
In maart 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 : 

* ledenwisseling 

* Rabobank uitslag 

* Agenda 

* nieuwe productie 
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Beste MI-bekende: 

Helaas hebben we na 18 jaar lidmaatschap  

afscheid genomen van Marieke. Ze heeft ervoor 

gekozen om een nieuwe muzikale weg in te gaan. 

We vinden dit vreselijk, maar gunnen  Marieke het 

allerbeste.  

Ook Maaike gaat ons verlaten na ruim 7 jaar. Ze 

gaat studeren en kan het lidmaatschap, tot haar 

grote spijt, niet meer combineren. 

Binnenkort nemen we afscheid van deze 2 kanjers 

Volg en bekijk ons: 

Twitter:@musicintermezzo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Youtube:  

Zanggroepvught 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

Muzikale groeten van 
Musical Intermezzo  

AGENDA 

* 29 oktober 2017: 100 

jaar Vughts Mannen-

koor, Maurick College 

* 12 december: Kerst 

in de Vlasborch 

* 19 december: Kerk in 

Empel 

* maart 2019: 11e pro-

ductie Theater de 

Speeldoos 

Rabobank Clubkas-
campagne 

sponsors  

DVD in Full Colour 

De DVD is nog steeds te 

bestellen van onze laatste 

productie. 

Stuur een mailtje naar in-

fo@musicalintermezzo.nl. 

De DVD kost € 12,50. 

Afscheid van Marieke en Maaike 

Op dinsdag 16 mei ver-

zamelden zich meer dan 

250 verenigingen en 

organisaties in de Bra-

banthallen voor de uit-

reiking van de Rabo-

bank Clubkascampagne. 

Na een mooie inleiding 

van Ruud van Nistelrooy 

ontvingen we een che-

que van € 166,00. Dit 

hebben we besteed aan 

een nieuwe keyboard 

voor de repetities. Dank 

voor uw stem! 

Vacature alt 

We zijn op zoek naar een opvolgster voor Maaike. 

Ben je een alt en geïnteresseerd: Neem contact met 

ons op via ons emailadres. De audities zijn binnen-

kort. 

We hebben een opvolgster voor Marieke. Melan 

Weber is ons sinds kort komen versterken. We wen-

sen haar heel veel plezier bij MI! 


