
 

 

 
Beste allemaal,  
 
Seizoen 2014/2015 loopt al weer naar het einde. 
Iedereen is weer druk bezig met oefenen voor het 
zomerconcert op 19 juni aanstaande. In deze 
nieuwsbrief aandacht voor het zomerconcert en nog 
wat andere zaken. 

 
 
 
Met dank aan Cathalijne van Gent (moeder van Lize) 
voor het prachtige posterontwerp! 
 
Vrijdagavond 19 juni geeft Senta haar jaarlijkse 
zomerconcert. De kinderen van Soundcheck doen ook 
mee en laten horen wat ze in 3x oefenen hebben 
geleerd.  

Hierbij alle info op een rijtje: 

 Waar? PKN kerk aan de dijk in Rossum. 

 Wanneer? Vrijdagavond 19 juni 19.30 uur. 

 Voor wie? Ouders, familie, vrienden en 
vriendinnen, de buren en verder iedereen die 
wil komen. 

 Kaartjes?  
Bestellen via koorschoolsenta@gmail.com 

 Prijs? € 7,50 en € 5,00 t/m 20 jaar  
(aan de kerk € 10,00 en € 7,50). 

 Iedereen mag een vriendin of vriend gratis 
meenemen (2 mag ook). Wel graag even 
melden van te voren via 
koorschoolsenta@gmail.com. 

 Kleding? deze keer geen zwart, maar een 
blauwe spijkerbroek met een effen witte blouse 
of wit t-shirt (zonder opdruk). Lange haren in 
een staart of knot. 

 Na afloop wordt uiteraard voor een zomerse 
tractatie gezorgd! 

 

Donderdag 11 juni:  
Jeugdkoor van 18.00 tot 20.00 uur (i.v.m. 
beschikbaarheid van Carl) 
 
Woensdag 17 juni generale repetitie voor iedereen in 
de PKN kerk te Rossum: 
Soundcheck: 17.45 -19.00 uur 
Opleidingskoor: 17.45-19.00 uur 
Kinderkoor: 17.45-20.00 uur 
Jeugdkoor: 17.45-21.00 uur (uiterlijk) 
 
Vrijdag 19 juni concert in de PKN kerk te Rossum: 
Iedereen: 
17.45 uur: aanwezig 
18.00-19.00 uur: repetitie 
19.30 uur: concert 
 
Na 19 juni is het Soundcheckproject weer afgelopen, 
maar uiteraard zijn alle Soundcheckers welkom om bij 
Koorschool Senta te blijven zingen! Neem daarvoor 
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contact op met iemand van het bestuur of stuur een 
mailtje aan koorschoolsenta@gmail.com. 

Sylvia is voornemens om bij iedereen een korte 
stemtest in kleine groepjes af te nemen op 22 en 29 
juni. Dat is om te kijken hoe het met je 
stemontwikkeling gaat, of je lekker staat te zingen en of 
er nog aandachtpuntjes zijn om op te letten waardoor 
je nog fijner kunt zingen.  
Er volgt nog een schemaatje.  

Voor kinderen die ook in de zomervakantie  willen 
zingen wordt er een leuk kamp georganiseerd eind 
augustus: 3 dagen van 26 t/m 28 augustus. De 
organisatie is in handen van de mensen die ook 
betrokken waren bij het zangevenement in Tilburg 
afgelopen januari. Dat wordt dus vast een superleuk 
kamp. Informatie daarover is bijgevoegd als bijlage. Als 
je mee wilt doen kun je je rechtstreeks opgeven. 
Wellicht leuk om samen met een vriendin/vriend te 
doen?  

Op veler verzoek gaan we het seizoen afsluiten met een 
bonte avond. Deze is tijdens de laatste repetitie van het 
kinderkoor op maandagavond op 13 juli. Iedereen (dus 
ook als je bij opleidingskoor of jeugdkoor zit) mag 
meedoen. Mirelle coordineert deze avond. Je kunt je bij 
haar of bij Sylvia opgeven met je act. Zingen, dansen, 
muziek maken, een spel doen……alles mag.  
En….natuurlijk ook weer iets lekkers mee eten om te 
eten. E-mail van Mirelle: Mirellevervoort@hotmail.com 

Zondag 6 september zijn we uitgenodigd om een 
concert te verzorgen in de kerk in Heerewaarden (om 
15.00 uur). Dit op verzoek van de organisatoren van 
 “ de Kunst Kiezel Klei route”.  
Op 10 september wordt de repetitie van het jeugdkoor 
wellicht verplaatst naar het KOningstheater in Den 
Bosch. Dit op uitnodiging van het Brabants Kamerkoor 
dat in die week een koor uit Brazilie op bezoek heeft. Er 
wordt gekeken of het mogelijk is dan een workshop op 
gebied van Braziliaanse muziek te volgen.  
Wordt vervolgd! 
 

Niet komend seizoen, maar het seizoen daarop volgend 
(2016/2017) bestaat Koorschool Senta 10 jaar. 
Uiteraard willen we dat niet ongemerkt voorbij laten 
gaan. Er zijn al enkele leuke ideeen voorbij gekomen 
(openluchtconcert met lekkere hapjes, een 
zangweekend op Ameland……).  
Graag willen we een  jubileumcommissie in het leven 
roepen om de extra Activiteiten in dat jaar voor te 
bereiden en te organiseren. 
Wie, o wie van de ouders en ook de (oudere) jeugd wil 
deelnemen in een dergelijke commissie?  
Meld je bij het bestuur! 

Met ingang van het nieuwe seizoen zal het bestuur iets 
anders van samenstelling zijn. Chris stopt als 
bestuurslid, maar gelukkig hebben we een waardige 
opvolger gevonden: Christel Molenschot (moeder van 
Demi) gaat deze taak op zich nemen.  

 Woensdag 17 juni: generale repetitie 
zomerconcert vanaf 17.45 uur 

 Vrijdag 19 juni: zomerconcert om 19.30 uur 
(iedereen aanwezig vanaf 17.45 uur) 

 Maandag 22 en maandag 29 juni: stemtesten 

 Maandag 13 juli: bonte avond en daarna 
vakantie! 

 Maandag 31 augustus: start repetities na de 
zomervakantie 

 
 

 
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 
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