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Op zaterdag 23 april klonk in de SintMaartenskerk in Zaltbommel The
Armed Man – A Mass for Peace van
de hedendaagse Welshe componist
Karl Jenkins. Op uitnodiging van KZMBelcanto, geleid door Corné
Mooibroek, zong het jeugdkoor van
Senta de solopartijen.
In de pers was er veel aandacht voor
het concert. Vooraf stonden onder
andere de opa’s en kleindochters in
de schijnwerpers die, elk in hun eigen koor, samen meezongen. En na het concert sprak
De Toren van ‘een indrukwekkende oproep tot vrede’. We kijken terug op een mooie
samenwerking tussen de twee koren, het Zaltbommels Begeleidingsorkest en imam
Mustapha Otmani van de Ennasser moskee.
De foto is van Fotolux in Zaltbommel, dank!

Daar stonden we dan, op 21 mei, in de
Lutherse Kerk in Utrecht. Ons best te doen
om met onze bijdrage aan deze voorronde
van het Nederlands Koor Festival (NKF) een
finaleplaats te bemachtigen. En: dat lukte!
Van alle koren die aan die ronde meededen
ging Senta met het hoogste aantal punten
naar huis. De jury roemde de prachtig
ontwikkelde koorklank, de verstaanbaarheid
en de zuivere zang en was ook zeer te
spreken over de opstellingen.
Op zondag 26 juni staan wij als enige jeugdkoor in de finale, in de Polar Zaal van de Jaarbeurs
in Utrecht. En dan hopen we dat de jury net zo enthousiast is als op 21 mei. Duim je mee?

De finale van het NKF maakt deel uit van het Festival Bombarie, een festival over de passie
voor het maken van kunst. Er zijn optredens, masterclasses (van bekende artiesten en
deskundigen), workshops en lezingen en wil je zelf optreden, dan kan dat ook. Op elke
festivaldag staat een andere kunstvorm centraal en op zondag, de dag van onze finale, is dat
– hoe kan het ook anders – zang. Kijk op de website voor meer informatie.

Onze finaleplek bij het NKF brengt ons verder dan Utrecht.
Want op vrijdag 24 juni – als wij ’s avonds ons Zomerconcert
hebben – mogen wij ’s morgens optreden in het Radio 4programma De Klassieken, dat die dag een speciale
korenuitzending heeft. We treden op tussen ca. 10.15 en
10.45 uur. Vooraf krijgen we een coachingsessie van een lid
van het Groot Omroepkoor!
Verslaggever Robert Jan Booij kwam donderdag 16 juni alvast
even kennismaken. Het verslag van dat bezoek is donderdag
23 juni op Radio 4 te beluisteren (om ca 11.10 uur). Gemist? Geen nood, je kunt altijd
terugluisteren op www.radio4.nl/deklassieken (Uitzending gemist).

De start van de zomer, en daarmee het einde
van weer een mooi Senta-seizoen, vieren wij
met ons traditionele Zomerconcert. Dit jaar
vindt dat op vrijdag 24 juni plaats.
Alle koren van Senta doen mee; het kinderkoor,
het jeugdkoor, het soundcheckkoor en het
Senta Ensemble treden in wisselende
samenstellingen op. Dat levert een gevarieerd
programma op, en bovendien zingt het
jeugdkoor het integrale programma van de
finale van het NKF van zondag 26 juni.
Voor Heleen Bongenaar is het haar laatste
Senta-optreden. Zij gaat het Senta Ensemble
verlaten, omdat zij door haar studie aan het
conservatorium in Den Haag geen ruimte meer
heeft om met ons te zingen. Een extra reden
om te komen kijken en luisteren; tijdens, maar
zeker ook na het concert, als iedereen de
gelegenheid krijgt om nog even informeel na te
praten (en zingen) bij een drankje.
Locatie: PKN-kerk, Maasdijk 14, Rossum. Aanvang concert: 19.30 uur.
Kaartjes: info@koorschoolsenta.nl.
Dank, Cathalijne van Gent/Lize Snel van Tekenschool Bommelerwaard voor de mooie poster!

… en organiseren we, net als vorig jaar,
weer een Bonte Avond.
Noteer alvast de datum: vrijdag 8 juli.
Nadere info volgt.

Een superleuk zomerzingkamp, dat eind augustus
plaatsvindt in Het Dorpsplein in Diessen: SingSting 2016.
Drie of vier dagen (afhankelijk van de leeftijd) lekker
zingen, midden in de natuur, samen met Toontje Hoger.
Er is van alles te doen! Zo wordt er een talentenavond
georganiseerd en is er een heus concert om familie en
vrienden en vriendinnen aan het eind van het kamp te
laten horen wat je geleerd hebt.
Het thema van deze SingSting is Duizend en één nacht!
Meer informatie? Die vind je hier.

