
In juni j.l. kwam de vorige 

MI-nieuwsbrief uit. In 

deze nieuwsbrief een 

overzicht van de huidige 

activiteiten rondom Mu-

sical Intermezzo . 

o.a. in deze nieuwsbrief : 

* ‘in Full Colour’ 

* HEVO muziekgala te-

rugblik 

* Kaartverkoop stand 

van zaken 

 

  

        NIEUWSBRIEF  

 7 NOVEMBER 2016 

Beste MI-bekende: 

Poster in Full Colour 

Op 30 september was 

Musical Intermezzo één 

van de muzikale gasten 

tijdens het HEVO-

muziekgala in Perron-3 

in Rosmalen.  Van zowel 

de middag-, als de 

avondvoorstelling heb-

ben we de afsluiting 

verzorgd met een greep 

uit ons nieuwe repertoi-

re dat met veel enthou-

siasme is ontvangen. 

Volg en bekijk ons: 

Twitter:@musicintermezzo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Youtube:zanggroepvught 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

In Full Colour-HOOFD 
sponsor 

Op dit moment mogen we 

ons gesteund voelen door 

veel bedrijven. We kunnen 

altijd nog steun gebruiken. 

Mocht u ons willen steunen, 

neemt u gerust contact op 

met onze voorzitter Geert-Jan 

vd Heuvel. Hij kan u alles over 

onze sponsorpakketten ver-

tellen.  

info@musicalintermezzo.nl 

In Full Colour-sponsors  

Kaartverkoop: 

De belangstelling 

voor in Full Colour is 

nu al groot te noe-

men. De kaartver-

koop staat al bijna op 

70%. Dit geeft ons 

energie en we hopen 

dat we voor 2 volle 

uitverkochte zalen in 

Full Colour te mogen 

gaan spelen en zin-

gen. 

De kaarten zijn te 

bestellen en/of af te 

halen bij Theater de 

Speeldoos in Vught. 

073-6565588 

www.theaterdespeel

doos.nl 

 

Muzikale groeten van 
Musical Intermezzo  

AGENDA 

*20 januari 2017: pre-

mière ‘in Full Colour ‘in 

Theater de Speeldoos 

* 21 januari 2017: 2e 

voorstelling ’in Full 

Colour’ in Theater de 

Speeldoos 

* 29 oktober 2017: 100 

jaar Vughts Mannen-

koor, Maurick College 

 

HEVO-muziekgala 

We zijn enorm trots dat 
we u de poster van in Full 
Colour mogen presente-
ren. Hij is weer prachtig 
geworden! Met enorme 
dank aan Marcel vd Heu-
vel-Buro de Buren 

Autogarage Verhulst uit 

Vught is hoofdsponsor ge-

worden. We bedanken hen 

hiervoor. Zij bestaan 60 jaar 

en willen dit ook theatraal 

vieren.  Verhulst is gevestigd 

aan de Kempenlandstraat 19 

repertoire 

We lichten alvast een 

tipje van de sluier voor 

u op. We gaan een 

enorm gevarieerd re-

pertoire zingen, in een 

prachtige theatrale 

setting. 

* True Colours 

* Empire state of mind 

* Dont’ stop the music 

* Soul-medley 

E.v.a. Gasten 

In de nieuwe productie willen we de verbinding, 

veelkleurigheid laten zien van muziek en men-

sen. We zijn trots dat we enkele gasten hebben 

weten te strikken!! 


