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Nieuwsbrief Oktober 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! 

 

Terugblik 11e productie In Beeld 

Op 22 en 23 maart j.l. bracht MI haar 11e productie op de planken  in 

Theater de Speeldoos in Vught.  Voor 2 volle zalen brachten zij,  

onder begeleiding van een live-band een nieuw repertoire, in een  

prachtige theatrale jas geregisseerd door Mary-Ann Schonk-Meeuwsen. 

Ruud Verkoeijen die de hand had in de meeste zangarrangementen 

liet de 15 leden tot het uiterste gaan en dat leverde een staande ovatie 

op na het laatste nummer. Getuige de vele reacties op de site én de 

gastenboeken, is In  Beeld een schot in de theaterroos geweest!  

 

Rabobank Clubkascampagne 

Van 27 september tot en met 14 oktober kunnen Rabobank rekening- 

houders hun stemmen uitbrengen. Mogen we uw stem(men) ontvangen. 

Met de donatie van de Rabobank, gaan we weer een prachtige, nieuwe 

productie voor u ontwikkelen. 

 

 

Nieuwe bariton 

Sinds 1 oktober is Erik Koenderink de baritons komen versterken. Erik komt 

uit Waalwijk en heeft een ruime zangervaring. U gaat hem op 15 decem- 

ber tijdens ‘Op weg naar Kerstmis’ in Empel als nieuw MI-lid horen zingen. 

 

 

 

Optredens: 

 26 oktober 2019: Vught 

75 jaar bevrijd, 19.00u 

 

 10 november 2019: 2e 

Meezingfeest, 14.30u, 

dePetrus, Vught 

 

 15 december 2019: Op 

weg naar Kerstmis, 

H.Landelinus, Empel, 

15.00u 

 

 22 december 2019: Kerst 

in dePetrus, Vught, 

15.30u 

 

 8 maart 2020: 

Korenfestival in de 

Voorste Venne, Drunen 
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Nog meer belangrijk nieuws 

 

Vacature tenor 

Op dit moment is er een vacature bij de tenoren. Na de 

uitbreiding naar 4 baritons zijn we ook op zoek naar een 

4e tenor. Daarmee zal MI weer volledig in balans komen. 

Binnenkort zullen de audities worden gehouden. 

geïnteresseerden kunnen hun interesse kenbaar maken 

door een mail te sturen naar info@musicalintermezzo.nl 

 

DVD In Beeld 

Mocht u één van de bezoekers zijn geweest of u was niet in de  

Gelegenheid, dan kunt u de DVD nog steeds bestellen á € 10,00 

exclusief portokosten. 

Stuurt u een mailtje naar het info@musicalintermezzo.nl adres met 

uw contactgegevens en u krijgt de DVD thuis gestuurd. 

 

Vught 75 jaar bevrijd, zaterdag 26 oktober 

De gehele dag zal Vught in het teken staan van 75 jaar vrijheid. 

Om 19.00u zal de slotmanifestatie plaatsvinden op het Marktveld. 

1000 mensen kunnen aanzitten aan een groot diner, waarvoor 

de kaarten zijn op te halen bij het gemeentekantoor in Vught. 

Vanaf 19.00u zal dit diner muzikaal worden ondersteund door 

Het Vughts Mannenkoor, Musical Intermezzo en Wieneke Remmers. 

Het belooft een prachtige dag en avond te worden! 

 

 

 

 

  

Meer informatie kunt u vinden op www.vught.nl 

 

Op weg naar Kerstmis, 15 december 

Op zondagmiddag 15 december zal in de H.Landelinus in Empel 

wederom een ‘Op weg naar Kerstmis’ plaatsvinden. Na de 

succesvolle medewerking in 2017, zal Musical Intermezzo ditmaal 

de volledige muzikale invulling verzorgen. Ook kinderkoor de Fermaatjes zullen stemmige kerstliedjes 

gaan zingen. Aanvang van ‘Op weg naar Kerstmis’ is om 15.00u en duurt tot en met 17.00u. 

  

 

 

 In Beeld terugblik 
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Om iedere bezoeker een zitplaats te kunnen garanderen, zijn er een beperkt aantal kaarten á € 5,00 

verkrijgbaar bij Bakkerij Erkeland, Godschalxstraat 24 in Empel. Ook kunt u kaarten reserveren via 

info@musicalintermezzo.nl . De meeropbrangst zal gaan naar de nieuwe ontmoetingsruimte dat achter de 

H.Landelinus zal worden ingericht voor de gemeenschap in Empel. 

Het belooft een prachtige en sfeervolle middag te worden. 

 

 

Op weg naar Kerstmis 2017 

 

 

 

 

 

       2e Vughtse Meezingfeest 

       Zondag 10 november, dePetrus, Vught 

       De 2e editie belooft al even succesvol en gezellig te  

       worden als de eerste editie in 2017. 

       De kaartverkoop gaat hard. Dus wilt u hier bij zijn, haal 

       dan snel uw kaarten bij één van de Bruna-winkels in 

       Vught of de Primera-winkel op het Moleneindplein 

       in Vught. 
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