
In januari 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 : 

* Rabobank donatie 

* Vughtse Culturele Prijs 

2015 

* optredens 

* productie 

2017!! 

  

        NIEUWSBRIEF  

 26 OKTOBER 2015 

Beste MI-bekende: 

Rabobank donatie                                                                                       

Op 18 mei j.l. heeft Mu-

sical Intermezzo een 

donatie gehad van de 

Rabobank van maar 

liefst € 1250,00. Het Co-

öperatiefonds loofde 

een stemming uit onder 

de vele Vughtse initiatie-

ven. Musical Intermezzo 

is hen enorm dankbaar. 

De gift gaat worden ge-

bruikt om de nieuwe 

muziektheaterproductie 

te financieren. 

We hebben de afgelopen 

maanden regelmatig mo-

gen optreden. Hieronder 

een overzicht: 

* de Leyenstein in januari 

* Vught Overbrught 6 

juni 

* de Azijnfabriek 13 sep-

tember 

* de Gereghthof 27 sep-

tember 

Vughtse Culture-
le Prijs 2015 

We zijn weer geno-

mineerd voor de VCP 

2015! De afgelopen 

jaren werden we 2e 

en hopen nu deze 

felbegeerde prijs te 

mogen winnen. De 

hele maand novem-

ber kan er worden 

gestemd. Stemt u op 

ons!!! Geef uw stem 

door aan vrien-

den@theaterdespeel

doos.nl óf u vult het 

stemformulier in . 

Dat ligt in de foyer 

van Theater de 

Speeldoos. 

Volgt ons: 

Twitter:@musicintermezzo 

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 

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.  

Muzikale groeten van Musical 
Intermezzo 

AGENDA 

* 8 december: Huize Eli-

sabeth (Vught) 

* 19 december: VCP 2015 

Theater de Speeldoos 

* 28 januari: huize There-

sia (Vught) 


