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Welkom! 
Tromgeroffel graag…. Dit is de allereerste nieuwsbrief van MuzA! Vanaf 
nu gaan we deze drie keer per jaar uitgeven. Deze eerste krijg je omdat 
een van onze leden denkt dat jij het leuk zal vinden om hem te lezen. 
Als je hem wilt (blijven) ontvangen, kan je je eenmalig opgeven via 
info@muziektheateramersfoort.nl. Binnenkort is er ook de 
mogelijkheid om je via een button op onze website in te schrijven. Als je 
geen nieuwsbrief meer wil ontvangen, hoef je niets te doen.  
Met onze nieuwsbrieven houden we je op de hoogte van alles waar 
MuzA mee bezig is. Zo geven we je een exclusief inkijkje in het 
repetitieproces, stellen we (nieuwe) leden aan je voor en heb je altijd in 
één handig overzicht op welke data wij optreden. Leuk toch?  

SPANNEND… 
Wat hebben we genoten van de optredens van Zeikstad, de Musical! En 
wat voelt het alweer lang geleden. Inmiddels zijn we volop bezig met 
repeteren voor onze nieuwe productie. Deze productie doen we een 
beetje anders dan anders, want het script wordt helemaal door onze 
eigen leden geschreven. We zingen niet vier-, maar maar liefst 
zesstemmig en ook de dansen worden door onszelf gemaakt. Dat alles 
is natuurlijk super spannend. Welk stuk we doen kom je tijdens de 
inloopconcerten op 5 februari, in het ICOON in Vathorst, te weten! 

REGISSEUR 
Voor elke productie zoeken wij een regisseur die 
geknipt is voor het stuk. Het duurde even voordat we 
iemand hadden gevonden die precies bij dit stuk 
paste. We zijn dan ook extra blij met regisseur Paul 
Francken! Paul staat voor spannend, onverwacht, 
mooi én ’lelijk’ theater. Hij wil dat mensen zich 
persoonlijk verbinden met het materiaal, omdat dat 
vertrouwen, plezier en overtuiging geeft. Wij hebben 
veel zin in de samenwerking met Paul! 

MANNEN GEZOCHT! 
We zijn weer een aantal nieuwe leden rijker, maar… er is nog plek voor 
meer! De bezetting bij de vrouwen is bijna helemaal rond, er is nog plek 
voor één sopraan en één alt. Bij de mannen zoeken we nog één bariton 
en één bas. Ken of ben jij iemand die het leuk zou vinden om met ons 
mee te zingen, spelen en dansen? We horen graag van je!  

 
 
 

AGENDA 

 

 

INLOOPCONCERTEN 
Op zondag 5 februari doen 

wij mee aan de inloop-
concerten/gluren bij de 

buren in Amersfoort. Je krijgt 
daar een voorproefje van 

waar wij mee bezig zijn. Om 
16 uur treden wij in het ICOON 
in Vathorst op. Kom je kijken? 

 

 
 

 

 

 

 

 

5 FEBRUARI 
16:00 uur ICOON  

 
November 2023 
Voorstellingen 

 
Februari 2024 
Voorstellingen 



VRIENDEN VAN MUZA  
Binnenkort is het mogelijk om Vriend van MuzA te worden. Onze 
Vrienden helpen ons met een klein bedrag per jaar en krijgen daarvoor 
leuke extra’s, zoals korting op een toegangskaartje, toegang op een 
door ons georganiseerde workshop en borrel en last-but-not-least… 
onze Vrienden ontvangen altijd als eerste de nieuwsbrief! Dus hou onze 
site en socials goed in de gaten en word Vriend van MuzA! 

VOLGENDE NIEUWSBRIEF 
De volgende nieuwsbrief komt al in mei! We vertellen je dan o.a. meer 
over het stuk waar we aan werken, stellen een paar leden aan je voor en 
geven je een inkijkje in het repetitieproces. Nieuwsgierig geworden? 
Meld je snel aan via info@muziektheateramersfoort.nl of meld je 
binnenkort aan via onze website. 

 
  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

WEETJE… 

Weet je waarom wij Muziektheater 
Amersfoort MuzA noemen? Het is 

een samentrekking van de woorden 
Muziektheater en Amersfoort… 

Eigenlijk best voor de hand liggend, 
toch? 

 

 

 

Volg ons! 

 

 


