
In april j.l. kwam de vori-

ge MI-nieuwsbrief uit. In 

deze nieuwsbrief een 

overzicht van de huidige 

activiteiten rondom Mu-

sical Intermezzo . 

o.a. in deze nieuwsbrief : 

* Rabobank Clubkascam-

pagne: uitslag 

* ‘in Full Colour’ 

* sponsorpakketten 

* HEVO muziekgala 
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 26 JUNI 2016 

Beste MI-bekende: 

Verkoop ‘in Full  
Colour’ gestart. 

De kaartverkoop voor bei-

de voorstellingen is inmid-

dels gestart. Er zijn al 300 

kaarten verkocht! Hier zijn 

we ontzettend blij mee. 

Kaarten á € 16,00 zijn te 

bestellen bij Theater de 

Speeldoos in Vught via de 

site 

www.theaterdespeeldoos.nl of 

telefonisch  073-6565588. 

Mochten beide voorstellin-

gen snel uitverkocht raken, 

overwegen we een 3e voor-

stelling op zondag 22 janu-

ari. 

Aan de nieuwe campagne 

van de Rabobank deden 

bijna 200 clubs en vereni-

gingen mee. Musical In-

termezzo heeft € 324,00 

toegekend gekregen van 

de Rabobank. Hier zijn 

we enorm blij! We kun-

nen dit goed gebruiken 

om de 10e productie ‘In 

Full Colour’ vorm te ge-

ven. 

We bedanken alle stem-

mers én de Rabobank. 

Volgt ons: 

Twitter:@musicintermezzo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

Rabobank Clubkas-
campagne 

Op dit moment zijn we hard 

bezig om de begroting slui-

tend te krijgen. Een productie 

als deze kost nogal wat. Ge-

lukkig hebben we al een aan-

zienlijk aantal sponsors be-

reid gevonden ons te onder-

steunen. Maar……….. 

Bent u geïnteresseerd in één 

van onze ‘kleurrijke’ sponsor-

pakketten, dan horen we 

graag van u via in-

fo@musicalintermezzo.nl We 

nemen dan persoonlijk con-

tact met u op om zaken met 

u af te spreken. U krijgt er 

veel voor terug! 

In Full Colour-sponsors 
gezocht 

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 Inter-
mezzo en een hele fijne zomervakan-

tie! 

AGENDA 

* 30 september: HEVO-

Perron 3 (Rosmalen) 

*20 januari 2017: premi-

ère ‘in Full Colour ‘in The-

ater de Speeldoos 

* 21 januari 2017: 2e 

voorstelling ’in Full Co-

lour’ in Theater de Speel-

 

HEVO-muziekgala 

U kunt kaarten bestellen 

bij Perron-3 in Rosmalen 

voor de middagvoorstel-

ling en de avondvoorstel-

ling. 


