Daar

Beste allemaal,
De derde maand van het jaar is alweer begonnen!
Hoogste tijd om weer eens terug en vooruit te kijken in
dit Senta seizoen.

De koren van Senta hebben weer goed van zich laten
horen op 22 december tijdens het kerstconcert. Het
was een sfeervol en mooi geheel, waardoor iedereen
met een fijn gevoel de kerstvakantie kon beginnen! En
ook weer gezellig en lekker om met zijn allen te
genieten van al die lekkere hapjes vooraf.

Wil je de leuke en positieve recensie nog eens nalezen
die Peter van Korlaar (werkzaam voor het Brabants
Dagblad) gemaakt heeft nog eens nalezen, klik dan op
de volgende link:
http://www.pianoinstituut.nl/sentawinterconcert.html

Direct na de kerstvakantie stonden er twee leuke uitjes
op het programma. Op 11 januari hebben we een
geweldige dag gehad bij “de Nationale Opera en Ballet”.
Super om eens achter de schermen te mogen kijjken, in
de zaal te zitten en op dat megagrote podium op te
treden.
Voor het filmpje wat toen gemaakt is over die dag, klik
op:
https://www.youtube.com/watch?v=EEd2RyOmwWE
Ook in Tilburg was het uitje, een week later op 18
januari zeer geslaagd. Behalve een leuk programma
voor de kinderen was er ook aan de ouders gedacht. Zij
konden meedoen in speciaal voor hen georganiseerde
workshops.

De meeste zangers van Senta hebben al een of
meerdere keren meegezongen in de Matthäus Passion
van J.S. Bach te Zaltbommel. Voor de kinderen die dit
jaar voor het eerst meedoen volgt hier wat informatie:
 Senta heeft een eigen rol als kinder/jeugdkoor.
Dat heet de “ripieni partij”.
Het
volwassenenkoor heeft de grootste rol en
bestaat zelfs uit twee koren met soms
verschillende partijen. Dus dan wordt het wel 8stemmig soms. Ook zingen er verschillende
solisten mee die hun eigen aria’s zingen. Een
belangrijke rol is er voor de verteller; de
zogenaamde evangelist. Iedereen wordt
begeleid door het orkest, dat ook weer uit twee
deelorkesten bestaat. Alles bij elkaar dus een
heel indrukwekkend geheel daar in die grote
Maartenskerk in Zaltbommel. Het is
gecomponeerd door J.S. Bach in 1728.
 De Matthäus Passion is een groot muzikaal
werk wat een kleine drie uur duurt. Senta zingt
alleen in het gedeelte voor de pause (ca. 1,25
uur). In de pauze wordt nog wat gedronken en
daarna kunnen de Senta zangers naar huis.
 Kledingvoorschrift voor de Matthäus Passion:
- Zwarte schoenen
- Zwarte lange broek of nette zwarte rok
(geen minirok)
- Witte overhemdblouse met kraagje en
knoopsluiting. Zonder opdruk of glitters
- Zwart vest of blazertje zonder opdruk
Het kan (afhankelijk van de buitentemperatuur)
erg koud zijn in de kerk. Het is daarom
verstandig om je goed warm aan te kleden in
laagjes.
Thermo-ondergoed
is
lekker
comfortable.
Senta heeft nog een paar blousjes te leen in de
allerkleinste damesmaat. Mocht je daar gebruik
van willen maken, laat het weten.

Heb je nog een zwarte broek over die te klein is
of een witte blouse, probeer dan een
collegazangeres blij mee te maken!














Kaartverkoop:
Laat het aan mij weten of je geinteresseerd
bent een kaartje te kopen voor de Matthäus
Passion op 28 maart te Zaltbommel. Laat ook
weten of je alleen voor de pauze wilt komen of
het gehele concert. En ook of er jeugd is die wil
komen luisteren (vanaf ca. 7 jaar).
Ik ga proberen om kortingskaarten te regelen
voor de fans van Senta.
Website van de Matthäus Passion Zaltbommel:
http://www.matthauspassion.nl/matthauspass
ion-2015

Woensdag 25 maart: 19.00 uur
Generale repetitie Matthäus Passion in de
Maartenskerk te Zaltbommel.
Zaterdagavond 28 maart: 19.30 uur
Uitvoering
Matthäus
Passion
in
de
Maartenskerk te Zaltbommel
Maandag 20 april: workshop door iemand van
de Nationale Opera.
Maandag 27 april t/m vrijdag 8 mei vakantie.
Zomerconcert: waarschijnlijk in de eerste volle
week van juli 2015. Informatie volgt t.z.t.

Regelmatig krijgen we de vraag: waar moet je
je afmelden als je een keertje niet naar de
repetitie kunt komen?
Graag afmelden bij iemand van het bestuur per
e-mail met een cc aan Sylvia. Als je lang van
tevoren al weet dat je niet bij een concert of
uitstapje kunt zijn door omstandigheden, laat
dit dan zo spoedig mogelijk weten. Mogelijk
heeft het namelijk direct gevolg voor het
programma wat uitgevoerd gaat worden in
verband met de besetting per stem!
In 2012 bestond Senta 5 jaar. Dus….in 2017
bestaat Senta 10 jaar! Hebben jullie leuke
ideeen om dit te vieren, laat het ons dan weten!
Je moet altijd op tijd met zoiets beginnen
namelijk.

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

info@koorschoolsenta.nl
www.koorschoolsenta.nl

