
 

- Nieuwsbrief nummer 8 – 
derde jaargang, 22 april 2016 

 

 

Witte Ochtend  
Op 5 (Gasthuiskapel) en 6 maart (theater Stefanus in Utrecht) zong het jeugdkoor van Senta 

samen met Collegium Utrecht Witte Ochtend, een concert over de poëzie van de natuur en 

de grote thema’s van het leven. Samen zongen ze delen uit de Carmina Burana van Carl Orff. 

Senta zong onder andere het stuk Heel even dood, dat door gastdirigent René Veen speciaal 

voor Senta werd geschreven. We kijken terug op een leuke en inspirerende samenwerking!  

 

Matthäus Passion: ‘Senta schuift moeiteloos aan’ 
Op 19 maart mocht het jeugdkoor van Senta – samen met Tristan Touwen uit het 

kinderkoor – weer meezingen met de Matthäus Passion die ieder jaar in de Sint-

Maartenskerk in Zaltbommel wordt uitgevoerd. Het Brabants Dagblad schreef: ‘Het speciaal 

samengestelde Matthäuskoor en -orkest klinken als een klok. Mooi ook hoe het plaatselijke 

jeugdkoor Senta moeiteloos aanschuift.’ Een recensie om trots op te zijn!  

 

Ook dirigent Aart Bergwerff was enthousiast. Hij schreef: ‘De koorklank kreeg nog extra 

glans en helderheid door de bijdragen van Jeugdkoor Senta, zoals altijd uitstekend 

voorbereid door hun eigen dirigente Sylvia van der Vinne, bravo!’ Hij heeft ons nu al 

gevraagd voor de uitvoering van volgend jaar én er is zelfs een extra uitvoering in Breda! Kijk 

voor de data in onze agenda.  

 

Kinderkorenfestival  
Op zondag 17 april vertrokken wij met 15 van onze zangers naar Nationale Opera & Ballet in 

Amsterdam, waar voor de tweede keer het Kinderkorenfestival plaatsvond. Dit festival wil 

kinderen kennis laten maken 

met de kunstvorm opera door 

workshops spel, beweging en 

theater. Én door ze te laten 

zingen: tijdens de Grande 

Finale zongen de koren samen 

– 300 ‘kinderen’ in totaal! – 

de Ballade van Mizzi Moon. 

Een heel erg leuke dag, zo 

vonden we allemaal.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=6eeVN-iURT4&list=PL7gDHgglhabZ__fxbUTUrdzE24C4WYhPD


The Armed Man  
Volgt u ons al op Facebook? Want daar, maar natuurlijk ook op onze eigen website, kunt u 

lezen dat aanstaande zaterdag, 23 april (aanvang 20.00 uur), KZM-Belcanto The Armed Man  - 

A Mass For Peace uitvoert van de hedendaagse Welshe componist Karl Jenkins. Op hun 

uitnodiging mag Koorschool Senta de solopartijen zingen. Imam Mustapha Otmani vertolkt 

in het stuk de rol van muezzin, de man die traditioneel vanaf een minaret oproept tot het 

gebed. Het belooft een bijzondere avond te worden.  

 

Zomerconcert + Soundcheck  
Noteer vast in uw agenda: 24 juni zingen wij ons Zomerconcert in de Protestantse Kerk in 

Rossum. Aanvang: 19.30 uur. De generale repetitie vindt op 22 juni plaats.  

 

Net als voorgaande jaren mogen kinderen (vanaf ca. 7 jaar) die het leuk vinden om kennis te 

maken met zingen meedoen aan onze Soundcheck: vier keer meezingen met de repetities 

(drie gewone repetities plus de generale) én meedoen met het Zomerconcert zelf! Een heel 

mooi opstapje voor kinderen die wel graag willen zingen, maar eerst willen kijken of een 

koor iets voor ze is. De kosten voor de Soundcheck bedragen € 10,-. Kijk voor de 

repetitiedagen in de agenda. Heeft of kent u kinderen die zouden willen Soundchecken? We 

horen het graag!  

 

Het repertoire dat we tijdens het concert zingen is heel breed. Klik hier voor een indruk.  