Het gaat goed met Senta – al blijven we voor onze extra activiteiten afhankelijk van
financiële ondersteuning van Senta-Support, daarover verderop meer -, maar mooie extra
projecten brengen ook (mooi maar wel) extra werk met zich mee. Daarom zijn we de taken
binnen het Senta-bestuur duidelijk aan het adresseren. Zodat je weet bij wie je aan moet
kloppen met vragen of opmerkingen over bepaalde onderwerpen.
Je bereikt ons op ons gezamenlijke e-mailadres: info@koorschoolsenta.nl
Sylvia van der Vinne

Muzikale leiding
Sylvia gaat over en focust zich op alles wat met zang, repertoire en het
koor zelf te maken heeft. Ook: ziek- en afmeldingen.

Els Giesselink

Contact ouders / scholen
Schakel tussen Senta en ouders en scholen.
Logistieke vragen, schoolprogramma-items, et cetera.

Katja van Gelder

Ledenadministratie
Leden aan- of afmelden en informatie daarover.

Ruby de Vries

Financiën
De cijfers en het financiële plaatje.

Antoon van Aken

Webmaster en online-geweten
Teksten op de juiste plek, digitale zaken.

Monique van de Vall

PR/communicatie
Contact met pers/media, teksten (nieuwsbrief et cetera), Facebook.

Kledingvoorschrift voor de komende concerten:
 Zomerconcert: blauwe spijkerbroek of –rok, wit effen shirt/witte effen blouse.
 Finale Nederlands Koor Festival: zwarte broek of rok, zwart effen shirt/zwarte effen
blouse.
Past je 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!
Houd je van fotograferen? En kom je weleens naar Senta luisteren? Dan zouden we het heel
fijn vinden als je tijdens onze optredens een paar mooie foto’s kunt maken. Vanzelfsprekend
wordt je naam vermeld als we je foto gebruiken.
Dit najaar bestaan we tien jaar. Daar gaan we iets bijzonders van maken. We zoeken nog
mensen die onze jubileumcommissie willen aanvullen. Iets voor jou? Stuur dan een mail naar
info@koorschoolsenta.nl.

De laatste repetities vóór de zomer …
27 juni, 4 (en eventueel 11) juli:
Laatste soundcheckrepetities Hurwenen voor de liefhebbers*
De Kil, Dorpsstraat 5, Hurwenen, 16.00 – 16.45 uur
30 juni, 7 (en eventueel 14) juli:
Laatste soundcheckrepetities Zaltbommel voor de liefhebbers*
Cultureel Café Brede School De Waluwe, Prins Clausstraat 2, Zaltbommel, 16.30 – 17.15 uur
(* Ook wie nog niet bij het soundcheckkoor gezongen heeft is welkom, neem gerust iemand
mee!)
27 juni, 4 en 11 juli: Laatste kinderkoorrepetities, inclusief stemtesten
De Kil, Dorpsstraat 5, Hurwenen, 16.45 – 18.00 uur
30 juni, 7 en 14 juli: Laatste jeugdkoorrepetities, inclusief testen
Zangstudio, Achterdijk 3, Rossum, 19.00 – 21.00 uur

… én de eerste repetities van het nieuwe seizoen
8 september:
Eerste repetitie jeugdkoor
Zangstudio, Achterdijk 3, Rossum, 19.00 – 21.00 uur
12 september:
Eerste repetitie opleidingskoor Hurwenen
De Kil, Dorpsstraat 5, Hurwenen, 16.00 – 16.45 uur
12 september:
Eerste repetitie kinderkoor
De Kil, Dorpsstraat 5, Hurwenen, 16.45 – 18.00 uur
15 september:
Eerste repetitie opleidingskoor Zaltbommel
Cultureel Café Brede School De Waluwe, Prins Clausstraat 2, Zaltbommel, 16.30 – 17.15 uur

En verder …
22 juni:
Generale repetitie Zomerconcert
PKN-kerk, Rossum, 16.00-19.30 uur
Afmeldingen: graag bij Sylvia zelf, het liefst telefonisch!
24 juni:
Zomerconcert
PKN-kerk, Rossum, 19.30 uur
Zangers: graag 17.50 uur aanwezig zijn!

23 september:
Generale repetitie Emmy Verhey Kinderfestival
De Poorterij, Zaltbommel
24 september:
Emmy Verhey Kinderfestival
De Poorterij, Zaltbommel
Het kinder- en jeugdkoor van Koorschool Senta werken mee aan een bijzondere
jeugdvoorstelling, geschreven door Youp van ’t Hek.

29 januari 2017:

Kinderkorenfestival Nationale Opera

7 april 2017:
Generale repetitie Matthäus Passion
Sint-Maartenskerk, Zaltbommel
8 april 2017:
Matthäus Passion
Sint-Maartenskerk, Zaltbommel
11 april 2017:
Grote Kerk, Breda

Matthäus Passion

Senta komt van het Italiaanse ‘sentire’. Senta! is een aansporing om naar ons te luisteren, om onze
stem te horen. Niet alleen als wij zingen, maar ook als wij u vragen om uw financiële ondersteuning.
Zodat wij van ons kunnen blijven laten horen.
Speciaal voor alle extra activiteiten zijn wij een crowdfundingsactie gestart.

www.koorschoolsenta.nl

www.facebook.com/jeugdkoor.senta info@koorschoolsenta.nl

