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Nieuwsbrief Januari 2019 
 

 
 

Beste MI-liefhebber, 

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

activiteiten en plannen. We wensen u veel leesplezier! 

 

11e muziektheaterproductie ‘In Beeld’ 

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. Er zijn 

nog maar ongeveer 150 kaarten beschikbaar! Dus bestel snel! 

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. Van Can’t stop 

the feeling, tot aan Treasure. Van Clown tot I can’t stop loving you. 

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 Instagram en u blijft op de hoogte. 

Novalis In Beeld 

 

We gaan de samenwerking aan met Theaterwerkplaats Novalis. Een 

prachtig initiatief voor mensen met een beperking. Zij gaan op een 

verrassende manier meewerken aan onze productie! 

 

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 

 

 

 

 
 

 

http://www.facebook.com/MusicalIntermezzo
http://www.theaterdespeeldoos.nl/
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Nog meer belangrijk nieuws 

 

Rabobank Clubkascampagne 

Een aantal weken geleden mochten we een mooi bedrag ontvangen van de Rabobank  

€ 338,58. We willen alle mensen die op ons hebben gestemd hartelijk bedanken! 

                                             

Hevo Muziekfeest op 5 oktober 

Op 5 oktober j.l. werd het HEVO-muziekfeest georganiseerd in Perron-3. We waren één van de vier 

optredende artiesten. Het publiek en wij hebben enorm genoten. Tijdens ons optreden hebben we een 

paar nummers uit de nieuwe productie ‘uitgeprobeerd’. Het publiek was enthousiast!!! 

                                  

   

‘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 ( Bianco del Veneto) of een doos 

rode wijn (Rosso Passo) 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.  

Instagram 

Sinds kort zijn we ook op Instagram te vinden. Voor iedereen die geen Facebook heeft de uitgelezen kans 

om Musical Intermezzo toch te volgen. Je kunt ons vinden op musicalintermezzo 

Winnaar Prijsvraag 

Aan de Rabobank Clubkascampagne hadden we een prijsvraag verbonden. De winnares is mevr. De 

Zeeuw uit Vught geworden. Zij heeft 2 kaartjes gewonnen voor In Beeld. 

http://www.facebook.com/MusicalIntermezzo
http://www.sterwijnenthuis.nl/


   

Facebook-pagina: www.facebook.com/MusicalIntermezzo  Pagina 3 van 4 

   
 

Onze sponsors In Beeld 

 

Wat zijn we trots dat we weer van een groot aantal instanties en ondernemingen steun hebben 

gekregen. Hieronder ziet u een aantal van hen. We willen hen bedanken voor hun steun. Zonder hen 

zouden we een productie als deze niet kunnen realiseren. Wilt u ook aan hen denken…. 

         

     

    

      

 

http://www.facebook.com/MusicalIntermezzo
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Mocht u geen nieuwsbrief meer willen ontvangen, wilt u ons dan een mail sturen s.v.p. 

http://www.facebook.com/MusicalIntermezzo