 

Voorronde Nederlands Koor Festival  
Net als twee jaar geleden doet het Jeugdkoor van Senta dit jaar weer mee aan de voorronde 

van het Nederlands Koor Festival. In 2014 behaalden we een 

finaleplaats, dit jaar gaan we natuurlijk voor de hoofdprijs (noteer 

daarom maar vast de finaledatum in uw agenda: 26 juni, in Polar 

Zaal, Jaarbeurs Utrecht). Duimt u alvast mee?  

 

De voorronde vindt plaats op zaterdag 21 mei (12.30 – ca. 17.30 uur) 

in de Lutherse Kerk in Utrecht. Er zullen een paar extra repetities 

worden ingelast, het schema volgt.  

 

Bestuur  
Tot onze schrik heeft Christel Molenschot, de moeder van Demi, een auto-ongeluk gehad. De 

gevolgen leken mee te vallen, maar ze heeft toch te veel klachten om ons te kunnen 

ondersteunen. Tot nader order doet ze daarom een stapje terug. Gelukkig hebben we 

nieuwe versterking gevonden: Katja van Gelder gaat onze ledenadministratie doen, Ruby de 

Vries neemt de financiën op zich en Monique van de Vall gaat ons ondersteunen op het 

gebied van pr/communicatie. Dank!  

 

Dit najaar bestaan we tien jaar. Daar gaan we iets bijzonders van maken. We zoeken nog 

mensen die onze jubileumcommissie willen aanvullen. Iets voor u? Stuur dan een mail naar 

info@koorschoolsenta.nl.  

 

  

https://www.facebook.com/jeugdkoor.senta/?fref=nf
https://www.youtube.com/watch?v=sjRjRynu9vg


Losse noten …  
Past uw kind niet meer in zijn of haar concertkleding (witte bloesjes, zwarte broeken, zwarte 

shirts/bloesjes, vestjes, schoenen)? Wij vinden het heel erg fijn om wat kleding in reserve te 

hebben, dus houden ons graag aanbevolen!  

 

Enkele kinderen zijn gestart met de zogeheten Nachtegaalmethode (theorie en solfège) van 

Caro Kindt van het Nieuw Amsterdams Kinderkoor. Voorlopig als pilot. Bevalt de methode 

goed, dan stappen we integraal over.  

 

Er is een nieuwe ledenlijst! (Zie de bijlage.)  

 

Mooie foto’s van onze concerten vinden we heel waardevol. Kunt u goed fotograferen en 

vindt u het leuk om (af en toe) foto’s te maken van onze optredens, dan horen wij graag van 

u.  

 

Alvast …  

Op 24 september vindt het Emmy Verhey Kinderfestival plaats. In de volgende nieuwsbrief 

meer informatie, maar zet u de datum vast in uw agenda? 

 

Agenda  
23-4    The Armed Man  

Sint-Maartenskerk, Zaltbommel, 20.00 uur  
 

25-4 tot 8-5  Meivakantie  
 

21-5   Voorronde Nederlands Koor Festival  

Lutherse Kerk, Utrecht, 12.30 – ca. 17.30 uur 
 

30-5, 6 en 20-6 Repetities (/Soundcheck) Zomerconcert  

De Kil, Hurwenen, 16.00 – 16.40 uur  
 

2, 9 en 16-6  Repetities (/Soundcheck) Zomerconcert 

Brede School De Waluwe, Zaltbommel, 16.30 – 17.10 uur 
 

22-6    Generale repetitie Zomerconcert  

Protestantse Kerk, Rossum, 16.00-19.00 uur  
 

24-6   Zomerconcert  

Protestantse Kerk, Rossum, 19.30 uur  
 
 

23-9    Generale repetitie Emmy Verhey Kinderfestival  

De Poorterij, Zaltbommel 
 

24-9    Emmy Verhey Kinderfestival  

De Poorterij, Zaltbommel 
 

 

7-4  2017   Generale repetitie Matthäus Passion, Zaltbommel  
 

8-4  2017   Matthäus Passion, Zaltbommel  
 

11-4  2017   Matthäus Passion, Breda  


