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Bijna Kerst. En ook al draagt het weer niet erg mee aan het wittekerstgevoel, toch voelen wij
ons steeds kerstelijker. In onze optredens zingen we over winter, vrede, en een wandeling
door de sneeuw met rode laarzen. Maar vóór de Kerstman was er eerst nog Sint Maarten. En
vertelden we ouders van onze Senta-zangers wat hun kinderen zoal leren op de repetities.

Het komt voor. Ouders die hun kinderen vragen: ‘Wat doen
jullie eigenlijk precies tijdens de repetities?’ en als antwoord
krijgen: ‘Heeeel veel spelletjes!’. Tijd voor wat gerichtere
informatie over de inhoud én het doel van die ‘spelletjes’, vond
zangpedagoge en Senta-dirigente Sylvia van der Vinne.
En zo zat op maandagavond 7 november een handjevol
(groot)ouders van Senta-zangers in dorpshuis De Kil in
Hurwenen op een heuse ouderavond. Met een mooie
presentatie van Sylvia over zaken als ritme en puls en
zangmethoden, én spelletjes om zelf te oefenen.
De avond gemist maar wel interesse om ook een keer zo’n avond bij te wonen? Laat het ons
weten. Bij voldoende belangstelling organiseren we er wellicht nog een keer een.

Sint Maarten. Onlosmakelijk verbonden met de ‘hoofdstad’ van onze prachtige
Bommelerwaard, met die mooie toren, waar we als kind al over zongen, van de gelijknamige
kerk. Ook Koorschool Senta deed mee aan Sint Maarten. Al gingen we niet zingend langs de
deuren.
Op 11 november zongen een paar leden van
het Senta Ensemble tijdens het concert dat in
de kerk werd georganiseerd voor de
achterblijvers die niet met de kinderen door de
stad trokken. Het Senta Ensemble bestaat uit
zangeressen die inmiddels her en der studeren
en tussendoor veelal zelf repeteren. Ook voor
dit concert. En daar zijn we heel trots op!
En in die kerk, daar was inderdaad het best
koud …

De volgende ochtend vertrok het kinderkoor in alle vroegte – het vroor nog! – met de trein
richting Museum Catharijneconvent in Utrecht waar Dr. Dieuwke van der Poel en
promovendus Cécile de Morrée MA van de Universiteit Utrecht een lezing gaven over SintMaartensliedjes door de eeuwen heen.
Een Senta-koor samen in een trein, dat wordt altijd zingen. Zo ontdekte ook
Hoofdconducteur Abdel. Hij maakte met zijn telefoon een filmpje en ging héél graag met het
koor op de foto.
Het werd een heel leuk optreden met vooraf allerlei lekkers in de Keuken van Sinterklaas, die
bij het museum was ingericht. En na afloop was er een cadeautje (een mooie kalender) voor
alle zangers.
Dank ook aan onze accordeonist, Caspar van der Vinne!
Lopend van het station naar het museum kwamen we het Conservatorium tegen. Wie weet
wie daar straks nog gaat studeren …

Kennis is geen statisch gegeven, we leren elke
dag. Dat geldt niet alleen voor zangers, maar net
zo goed voor dirigenten.
Op zaterdag 19 november was er in de Abdij van
Berne in Heeswijk een workshop voor
kinderkoordirigenten. Op de foto Marleen De Boo
van Vzw Waelrantkoren aan het werk met ons
kinderkoor.

Op zaterdag 26 november stond het jeugdkoor van Senta ’s morgens rond half acht op het
station van Zaltbommel, klaar om te vertrekken naar Amsterdam, waar ons een optreden in
het Muziekgebouw aan ’t IJ stond te wachten. Dat weekend vond het Tenso European Choir
Festival plaats en ons optreden was een van de prijzen die we wonnen tijdens de finale van
het Nederlands Koor Festival in juni dit jaar.

Het werd een prima optreden, met veel complimenten, en ook leuke reacties op onze ‘red
boots’ …

Voor wie die rode laarzen gemist heeft: op 14 januari is er een herkansing, maar daarover
straks meer.
Om nog even terug te komen op die ouderavond en de ‘spelletjes’: zó ziet een van onze
liedjes eruit tijdens een reguliere repetitie en zó tijdens de voorrepetitie in het
Muziekgebouw zelf.

