
Op 1 september j.l. kwam 

de vorige MI-nieuwsbrief 

uit. In deze nieuwsbrief 

een overzicht van de hui-

dige activiteiten rondom 

Musical Intermezzo die 

natuurlijk in het teken 

staat van onze aanko-

mende productie PAPER-

NOTES! 

o.a. in deze nieuwsbrief : 

* terugblik optredens 

* ledennieuws 

* 9e  muziektheater-

produktie: Paperno-

tes 

 

  

          NIEUWSBRIEF  

 21 OKTOBER 2014 

Beste MI-bekende: 

Terugblik op                                                                                                             
onze optredens 

In september hebben we  

twee mooie optredens 

mogen verzorgen: 

Op 13 september heb-

ben we opgetreden tij-

dens de seizoensopening 

van Theater de Speel-

doos. We waren uitge-

nodigd door de groep 

Sounds of Voices. Het 

was geweldig!  

Op 26 september waren 

we één van de muzikale 

gasten tijdens de HEVO 

dag voor de ouderen in 

Rosmalen, Perron-3. We 

hebben lovende reacties 

gekregen van de organi-

satie en het publiek.  

In de vorige nieuwsbrief 

kon u lezen dat we een 

nieuwe tenor hebben 

aangetrokken en dat 

Joost van Berkel, oud-

MI’er, tijdens Papernotes 

een aantal liedjes mee zal 

doen. 

Ook Marcel Roozen is 

terug op het bekende MI-

nest. Hij is na een afwe-

zigheid van 2 jaar weer 

één van de vaste leden 

van MI. Hij heeft het gat 

opgevuld bij de baritons 

dat ontstond door het 

vertrek van Adri Bongers. 

We zijn hier erg blij mee. 

Als u deze link in uw 

browser plakt dan krijgt u 

de nieuwe trailer te zien. 

http://

www.musicalintermezzo.nl/

site/?page_id=2579 

We bedanken Adri Suijkerbuijk 

van Image Line voor het maken 

ervan. 

Sponsors 

We zijn erg blij dat er 

weer vele sponsors  

bereid zijn geweest 

hun financiële steun 

aan ons te geven. 

Hierdoor kunnen we 

van Papernotes weer 

een prachtige voor-

stelling maken! In de 

komende nieuws-

brief kunnen we ze u 

presenteren. 

Volgt ons: 

Twitter:@musicintermez

zo 

Facebook facebook.com/

MusicalIntermezzo 

Social Media 

www.musicalintermezzo.nl                                               info@musicalintermezzo.nl 

Papernotes 14-15 november 

Promofilmpje Paper-
notes 

Ledennieuws 

DE LAATSTE 
KAARTEN ZIJN 

IN DE VERKOOP 

Nog ruim 3 weken en dan is de pre-

mière van Papernotes. We hebben 

er enorm veel zin! De eerste repeti-

tie met de band is geweest en dat 

was smullen. Live-begeleiding is toch 

het mooiste wat er is. Door vele 

mensen wordt er achter de scher-

men hard gewerkt om het decor, 

geluid, licht, kleding en PR te verzor-

gen met als resultaat een prachtige 

voorstelling op 14 en 15 november 

a.s. We hopen u als gast te mogen 

ontmoeten in Theater de Speeldoos. 

KAARTVERKOOP Papernotes 

U kunt bellen: 073-6565588 

Email: kaartver-

koop@theaterdespeeldoos.nl 

Site: www.theaterdespeeldoos.nl 

DVD Papernotes 

Er wordt van Paper-

notes weer een 

prachtige DVD ge-

maakt door Image 

Line uit Vught. Deze 

kost € 10,00. U kunt 

de DVD bestellen via 

in-

fo@musicalintermez

zo.nl. Ook is deze te 

bestellen tijdens de 

voorstellingen tegen 

contante betaling. 

Onze vorige produc-

ties zijn ook nog ver-

krijgbaar voor € 10,00 


