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Nieuwsbrief Oktober 2017 
 

 
 

Beste MI-liefhebber, 

Een nieuw seizoen, een nieuwe lay-out van onze nieuwsbrief. 

We wensen u veel leesplezier toe en zien u graag tijdens één van 

onze optredens. 

 

Nieuwe muziektheaterproductie 

We zijn gestart met de voorbereidingen voor onze 11e 

muziektheaterproductie. Deze zal worden opgevoerd in Theater de 

Speeldoos in Vught in maart 2019. We houden u op de hoogte. 

 

Wat wilt u dat Musical Intermezzo gaat zingen? 

Welk liedje wilt u graag horen in een MI-jasje? Welk lied vindt u 

geweldig en wilt u graag horen tijdens de nieuwe productie van 

Musical Intermezzo? 

Graag lezen we uw reactie per email: info@musicalintermezzo.nl  

Uit alle inzendingen verloten we 2 kaartjes voor de nieuwe voorstelling. 

We zijn erg benieuwd naar uw keuze! 

 

Weer op volle sterkte 

We hebben een nieuwe sopraan, Melan Weber en een nieuwe alt, 

Colette den Herder. We zijn enorm blij met hen. Tijdens de komende 

optredens zullen zij zeker van de partij zijn. 

 

 

 

 

Optredens 

29 -10-2017 

Meezingfeest Vughts 

Mannenkoor – Maurick 

College-14.30u 

11-11-2017 

Alle kleuren van de zorg-

Magnolia-Reinier van Arkel 

14.00u 

12-12-2017 

Kerstfeest in huize Vlasborch-

19.30u 

13-12-2017 

Optreden in besloten kring 

19-12-2017 

Op weg naar Kerstmis- 

H.Landolinuskerk in Empel-

20.00u 
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Nog meer belangrijk nieuws 

 

 

Facebook-pagina 

Wil je op de hoogte blijven van het allerlaatste nieuws, like dan onze 

Fb-pagina. 

www.facebook.com/MusicalIntermezzo 

 

Nieuwe site 

Onze website heeft ook een nieuwe look. Heeft u al gekeken? Ga naar 

www.musicalintermezzo.nl 

 

Theater de Speeldoos 40 jaar 

Tijdens het weekend van 16 en 17 september werd het 40-jarige 

bestaan gevierd van Theater de Speeldoos. Op zondagmiddag waren 

wij naast cabaretier Mark vd Veerdonk, de muzikale gast. We kunnen 

terugkijken op een prachtig optreden dat bij zowel de relaties van 

Theater de Speeldoos als de medewerkers in zeer goede aarde viel. 

We willen ons thuis Theater nogmaals feliciteren met dit mooie 

jubileum. Op naar de 50! 

 

 

 

 

Onze in Full Colour 

sponsors 
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