Nieuwsbrief nr. 18

01-04-2020

Gewoon Vocalgroup Mes Amie

Music at the Museum

Na een zeer geslaagd theaterconcert in 2018
“Journey of Dreams” is Vocalgroup Mes Amie half
januari 2020 gestart met de voorbereidingen voor
een nieuw concert in mei 2022.
Na lang wachten was het zaterdag 18 januari
eindelijk zover, de kick off van ons nieuwe project.
Heel spannend voor de leden en de projectgroep.
Elke werkgroep presenteerde zijn doelstellingen
voor dit nieuwe project.
Iedereen was nieuwsgierig naar de verhaallijn, de
nieuwe liederen, de naam en de locatie.
Vele verrassende items passeerden de revue deze
ochtend, waar we de komende tijd op terug zullen
komen. Zo werden de eerste noten gezongen van
een van de nieuwe liederen, de eerste stappen
gezet op van acteergebied bij onze regisseur en
konden de leden zich creatief uitleven bij onze
vormgeefster.
Na een lekkere lunch mochten we samen met het
combo de eerste coupletten van het geoefende
lied laten horen.
In de loop van de ochtend mocht iedereen kiezen
uit drie voorgestelde namen voor het project. De
meerderheid van de leden heeft gekozen voor
“Music at the Museum”! Een prachtige naam voor
het nieuwe project. Tijdens de workshop creatief
werden diverse ideeën voor de PR gecreëerd, die
aangereikt worden aan onze grafisch vormgever.
Paul Lemmens onze dirigent en regisseur Pim
Horio vertelden hun plannen en ambities. Na de
presentatie klonk een luid applaus, het koor is
zeer enthousiast en kan niet wachten om te
starten met dit nieuwe project.

Van links naar rechts onderste rij; Pim Horio
regisseur, Katrin Henss vormgeefster en
Paul Lemmens dirigent.

Jaarvergadering
Maandag 9 maart jl. heeft de jaarlijkse jaarvergadering
plaatsgevonden. Een zeer druk bezochte
jaarvergadering met 55 aanwezige leden. Naast de
gebruikelijke punten van zowel de secretaris als
penningmeester was er ook de (her)verkiezing van
huidige bestuursleden Monique Schwanen en Anniek
Dackers. Proficiat dames met deze herverkiezing! Ook
was er een 12 ½ jarige jubilaris, namelijk Ivo Bollen.
Naast het zingen is Ivo vooral actief voor de
geluidsgroep.
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Ook was er weer de verkiezing van het lid van
verdienste van 2020. Verrassend was dan ook dat
niet een lid deze titel kreeg toebedeeld, maar een
“vriend” van Mes Amie, namelijk Gonnie KuipersGoyen.

Iedereen die Vocalgroup Mes Amie een warm hart
toedraagt is welkom.

Kledingactie

Een vrijwilligster die altijd bereid is om onze
vereniging te helpen en vooral bij de organisatie
van de kien-avonden. Een groot applaus voor
Gonnie, namens alle leden volgde.
Deze jaarvergadering stond vooral in het teken
van kennismaking met onze nieuwe leden. In de
afgelopen periode heeft het koor liefst 13 nieuwe
leden mogen verwelkomen. Na afloop werd er per
stemgroep een foto genomen om elkaar beter te
leren kennen. Een nieuw lid kon het
“familiegevoel” niet beter verwoorden door op
het einde van de avond aan te geven dat ze zich
meer dan welkom voelde bij deze bijzondere
mooie vereniging.
Kortom een mooie avond waarbij vooral weer de
focus zal liggen op onze uitdagingen.

Helaas moeten wij onze kledingactie, die gepland staat
voor zaterdag 18 april a.s., tot nader order annuleren.
Wij zijn van mening dat het niet verantwoord is deze
momenteel door te laten gaan. Wij zullen zo snel
mogelijk een nieuwe datum prikken.
Wij verzoeken u vriendelijk de zakken met kleding nog
even voor ons te bewaren. In de flyer, die u reeds per
mail heeft ontvangen, staat precies vermeld wat u wel
en niet in de plasticzak mag stoppen.

Programma
Normaal gesproken wordt hier ons programma voor
de komende tijd vermeld. Echter in verband met de
huidige situatie in de hele wereld, zijn de geplande
uitvoeringen voorlopig geannuleerd. Wij hopen snel
weer te kunnen beginnen met repeteren!

Wij wensen iedereen alvast fijne
Paasdagen en vooral blijf gezond!

Kienavond
Helaas hebben wij onze kienavond van 1 april
moeten annuleren i.v.m. het coronavirus. Wij
hebben onder voorbehoud een nieuwe datum
gepland, te weten woensdagavond 24 juni. 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.

Sponsorkliks

Volgende nieuwsbrief
Onze volgende nieuwsbrief verschijnt op
1 juli 2020.

