Beste allemaal,
Nieuwsbrief nummer 2 begint met een reactie van
Emmy Verhey op het optreden van het Senta
Ensemble op 13 september op haar festival:
“het Senta Ensemble is een prachtige eenheid op het
podium. Het Senta Ensemble straalt zoveel plezier,
toewijding en liefde voor de muziek uit dat het
publiek meteen vanaf de eerste noot bij hun optreden
betrokken raakt en dat ook blijft tot het eind van hun
optreden. Vanaf het begin is duidelijk dat ze
professioneel willen overkomen en daar is dan ook
geen twijfel aan!”
Zo, die kunnen jullie weer in je zak steken meiden!

Op 2 november staat een mooi concert gepland.
“Remember me” is een concert georganiseerd en
muzikaal geleid door Sylvia. Uitvoerenden zijn het
Projectkoor Rivierenland samen met het Jeugdkoor van
Senta. Solisten zijn Robert van der Vinne en Heleen
Bongenaar. Organist is Ad Broeksteeg, violiste Marta
Lopez Vega.
“Remember me” omvat 2 prachtige werken: het
beroemde Requiem van G. Fauré en een werk
gecomponeerd naar aanleiding van het vreselijke
drama op het Noorse eiland Utoya.
2 november is geen toevallig gekozen datum: van
oudsher wordt door vele (Katholiek) gelovigen de
dierbare overledenen herdacht en geeerd met een
Requiem (herdenkingsmis opgedragen aan de doden).
Op de ingevoegde flyer vind je alle informatie over tijd,
plaats en bestellen van kaarten.
Jeugdkoor, let op de extra repetities:
Extra repetitie op vrijdagavond 10 oktober met
organist.
Generale repetitie op vrijdagavond 31 oktober.

Zoals jullie weten hebben we vorig seizoen het plan
opgevat om naast het opleidingskoor in gemeente
Maasdriel ook een opleidingskoor in gemeente
Zaltbommel te starten. Inmiddels is er een groepje van
4 enthousiaste kinderen gestart in Zaltbommel. De
locatie is uiteindelijk “de Grote Aak” geworden.
Daarentegen is het opleidingskoor in Maasdriel
leerlingenloos, zodat het tijdelijk gestopt is. Bij
voldoende belangstelling wordt op maandagmiddag
gestart, voorafgaande aan de les van het kinderkoor.
Uiteraard heeft dit probleem de aandacht van dirigent
en bestuur. Nieuwe instroom is immers noodzakelijk
om de koren (en ook de financiën) te blijven aanvullen.
Door middel van extra berichtjes in de pers en
bijvoorbeeld gastlessen op scholen proberen we om de
interesse te wekken voor Senta.
Ook aan jullie het verzoek om je best te doen nieuwe
kinderen te werven voor Senta. Vertel ze hoe leuk het

is om samen te zingen. Jullie (ouders en Sentazangers)
zijn immers onze beste ambassadeurs!

Zoals zojuist onder de aandacht gebracht valt het niet
mee om het leerlingenaantal op peil te houden. De
aantallen schommelen altijd per jaar, dat is normaal als
je werkt met jeugd. We gaan er ook van uit dat er ook
weer “vettere” jaren zullen komen met meer
leerlingen. De kwaliteit is prima (dat is al vele malen
bewezen) en met de naamsbekendheid gaat het ook
steeds beter. Ook hebben we een mooie website wat
onze PR ten goede komt. Senta krijgt haar financiën net
rond met een gezond leerlingenaantal. Terugloop in de
aantallen heeft direct consequenties voor de
geldstroom helaas. Streven is om Senta toegankelijk te
houden voor eenieder en geen torenhoge lesgelden te
vragen. Het bestuur heeft haar handen vol om Senta
praktisch draaiende te houden en komt niet toe aan het
vormgeven van een goed sponsorbeleid. En eerlijk
gezegd ligt daar ook niet de kernkwaliteit van dit
bestuur. Een aantal mensen is al benaderd dit nader
vorm te geven. Ook langs deze weg het verzoek om je
te melden als je daar goede ideeën voor hebt, ingangen
weet. Extra doneren mag natuurlijk ook altijd 














De lesgelden zijn vastgesteld op:
 Opleidingskoor: € 180,00
 Kinderkoor: € 220,00
 Jeugdkoor: € 240,00
De facturen hiervoor volgen deze week nog. Het is
mogelijk (zoals ook afgelopen Jaren) om gespreid te
betalen. Tweede en volgende kinderen uit hetzelfde
gezin krijgen 10% korting. Sommigen krijgen
binnenkort ook een kleine factuur voor het lesboek
en/of voor inschrijfgeld.

Het kan natuurlijk voorkomen dat je een keertje niet
naar de repetitie kunt. In dat geval meldt bijna iedereen
zich netjes af. Als je niet gaat omdat je bijvoorbeeld wat
verkouden bent, kun je toch komen. Het is namelijk ook
heel nuttig om te luisteren en bijvoorbeeld wel mee te
doen als er aan ritme wordt gewerkt of aan de
uitspraak. Het groepsproces is ook belangrijk en maakt
ook dat het resultaat uiteindelijk mooi en blij wordt!
Jongleren is ook iets wat er bij hoort. Het is voldoende
om bijvoorbeeld 4 keer per week er kort (enkele
minuten) mee bezig te zijn. Regelmaat is belangrijk.

Vrijdag 10 oktober: extra repetitie voor het
jeugdkoor met projectkoor Rivierenland en
organist in PKN kerk te Kerkdriel. Tijd: 19.3021.00 uur
Herfstvakantie: 20 t/m 24 oktober
Vrijdag 31 oktober: generale repetitie voor het
jeugdkoor met projectkoor Rivierenland,
organist en sopraansolist. PKN kerk te
Kerkdriel: 19.00-21.30
Zondag 2 november: 18.00-19.00 repetitie voor
jeugdkoor in PKN kerk te Maasdriel.
Aansluitend om 19.30 uur concert.
Donderdag 6 november: geen repetitie
jeugdkoor
Maandag 10 november: meekijk/doe les voor
de ouders van het kinderkoor. 16.30-17.45 uur
Maandag 22 december: winterconcert. ‘s
middags repetitie en ‘s avonds concert.
Preciese tijden en locatie nog te bepalen.
Zondag 11 januari: kinderkoorfestijn in
Amsterdam met kinderkoor en groot deel van
het jeugdkoor. Nadere informatie volgt.
Zondag 18 januari: wederom een uitje met het
kinderkoor: kinderkorendag in Brabant (in de
buurt van Tilburg). Ook hier geldt: nadere
informatie volgt.
Zaterdag 28 maart: vermoedelijke datum
deelname Matthäus Passion te Zaltbommel.



deelname aan kerstconcert van koor Carl.



Anne Hup, de vader van Chioma heeft een
ernstig ongeluk gehad op 27 september. Hij ligt
nog in het ziekenhuis, is inmiddels van de IC af
maar hij is zwaar verwond en herstel zal nog
lange tijd vergen. Maar het komt goed! Anne,
we denken aan je!

Met vriendelijke groet van het bestuur,
Antoon van Aken
aamvanaken@gmail.com telefoon 06-55941758
Chris Bongenaar
chris@bongenaar.nl telefoon 06-13895830
Els Giesselink
elsgiesselink@gmail.com telefoon 0418-661619

koorschoolsenta@gmail.com
www.koorschoolsenta.nl

