Hallo allemaal,
Terwijl ik aan deze nieuwsbrief werk giert de wind om
het huis en regent het pijpenstelen…..
Perfecte omstandigheden om je te verheugen op een
mooi winterconcert en natuurlijk ook op de
kerstvakantie. In deze nieuwsbrief onder meer nadere
info over de evenementen die op stapel staan de
komende tijd.

Maandagavond 22 december om 19.00 uur vieren we
de start van de kerstvakantie met een sfeervol
winterconcert. De titel: “come to Bethlehem!”
Alle koren van Senta doen mee!










gehaktballetjes, stokbrood, salade, tomaatjes
en andere rauwkost, fruit…..of jouw eigen
succesrecept. De ervaring leert dat het erg
gezellig is zo met zijn allen. Voor drinken wordt
gezorgd.

Op 11 januari gaan we met Senta naar een
kinderkorenfestival in Amsterdam, georganiseerd door
de “nationale opera & ballet”. Tussen 11.00 en 17.00
uur zijn er allerlei workshops geregeld voor de koren op
gebied van koorzang, dans en regie. Ook wonen ze een
kort concert bij van een operazangeres en zullen ze zelf
optreden. Om ca. 16.00 uur start de grote finale.


Kaartjes kosten in de verkoop € 7,50 voor
volwassenen en € 5,00 voor jeugd t/m 20 jaar.
Aan de kerk € 10,00 respectievelijk € 7,50.
Via koorschoolsenta@gmail.com kun je
kaartjes bestellen.
Het concert start om 19.00 uur en zal naar
verwaching ruim een uur duren. Na afloop is er
voor iedereen (uitvoerenden en publiek)
drinken met iets lekkers.
Voel je vrij de bijgevoegde flyer te verspreiden
onder je familie, vrienden en kennissen.
Kleding: zwarte basiskleding met een rood
accent.
Middag: ‘s middags wordt er gerepeteerd (een
repetitieschema volgt nog met precieze tijden
voor de diverse koren). Ook de generale repetie
(doorloop van het concert) is ‘s middags. HOUD
HIER AUB REKENING MEE!!!
Eten: tussen de repetitie en het concert in
wordt er samen gegeten. Het plan is dat
iedereen wat meeneemt om vervolgens daar
een buffetje van te maken. Graag via de e-mail
(koorschoolsenta@gmail.nl) doorgeven wat je
meeneemt. Graag vóór donderdag 18
december. Denk bijvoorbeeld aan hartige taart,








Locatie: Nationale Opera & Ballet, Amstel 3 in
Amsterdam. Meer info over bereikbaarheid:
http://www.operaballet.nl/nl/plan-uwbezoek/openingstijden-adres/bereikbaarheid
We hebben inmiddels informatie dat er slechts
maximaal 2 begeleiders met de kinderen samen
het programma zullen volgen die dag. Sylvia is
er daar in ieder geval één van. De finale aan het
eind van de dag staat open voor iedereen. Voor
ouders en overige begeleiders is een facultatief
programma samengesteld door de organisatie
van het festival. Dit programma is te vinden in
de bijgevoegde brief van Nationale Opera &
Ballet.
Het idee is om met het openbaar vervoer naar
Amsterdam te gaan. Waarschijnlijk wordt dat
de trein om 9.12 uur vanuit Zaltbommel.
Reiskosten komen voor eigen rekening.
Wij gaan er van uit dat iedereen met de trein zal
reizen. Als dit anders is, graag doorgeven!
Er komt nog een inventarisatie wie er allemaal
precies mee gaat. Ouders zijn van harte welkom
mee te gaan, maar moeten hun eigen plan
trekken na aankomst tot aan de grote finale. Nu
is dat waarschijnlijk niet zo’n probleem midden
in Amsterdam….








Kinderen nemen zelf een lunchpakket en
eventuele tussendoortjes mee.
Iemand van de Nationale Opera zal begin
januari de repetitie van Senta bezoeken om nog
wat aanwijzingen te geven over het lied wat
ieder koor zingt op 11 januari.
De laatste details omtrent 11 januari zullen nog
volgen!

Wat betreft zwarte (concert)kleding en zwarte
schoenen/laarzen: gooi het niet te snel weg als
het nog niet versleten is. Wellicht kun je het
doorschuiven aan een andere Sentazanger(es).
Ook witte blouses (met kraagje, zonder opdruk)
niet wegdoen met het oog op de uitvoering van
de Matthäus Passion.

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

Op 18 januari organiseert Stichting Koorplein een
evenement voor kinderkoren waar Senta ook aan zal
deelnemen. Er is een leuk programma samengesteld
voor de kinderen en ook voor de ouders! Er zijn voor
ouders en bestuurders workshops die je kunt volgen.
Toegang is gratis (en inclusief een consumptiebon).
Meer informatie kun je lezen op:
http://www.koorplein.nl/project-info.php?id=4
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Er komt nog een inventarisatie van deelnemers.
Zoals gezegd zijn ouders van harte welkom!
Vervoer hoogstwaarschijnlijk met de trein:
sprinter vanuit Zaltbommel, lopen naar de
locatie in Tilburg.
Vervoerskosten komen voor eigen rekening.
De laatste details volgen nog!

22 december: winterconcert “come to
Bethlehem” om 19.00 uur in Kerkdriel.
‘s Middags repetitie. Tussen repetitie en
concert samen eten.
Kerstvakantie t/m 2 januari 2015.
11 januari: kinderkorenfestival in Amsterdam
18 januari: Singswing de wereld rond in Tilburg
Krokusvakantie 16 t/m 20 februari
Generale
repetitie
Matthäus
Passion
woensdagavond 25 maart om 19.00 uur.
28 maart: uitvoering Matthäus Passion
Zaltbommel.

Anne, de vader van Chioma, is gelukkig weer
een heel stuk opgeknapt na zijn ongeluk. Super!
Het opleidingskoor van Senta heeft een aantal
enthousiaste nieuwe leden!
Demi, Joyce, Katie, Neele, Nienke en Sam, we
hopen dat jullie het naar je zin hebben bij Senta
en nog lang blijven zingen bij ons!
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