Op zaterdag 17 december trad Koorschool Senta, samen met harmoniekapel “Generaal Karel
van der Heyden”, op tijdens de Volkskerstzang in de St. Martinuskerk in Zaltbommel. An van
Tuijl zorgde voor de piano- en orgelbegeleiding.
De kerk zat helemaal vol. En daarmee was het ook een mooi moment van saamhorigheid.
Van hoop. En van vrede.

In eerdere nieuwsbrieven heb je het ook al kunnen lezen: Senta kan niet zonder haar
sponsoren. De kosten voor onze eigen concerten, het Zomer- en het Winterconcert, die
betalen we uit onze eigen inkomsten, de lesgelden en de entreegelden van die concerten.
Maar extra optredens betekenen ook extra repetities – huur ruimte, dirigent,
pianobegeleiding, choreografie, … - en, bijvoorbeeld, vervoer. En daarvoor hebben wij de
steun van anderen nodig. Of dat nu gaat om een financiële ondersteuning of hulp in de vorm
van, bijvoorbeeld, vervoer of drukwerk. Zo waren we heel blij met de Stichting Jonge
Mensen en Muziek, die recent een prachtige financiële bijdrage leverde aan ons optreden in
het Muziekgebouw aan ’t IJ.
Om de ondersteuning een wat officiëler karakter te geven hebben wij Senta-Support in het
leven geroepen. Mét een eigen logo, en dat ziet er zo uit:

Word jij ook Senta-Supporter? Dat kan al vanaf € 10,- per jaar. Op onze site lees je er meer
over.

In ruil voor financiële steun krijg je als Senta-Supporter niet alleen onze stemmen, ook de
Belastingdienst draagt een steentje bij. Daarvoor heeft Koorschool Senta de culturele ANBIstatus aangevraagd.
Wie aan een culturele ANBI doneert krijgt daar – ook als de aanvraag nog niet is
goedgekeurd - een aantrekkelijk fiscaal voordeel voor terug. Particulieren mogen in de
aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor
ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen is dat maar liefst 1,5 keer bij de
aangifte vennootschapsbelasting. Soms kunnen ze het dus wel degelijk leuker maken!
Meer informatie over de voorwaarden en fiscale voordelen voor particulieren vind je hier.
Vennootschappen kijken hier.
Wil je weten wat deze voordelen in de praktijk betekenen? De Belastingdienst heeft een
paar voorbeelden op een rijtje gezet.

Kijk naar onze vorige nieuwbrieven voor onze vraag om concertkleding (witte bloesjes,
zwarte broeken, zwarte shirts of bloesjes, vestjes, schoenen) en fotografen.
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.

En zo nadert 2016 zijn einde. We zien alweer uit naar het nieuwe jaar, met een besloten
optreden op 5 januari, en zo’n anderhalve week later ons Winterconcert, waar, als altijd, alle
koren aan meedoen. Maar eerst gaan we genieten van de feestdagen.
We wensen iedereen prachtige dagen vol vrede en vriendschap. En danken iedereen die ons
het afgelopen jaar heeft gesteund, in welke vorm dan ook. De financiële supporters, de
aanmoedigouders, de postermakers, de vervoerders, de radiopresentatoren en
radioverslaggevers, de fotografen, de pianobegeleiders, de choreografen, en al die talloze
anderen.

24 december 2016 – 8 januari 2017:
Vakantie
05 januari 2017:
Besloten concert
(diezelfde dag: 16.30-17.45 uur generale repetitie Gasthuiskapel)
14 januari 2017:
Winterconcert (alle koren)
Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel,
aanvang 19:30 uur
(13 januari 18:00 – 21:00 uur generale repetitie
14 januari 17:45-18.45 uur voorrepetitie)
Kaarten:
In de voorverkoop:
Aan de deur:

€ 7,50 / jeugd t/m 25 jaar: € 5,€ 10,€ 7,50

Reserveren: info@koorschoolsenta.nl
(Dank Tekenschool Bommelerwaard voor de mooie poster!)
29 januari 2017:
Kinderkorenfestival Nationale Opera (onder voorbehoud)
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) (onder voorbehoud)
Resp. Tilburg, Eindhoven, Hoogstraten (B), Breda
Meer 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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