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Gewoon Vocalgroup Mes Amie

Optreden Zeven Bronnen
Op 16 december zat de zaal van
de verpleegkliniek De Zeven
Bronnen vol met bewoners en
hun familie om te luisteren naar
de mooie kerstliederen en
verhalen.

Een nieuw jaar….2020….wij willen u een gezond,
gelukkig en muzikaal jaar toewensen.
Wij kijken terug op een mooi 2019. Een jaar waar
we gewoon Vocalgroup Mes Amie zijn gebleven
en heel veel mooie muzikale momenten samen
hebben beleefd.
Terugblik op het laatste kwartaal van 2019:

WinterProms Concert
Op zondagmiddag 15 december jl. namen wij deel
aan de WinterProms van Harmonie Heer Vooruit
in het Mercedes Benz CAC theater. Ruim 300
luisteraars waren getuige van een schitterende
concertmiddag met muziekstukken van zowel de
harmonie als Vocalgroup Mes Amie. Een tweetal
gezamenlijke muziekstukken met de soliste Anna
Emelyanova namelijk Adiemus van de bekende
film Avatar en The Anthem. De Harmonie Heer
Vooruit speelde enkele muziekstukken maar ook
samen met de Maastrichtse artiest Erwin. Een
prachtige middag met als gezamenlijke afsluiter
Happy X-mas (War is over).

Een mooie avond om het kerstgevoel aan elkaar door
te geven.

Kienavond
Woensdagavond 27 november was het weer een
gezellige en geslaagde kienavond in ons
gemeenschapshuis De Amyerhoof.
Noteer alvast onze volgende kienavond:
Woensdag 1 april 2020

Driekoningenstoet
We kunnen terug kijken op een geslaagde middag
met veel kippenvel momenten. Onze dank is groot
aan Harmonie Heer Vooruit om hieraan mee te
mogen doen.

Kerstavond
In een goed gevulde Walburgakerk bracht het
koor zowel traditionele als ook hedendaagse
kerstliederen ten gehoor. Het geweldige applaus
na afloop vertelde ons dat iedereen had genoten
van deze mooie viering.

Ook dit jaar lopen we weer mee met de
driekoningenstoet in de binnenstad van
Maastricht. Zaterdag 4 januari vanaf 17.00 uur
vertrekt deze stoet van de Onze-Lieve-Vrouwe
Basiliek te Maastricht. Wilt u als vriend
meelopen? Dat kan. Meld u vandaag nog aan via
de mail.
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Vrienden
Ook voor 2020 hopen we weer op uw financiële
bijdrage te kunnen rekenen. U kunt uw bijdrage
ad. € 5,00 overmaken op NL19 SNSB 0859 1319 20
t.n.v. Vocalgroup Mes Amie onder vermelding van
uw naam.

Programma eerste helft 2020
Zaterdag 4 januari:
Meelopen driekoningenstoet binnenstad Maastricht.
Zondag 19 januari
11.00 uur Viering in de Walburga Kerk
Zaterdag 1 februari
17.30 uur Viering in de Kerk van Scharn

Project 2022
Op zaterdag 18 januari 2020 as. hebben we
onze jaarlijkse heidag, die deze keer volledig
in het teken zal staan van het nieuwe project in
2022.
We kiezen samen de titel van dit project en
alle liederen worden bekend gemaakt die wij
de komende 2 jaren gaan instuderen. Deze dag
zal er een tip van de sluier worden opgelicht
over het script door onze regisseur Pim Horio
en zullen wij de locatie bekend maken.
Het project zal plaatsvinden in juni 2022.
Tijdens deze heidag zal het eerste lied voor het
nieuwe project vorm krijgen en zal onze
regisseur de eerste stappen zetten voor de
regie van het project. Onze leden zijn
betrokken geweest bij o.a. welke
muziekkeuze (genre), de te zingen liederen
(via muziekcommissie) en er is een
projectgroep gestart.

Woensdag 1 april
19.30 uur Kienen in de Amyerhoof
Zondag 17 mei
11.00 uur Viering de Walburga Kerk

Wil jij meedoen met ons volgend project?
Vind jij zingen leuk?

Maandag 13 januari as. hebben we
open repetitie. Vanaf 19.15 uur ben je
welkom in het Gemeenschapshuis de
Amyerhoof.

Het koor en bestuur zijn toe aan een nieuwe
uitdaging en dus een spannende aftrap op 18
januari.

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op
1 april 2020.

