
In oktober 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 : 

* terugblik Papernotes 

* dank aan onze sponsors 

* optredens 

 

  

        NIEUWSBRIEF  

 19 JANUARI 2015 

Beste MI-bekende: 

Terugblik op                                                                                                             
Papernotes 

Inmiddels is het alweer 2 

maanden geleden dat 

we onze 9e productie 

Papernotes in Theater 

de Speeldoos brachten. 

We hebben er ont-

zettend van genoten! 

We hebben enorm veel 

overweldigende en 

mooie complimenten 

mogen ontvangen. Hier 

zijn we erg blij mee én 

dankbaar dat we iedere 

keer weer u als publiek 

weten te verrassen en te 

boeien. 

Op naar de volgende in 

20 …….??!! 

Geniet u van een paar 

mooie foto’s. 

Op zaterdag 24 januari 

a.s. gaan we Papernotes 

als concert brengen in 

Kulthuis de Leijenstein in 

Kerkdriel. De avond be-

gint om 20.00u. Wilt u 

hier bij zijn dan zijn de 

kaarten te bestellen á € 

6,00 via ons e-mailadres 
info@musicalintermezzo.nl  

Sponsors 

We zijn erg blij dat er 

weer vele sponsors  

bereid zijn geweest 

hun financiële steun 

aan ons te geven. 

Hierdoor konden we 

van Papernotes weer 

een prachtige voor-

stelling maken! Hier-

naast een aantal van 

onze sponsors. 

Volgt ons: 

Twitter:@musicintermez

zo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

Optredens  

We gaan nieuwe liedjes instuderen 

de komende tijd om een prachtige 

nieuwe productie te gaan maken. 

Indien u Musical Intermezzo graag 

uw voorkeur wilt laten zingen, geef 

het dan aan ons door via ons mail-

adres. 

We zijn erg benieuwd! 

Nieuw repertoire: geef uw voor-
keur door 

We wensen  u een gezond, positief 

en muzikaal 2015 toe! 

DVD Papernotes 

De DVD is prachtig gewor-

den met dank aan Adrie 

Suijkerbuijk, Image Line 

producties. 

De DVD is te bestellen 

voor  € 12,50 bij in-

fo@musicalintermezzo.nl 

Vergeet niet uw gegevens 

te vermelden. 

Een mooi 2015 


