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Nieuwsbrief April 2018 
 

 
 

Beste MI-liefhebber, 

Het is hoog tijd om u op de hoogte te brengen van onze 

activiteiten en plannen. We wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuw logo 

In oktober bestaat Musical Intermezzo 25 jaar.  

Marcel van den Heuvel heeft het logo aangepast aan dit zilveren 

jubileum.  

IK KOM VAN MARS, discover-explore-create 

 

PRIMEUR: 11e muziektheaterproductie 

Noteert u het in uw agenda! Op vrijdag 22 maart 2019 zal de première 

plaatsvinden van de nieuwe, 11e muziektheaterproductie in Theater de 

Speeldoos met de titel: In Beeld. Deze productie zal ook op zaterdag 

23 maart worden gespeeld en eventueel op zondag 24 maart. 

De kaartverkoop start bij Theater de Speeldoos in mei van dit jaar. 

Houdt u de nieuwe seizoensbrochure in de gaten. 

In Beeld staat onder regie van Mary-Ann Schonk-Meeuwsen en onder 

muzikale leiding van Ruud Verkoeijen. 

 

Een nieuw repertoire in een nieuwe theatrale jas. ‘In Beeld’ laat Musical 

Intermezzo nieuwe theaterpaden opgaan met weer een live-band. 

Een avondvullend programma waarbij u zult worden geraakt, kunt 

weg zwijmelen en niet op uw stoel kunt blijven zitten. Kortom: we gaan 

er alles aan doen om er weer een prachtige productie van te maken. 

We zijn al hard bezig! Volg ons op Facebook en u blijft op de hoogte. 

 

 

Optredens 

8 -04-2018 

PROEF VUGHT (opening 

Petruskerk) 

15.00u-15.30u, de Heuvel 

(centrum) 

 

22 en 23 maart 2019: 

11e productie: In Beeld 

Theater de Speeldoos 

Kaartverkoop start bij het 

verschijnen van de nieuwe 

seizoensbrochure 
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Nog meer belangrijk nieuws 

Terugblik optredens: 

De afgelopen maanden hebben we een aantal optredens mogen 

verzorgen. Deze zijn allemaal succesvol verlopen. Hieronder een aantal 

foto’s: 

 Proef Vught, 8 april 2018 

 Magnolia, 29 oktober 2017 

 de Vlasborch, 12 december 2017 

 Op weg naar Kerstmis, 19 december ‘17 

 afscheid Giel Schuurmans, OKV-Vught 

      28 maart 2018 

 

 

Onze in Full Colour 

sponsors 
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