/Grubbeveld
Zondag 17 november:
11:00 uur
Opluisteren viering in de kerk van Amby
Woensdag 27 november:
19:00 uur
Sinter-kerst vereniging kienen in de Amyerhoof

Sponsorkliks
Nu de feestdagen er binnenkort weer aankomen,
willen wij u er nogmaals op wijzen dat u
Vocalgroup Mes Amie kunt steunen door uw
aankopen/bestellingen online te doen via de
website: www.sponsorkliks.com.
U geeft aan dat u via Vocalgroup Mes Amie wilt
gaan bestellen en daarna gaat u gewoon naar de
webpagina waar u van wilt bestellen. Er zijn
uiteraard geen kosten verbonden aan deze manier
van bestellen voor u en uw privacy is
gewaarborgd. Van iedere bestelling ontvangen we
een kleine bijdrage voor onze clubkas!

Zondag 15 december:
15.00 uur
Winter Proms concert in het Mercedes Benz CAC
Theater
Maandag 16 december:
19.00 uur
Kerstconcert in De Zeven Bronnen
Dinsdag 24 december:
19.30 uur
Opluisteren kerstavond in de kerk van Amby.
We hopen u tijdens een van onze uitvoeringen te
mogen begroeten!

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op
1 januari 2020.

