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Van 9 tot 11 september vond het jaarlijkse Emmy Verhey Festival
plaats in de Gasthuiskapel in Zaltbommel. Na het openingsconcert van
vrijdagavond waren er twee dagen lang veel concerten te zien en te
beluisteren. Jong talent kreeg alle ruimte. Een bijzondere rol was
weggelegd voor ‘onze’ Neele Noort, die niet alleen bij Senta zong,
maar ook op haar saxofoon speelde. En voor Heleen Bongenaar afgelopen Zomerconcert nam ze afscheid van het Senta Ensemble- die
zowel op vrijdagavond zong, tijdens het openingsconcert, als op
zaterdag.
Het jeugdkoor van Senta trad op zaterdagmiddag op met een gevarieerd programma. Naast
onze eigen huis-tuin-en-keukenkiekjes waren er ook mooie foto’s van Tom Metz van Basta
Producer.
Dank je wel, Tom!

Zo’n twee weken later, op zaterdag 24 september, zongen het
kinder- en het jeugdkoor tijdens Het Kinderfestival.
Emmy Verhey las het verhaal voor van Japie & Apie, dat werd
geschreven door Youp van ’t Hek. Een jeugdorkest van ca. 25 leden
zorgde voor de instrumentale begeleiding, balletschool Paulette
Willemse liet de kinderen uit de zaal die op het podium kwamen
dansen en Senta zong illustrerende liedjes als Onder moeders
paraplu en Do, do, kindje van de Minne.

Een week eerder, op zondag
18 september, was er een
voorrepetitie / try-out in
woonzorgcentrum De
Wielewaal in Zaltbommel.
Een mooie opmaat waar de
bewoners en hun bezoek
heel erg van genoten …

De bijdrage van Senta aan het Kinderfestival had een belangrijke toegevoegde waarde. Het
Brabants Dagblad kwam met de kop: ‘Kinderzang maakt Verhey-festival ‘emotioneler’. Uit
reacties bleek dat bezoekers het een verrijking vonden, zo viel in het artikel te lezen. Ook
Emmy Verhey kwam aan het woord: ‘Zang gaf het concert een hele andere lading, het was
compleet zo.’
In het Carillon schreef Peter van Korlaar:

We zijn trots en blij!

Zingen bij Senta is leuk. Daarom nodigen we
kinderen en jongeren graag uit om met ons
kennis te maken. En wie kunnen dat nou beter
doen dan onze eigen zangers? Betere
ambassadeurs zijn er niet.
Voor de werving van nieuwe leden hebben we
hun daarom een kaartje gegeven om door te
geven aan iemand die wil ontdekken of Senta
wat voor hem of haar is (buurmeisje/-jongen,
neefje/nichtje, klasgenootje, … ) zonder er
meteen aan ‘vast’ te zitten.
Wie een nieuw lid aanbrengt krijgt van ons een
mooie chocoladeletter … S.
En zeg nou zelf, wie wil er niet in een koor
zingen dat zo zingt?

Weet u het nog? Dat festival waar we maar liefst vier prijzen wonnen? Vocaal Magazine, een
blad voor en over zangers, wijdde er een mooi artikel aan.

Voor de betaling van de kosten van onze extra
activiteiten, zoals ons optreden tijdens het Tenso
European Choir Festival op 26 november in het
Muziekgebouw aan ’t IJ (zie de Agenda), zijn wij
afhankelijk van sponsoren. We noemen ze onze
Senta-Support.
Denk bijvoorbeeld aan de huur van repetitieruimte
voor extra repetities, de bijbehorende
pianobegeleiding, eventuele choreografie, en vervoer.
Je kunt Senta al ‘supporten’ vanaf € 10,- per jaar. Ook ondersteuning in de vorm van
goederen of diensten (vervoer, drukwerk, …) is mogelijk. Binnenkort staat het ook allemaal
op onze site, maar steunen kan natuurlijk nu al.
Meer weten over Senta-Support? Stuur ons dan een e-mail.

Heb je Senta- concertkleding (witte bloesjes, zwarte broeken, zwarte shirts of bloesjes,
vestjes, schoenen) waar je kind niet meer in past? Wij zijn daar erg blij mee. Reservekleding
is altijd handig voor je-weet-het-niet.
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 seizoen bestaan we tien jaar. Daar gaan we iets bijzonders van maken. We zoeken nog
mensen die ons daarbij willen helpen. Iets voor jou? Stuur dan een mail naar
info@koorschoolsenta.nl.
Bij deze nieuwsbrief ontvang je ook weer onze geactualiseerde ledenlijst.
Liket iedereen ons trouwens al op Facebook?

Het wordt een heel druk seizoen. En we hebben er zin in!
7 november:
Een avond voor alle ouders en verzorgers van onze Senta-zangers
Dorpshuis De Kil, Dorpsstraat 5, Hurwenen, 20.00 – 21.30 uur
11 november:
Sint Maarten in Zaltbommel
(Senta Ensemble)
Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel,
19.30 – 20.00 uur
12 november:
Lunchlezing met Sint Maartensliedjes door de
eeuwen heen (kinderkoor)
Museum Catharijneconvent,
Lange Nieuwstraat 38, Utrecht, 12.00 – 13.00 uur
(Repetitie tussen 10.45 en 11.45 uur)

19 november:
Workshop kinderkoordirigenten (kinderkoor)
Abdij van Berne, Abdijstraat 49, Heeswijk-Dinther, 11.00 – 11.45 uur
26 november:
Tenso European Choir Festival (jeugdkoor)
Muziekgebouw aan ’t IJ, Piet Heinkade 1, Amsterdam, 12:30 – 14.00 uur
Meer informatie over het programma van deze dag vind je hier (en ja, die ‘winnaar van het
Nederlands Koor Festival 2016’ zijn wij …)

17 december:
Volkskerstzang (jeugdkoor)
Sint-Martinuskerk, Oliestraat 26, Zaltbommel,
aanvang 19.00 uur

14 januari 2017:
Winterconcert (alle koren)
Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel, aanvang 19;30 uur
(datum/locatie onder voorbehoud) (13 januari generale repetitie)
29 januari 2017:
Kinderkorenfestival Nationale Opera
Meer informatie volgt. Hier een mooie impressie uit 2015 (zoek de Senta-zangers!)
8 april 2017:
Matthäus Passion
Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel
(7 april generale repetitie, Sint-Maartenskerk)
11 april 2017:
Matthäus Passion
Grote Kerk, Kerkplein 2, Breda
22 april, 23 april, 20 mei, 21 mei 2017:
Carmina Burana (jeugdkoor)
Resp. Tilburg, Eindhoven, Hoogstraten (B), Breda
(onder voorbehoud – informatie volgt)

18 juni 2017:
Senta 10 jaar: ons Jubileumconcert!
PKN-kerk, Maasdijk 14, Rossum (informatie volgt)
(16 juni generale repetitie)

(alle koren)

En dan zijn we er nog niet want in de zomer wacht ons ook nog een mooi optreden:
2 juli 2017:
Zingen in het Leendert Meeshuis (jeugdkoor)
Leendert Meeshuis, Professor Bronkhorstlaan 6, Bilthoven
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