
In januari j.l. kwam de 

vorige MI-nieuwsbrief 

uit. In deze nieuwsbrief 

een overzicht van de hui-

dige activiteiten rondom 

Musical Intermezzo . 

o.a. in deze nieuwsbrief : 

* Rabobank Clubkascam-

pagne 

* Nieuwe Productie! 

* Nieuwe leden 

* Optredens 

 

 

  

        NIEUWSBRIEF  

 12 APRIL 2016 

Beste MI-bekende: 

Win kaarten voor ‘in 
Full Colour’ 

Op onze site/

Facebookpagina staat 

een filmpje ter onder-

steuning van de Rabo-

bank Clubkascampagne. 

Wilt u 2 kaarten winnen 

voor ‘in Full Colour’? 

Bekijk het filmpje en 

geef uw antwoorden 

door naar in-

fo@musicalintermezzo.nl . 

Uit de inzendingen trekken 

we de winnaar die 2 kaar-

ten wint voor de nieuwe 

productie. U kunt inzenden 

tot en met 26 april a.s. 

Van 12 tot en met 26 

april wordt de Rabobank 

Clubkascampagne gehou-

den. 

Iedereen met een Rabo-

bankrekening bij ‘s-

Hertogenbosch eo kan 

stemmen op een organi-

satie of vereniging. U 

krijgt 5 stemmen per 

rekeninghouder.  U helpt 

Musical Intermezzo 

enorm door op hen te 

stemmen. U krijgt een 

mail van de Rabobank 

met daarin alle informa-

Volgt ons: 

Twitter:@musicintermezzo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

Rabobank Clubkas-
campagne 

Begin mei komt de nieuwe 

seizoensbrochure uit van 

Theater de Speeldoos. ‘in Full 

Colour’ zal hierin worden 

vermeld. U kunt vanaf mei 

a.s. kaarten reserveren bij 

Theater de Speeldoos mid-

dels het bestelformulier. 

Voor meer informatie: 

www.theaterdespeeldoos.nl 

In Full Colour-kaarten Productie 2017: 

De 10e muziekthea-

terproductie zal haar 

première beleven op 

vrijdag 20 januari 

2017 in Theater de 

Speeldoos. Het 

wordt een waardige 

opvolger van Paper-

notes, dat gaan we u 

beloven.  

Mary-Ann Schonk-

Meeuwsen tekent  

weer voor de regie 

en Ruud Verkoeijen 

voor de muzikale 

leiding. Ook een live-

band zal weer niet 

ontbreken. Dus….. 

Zet de data alvast in 

de agenda. 

Muzikale groeten van Musical 
Intermezzo 

AGENDA 

* 30 september: HEVO-

Perron 3 (Rosmalen) 

*20 januari 2017: 10e 

productie in Theater de 

Speeldoos 

* 21 januari 2017: 10e 

productie in Theater de 

Speeldoos 

Nieuwe MI’er 

Vanaf januari is Jenkse 

van Berkel de sopranen 

komen versterken. We 

zijn hier enorm blij mee 

en heten haar van harte 

welkom. 


