- Nieuwsbrief nummer 6 tweede jaargang, 21 oktober 2015
Beste Allemaal,
Het nieuwe seizoen is inmiddels alweer in volle gang. We zijn nu bezig met de planning. Er staan weer een aantal
leuke activiteiten op stapel.

Kerstconcert
We laten ook dit jaar weer van ons horen in ons eigen kerstconcert! Dit jaar doen we dat op 20 december in de PKN
kerk aan de Maasdijk in Rossum.
Het kerstconcert begint om 19.30 uur. We repeteren die zondagmiddag van 15.30 tot 18.00, hierna willen we
gezamenlijk eten, we willen vragen of iedereen, net zoals vorig jaar, iets lekkers wil maken voor ongeveer 4
personen, zodat we kunnen genieten van een heerlijk kerstbuffet. Geef even door als je weet wat je mee gaat
nemen.

Senta Claus
Het kerstconcert wordt voorafgegaan door een Senta Claus project.
Lekker origineel verzonnen door Beau, dank je wel daarvoor!
Kinderen van de basisschool kunnen 5 keer mee repeteren met het opleidingskoor en zingen ook mee tijdens het
concert.
Komende maand gaan we nieuwe leden werven die we vervolgens ook mee laten zingen tijdens het kerstconcert.
Zo kunnen ze meteen een beetje ‘Senta Sfeer’ proeven.

Ouders/volwassenen koor
Het zou leuk zijn als er ouders zijn die mee willen zingen in ons kerstconcert. Het idee is om met een aantal ouders
een paar keer te repeteren en tijdens het concert 1 lied ten gehore te brengen.
Lijkt het je leuk, geef je dan op bij een van ons.
De repetities voor het ouderkoor staan gepland op:
Dinsdag 1 december: 20.00-21.15 (de koffie/thee staat klaar vanaf 19.40, zangstudio van Sylvia, achterdijk 3)
Zaterdag 12 december: 10.00-11.00 (de koffie/thee staat klaar vanaf 19.40, zangstudio van Sylvia)
Zondag 20 december: in de middag, tijd volgt

Nieuwe piano
Senta is inmiddels de trotse eigenaar van een nieuwe piano, deze hebben we gekregen van Janny van de Laar, een
zangleerling van Sylvia. De piano staat in de Brede School ‘ De ‘ Waluwe’ in Zaltbommel.
Senta is op zoek naar creatieve ouders die een hoes wil maken voor deze piano of wielen onder de piano kunnen
bevestigen.

Adressenlijst
We sturen met deze nieuwsbrief weer een geheel bijgewerkte adressenlijst mee van alle zangers.
Willen jullie controleren of alle gegevens kloppen!

2e lustrum: 10 jaar Senta!
In het najaar van 2016 bestaan we 10 jaar!
We zijn inmiddels plannen aan het maken om dit te vieren.
Er zijn nog geen vaste afspraken, maar hier alvast een tipje van de sluier…
- we willen dolgraag een lang weekend met z’n allen weg (In de Herfstvakantie naar Ameland of Limburg
staan op het verlanglijstje?
- Uiteraard een jubileumconcert, met waarschijnlijk een aantal speciaal voor ons gecomponeerde liederen
- ……………….
Als jullie ideeën hebben, dan horen wij dat graag!

Seizoensplanning
8 november

Senta Ensemble zingt in de Leyenstein kerkdriel
SE
De Waard over de Tong (ssoort talkshow over Bommelerwaard)
Hierbij zijn ook sprekers aanwezig uit Den Bosch, Kerkdriel en Zaltbommel
Ook het Brabants Dagblad zal aanwezig zijn
10 december van 18.00 - 21.00 in
18.00 - 20:00
11 november repetitie in Hurns Kerkje 18.00-21.00 olv Carl
JK het Hurns Kerkje (deels o.l.v. Carl)
20 december Senta Claus Kerstconcert
alle koren
16 januari
voorronde nederlands korenfestival
KK/JK
20 februari
repetitie concert 5-6 maart
JK
5 en 6 maart medewerking aan een concert van Collegium Utrecht
JK (repetitie 20 februari)
18 maart
Generale repetitie Matthäus Passion
JK
19 maart
Matthäus Passion in de Sint Maartenskerk te Zaltbommel
JK
9 april
Koorplein KK (opening gebouw Brabant)
KK
16 april
orkest repetitie KZM-Belcanto
JK
17 april
Kinder Koren Festival Net als vorig jaar in januari zijn
OK/KK/JK (optie/uitje);
we weer een dag welkom bij de Nationale Opera in de Stopera in
Amsterdam. Dit is een extra dag voor de liefhebbers.
Afgelopen keer was het heel erg leuk!
22/23 april
Medewerking aan het concert van KZM-Belcanto in
JK
Zaltbommel (avonden)
Orkestrepetitie hiervoor is op zaterdagmiddag 16 april.

Zing jezelf gezond
Ook bij deze nieuwsbrief; allemaal weetjes waarom zingen goed voor je is!

Dan als laatste nog een dringend verzoek van Sylvia:
Aanwezigheid op repetities:
In alle groepen werken we samen aan repertoire, stemvorming, algemene muziekleer, notenkennis enz enz.
Als er iemand afwezig is, betekent dit dat de andere zangers de repetitie erna meer moeten wachten, omdat er
dingen ingehaald moeten worden.
Zingen in een koor is teamwerk, waarvoor je iedereen nodig hebt. Daarom aan iedereen het verzoek om alleen met
zeer dringende reden af te melden. Afmeldingen graag bij Sylvia persoonlijk.

Wij wensen iedereen een hele fijne herfstvakantie
Koorschool Senta
info@koorschoolsenta.nl
www.koorschoolsenta.nl

