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Nieuwsbrief September 2018 
 

 
 

Beste MI-liefhebber, 

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

activiteiten en plannen. We wensen u veel leesplezier! 

 

Nieuw logo 

Op 1 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 

 

11e muziektheaterproductie ‘In Beeld’ 

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 is inmiddels gestart bij Theater de Speeldoos. 

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. 

Op dit moment zijn er al bijna 50% van alle kaarten verkocht! Nog geen 

kaarten? Boek nu snel en kom weer van ons genieten! 

 

 

Optredens 

5-10-2018 

HEVO seniorenvereniging 

Muziekfeest in Perron 3 

Middag-, en avondvoorstelling 

 

22 en 23 maart 2019: 

11e productie: In Beeld 

Theater de Speeldoos 

Kaartverkoop is gestart! 

www.theaterdespeeldoos.nl 

073-7518044 

073-6568044 

kaartverkoop@theaterdespeel

doos.nl 
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Nog meer belangrijk nieuws 

 

 

Rabobank Clubkascampagne 

Ook dit jaar mag Musical Intermezzo weer deelnemen aan de 

Rabobankclubkascampagne. Bent u Rabobank-rekeninghouder? 

Dan heeft u per mail een stemcode gehad. U kunt stemmen op 

de vele vereniging en organisaties uit ’s-Hertogenbosch eo.  

Maar wilt u ons 2 stemmen geven! 

Als u de bevestigingsmail naar ons stuurt 

info@musicalintermezzo.nl dan verloten we uit alle inzenders 2 

kaartjes voor In Beeld. 

Dank je wel alvast! 

 

Hevo Muziekfeest op 5 oktober 

We zijn voor de 3e maal gevraagd om het HEVO Muziekfeest met 

ons repertoire op te luisteren. Zowel in het middag-, als 

avondprogramma zullen we de afsluiter zijn. 

Kaarten voor dit mooie programma zijn te bestellen bij Perron-3 in 

Rosmalen. 

 

‘Wijn in Beeld’ bij de Gouden Ton in Vught 

De Gouden Ton, slijterij en wijnspecialist, uit Vught heeft een 

speciale actie om ons te ondersteunen. Indien u via de landelijke 

site www.sterwijnenthuis.nl een doos witte wijn of een doos rode 

wijn besteld, gaat er € 2,00 per fles naar Musical Intermezzo! In de 

bijlage treft u de flyer aan met de besteldetails en de wijnen die 

het betreft. Op zaterdag 20 oktober  kunt u bij de Gouden Ton de 

wijn ophalen én zetten wij de wijn in uw auto! 

  

 

 

 

Onze In Beeld sponsors 
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