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Nieuwsbrief December 2020 
 

 

 

Beste MI-liefhebber, 

Voor iedereen is 2020 een bizar jaar geweest. Hopelijk is het u en 

uw naasten toch goed vergaan. We sturen u onze nieuwsbrief om 

u over ons te informeren. 

 

2020 

Als we terug kijken op het afgelopen jaar dan startten we die nog met 

grootse plannen voor de nieuwe productie. We wilden de eerste bij- 

eenkomsten plannen met alle disciplines toen Corona hier een streep 

doortrok. Vanaf 10 maart hebben we niet meer gerepeteerd. Na de  

zomervakantie zijn we op 1,5 meter gestart in de gymzaal in Vught. Dit 

was enorm wennen, vooral omdat je elkaar veel minder kon horen. 

Maar we mochten weer zingen en tot en met 13 oktober hebben we 

gerepeteerd en toch aan aardig weer wat nummers begonnen. 

Helaas hebben we niet meer kunnen repeteren. We hopen dit in 2021 

weer heel snel op te kunnen pakken!  

We houden u op de hoogte. 

 

Rabobank Clubkascampagne 2020 

Ook dit jaar mochten we weer meedoen én mochten we zelfs een filmpje 

inzenden voor de finale-uitzending. Erg leuk en we waren trots dat we waren benaderd. In totaal hebben 

we ruim € 450,00 opgehaald en bedanken we iedereen die op ons heeft gestemd. We zijn iedereen en 

met name de Rabobank enorm erkentelijk voor deze jaarlijkse geste. 

 

Nieuwe alten 

Helaas zullen Mieke Groen en Colette den Herder vanaf 1 januari a.s. geen deel meer uitmaken van de 

groep. Zij gaan nieuwe uitdagingen aan en verlaten Musical Intermezzo. Inmiddels zijn er audities 

uitgeschreven om nieuwe alten te werven. De selectie ervan is op dit moment op een digitale wijze bezig. 

In de volgende nieuwsbrief zullen we de nieuwe alten voorstellen. Musical Intermezzo bedankt Mieke voor 

 

Optredens: 

Hopelijk mogen we u in 2021 

weer bij één van onze 

optredens ontmoeten. 
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haar 24 jaar bij Musical Intermezzo en we bedanken Colette voor ruim 3 jaar. We gaan jullie missen, dat is 

één ding dat zeker is. 

Kerstmis 2020 

Vorig jaar Kerstmis mochten we in de H.Landelinuskerk in Empel nog een prachtig Kerstconcert geven, Op 

weg naar Kerst 2019. Dat waren we dit jaar ook van plan…… 

Maar om u toch mee te nemen Op weg naar Kerstmis 2020, sturen we u hierbij onze Kerstspecial uit 2015. 

Deze is opgenomen in Theater de Speeldoos in Vught tijdens de uitreiking van de Vughtse Culturele Prijs, 

die we dat jaar ook in ontvangst mochten nemen. Het is een greep uit ons Kerstrepertoire. 

De special staat ook op onze youtube-pagina. We hopen dat u ervan geniet en in de Kerstsfeer ermee 

gaat komen. 

Klikt u op de link hieronder en u komt op onze youtube-pagina terecht waarop de Kerstspecial is 

geplaatst. 

 

https://youtu.be/SyBomMBIiSA 

 

 

Musical Intermezzo  

wenst u en uw naasten hele fijne Kerstdagen en een fijn, muzikaal maar 

vóóral gezond 2021! 

http://www.facebook.com/MusicalIntermezzo
https://youtu.be/SyBomMBIiSA

