– Nieuwsbrief nummer 13 –
vierde jaargang, 14 april 2017

Onze laatste nieuwsbrief dateert van december vorig jaar. In januari daarna hadden we ons
Winterconcert, maar ook die prachtige Matthäus Passion zat al in ons systeem, dus dachten
we: laten we die samen meenemen in één nieuwsbrief. Dus daar zijn we dan. Een paar
mooie concerten rijker – want er waren meer projecten dan deze twee (of eigenlijk drie,
maar daarover straks meer). En ook ons Jubileumconcert van 18 juni – Senta bestaat dit
seizoen 10 jaar! – zat en zit al volop in onze hoofden. Staat de datum al in jullie agenda?

De bloembollen hebben hier en daar hun beste tijd al gehad, het is
hartstikke lente, maar het is dit jaar ook nog echt winter geweest
en in die winter hadden wij, op zaterdag 14 januari, ons
Winterconcert (dank weer, Tekenschool Zaltbommel, voor de
mooie poster!). In de altijd sfeervolle Gasthuiskapel. Net zoals altijd
bij onze eigen concerten deden alle koren weer mee, in wisselende
samenstellingen.
Het concert was zo snel uitverkocht dat we besloten nog een
tweede concert in te lassen. Op dezelfde avond.
Het was een prachtige avond en wat zijn we trots op al die zangers en zangeressen die twee
keer achter elkaar de sterren van de hemel zongen (maar natuurlijk ook op alle anderen).
Zelfs een paar van onze ‘benjamins’ zongen met beide concerten mee!

De aankondiging …

Eerst even inzingen …

… en toen was het zover.

Senta bestaat niet alleen uit ‘dames’, ook jongens vinden het leuk om bij Senta te zingen.
En dat groepje begon zo uit te dijen dat Sylvia besloot er een aparte ‘mannengroep’ van te
maken (inmiddels zijn ze met zijn negenen!). Op 16 januari gingen ze officieel van start.
Wat die mannen daar zelf van vonden?

Wie? Precies. Op 4 maart zong het Senta Ensemble in een concert van het Oudemuziekkoor
Bosch en Duin muziek van deze niet zo heel bekende, maar ook niet zo heel makkelijke
componist. En dat deden ze prachtig. In de woorden van dirigent Robert van der Vinne:
‘Vorige week zaterdag had ik het genoegen om als gastdirigent op te treden met het Senta
Ensemble tijdens een concert van het Oudemuziekkoor Bosch en Duin. Wij zongen daarbij
een Salve Regina van Monteverdi en Felix Virgo van Machaut. Monteverdi is dramatisch en
kleurrijk en Machaut ingetogen en bijna mathematisch qua ritmiek. Ze deden beide stukken
echt fantastisch en voor veel mensen was het het hoogtepunt van de avond. Machaut (14e
eeuw) is zo moeilijk dat de meeste professionals zich er niet aan wagen. Dat is jammer
omdat het echt geniale muziek is en dat hebben we echt kunnen laten horen. Bravo!!’

Repeteren …



We zijn altijd op zoek naar concertkleding (witte bloesjes,
zwarte broeken, zwarte shirts of bloesjes, vestjes, schoenen),
zodat we reservekleding hebben voor je-weet-het-niet.



En wie het leuk vindt om onze concerten te fotograferen (in
ruil voor een concertkaartje en eeuwige roem): graag!

Op 12 maart gaf Heleen
Bongenaar een prachtig
recital in de Gasthuiskapel
in Zaltbommel. Heleen,
Senta-zangeres van het
eerste uur, zong tot zomer
vorig jaar in het Senta
Ensemble. Haar drukke
studie aan het Koninklijk
Conservatorium in Den
Haag laat dat inmiddels
niet meer toe, maar in de
Gasthuiskapel kwamen de
zangeressen weer voor
even samen. Ongeveer
halverwege het programma zongen ze samen ‘I feel pretty’ uit de West Side Story. Het
Ensemble zong ook zelf een paar stukken.
Peter van Korlaar, muziekrecensent voor het Carillon, schreef een mooie recensie.

Op zaterdag 8 april zong Senta weer mee in wat inmiddels de ‘Matthäus Passion van
Rivierenland’ heet. Deze 53e editie van Bachs meesterwerk werd dit jaar voor de zesde keer
aangevoerd door Aart Bergwerff. Het was een prachtige uitvoering.
Ook over dit concert schreef Peter van Korlaar lovende woorden in het Carillon:

Natuurlijk mocht een
staatsieportret niet
ontbreken …

Nieuw dit jaar was dat we een paar dagen later, op dinsdag 11 april, in dezelfde bezetting
een uitvoering hadden in de Grote Kerk in Breda. En dat op een zekere verjaardag …

Er is er een jarig,
hoera, hoera …

Repetitie

Ook dit jaar deed Senta weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. Leden van de bank
konden via een unieke code hun stem uitbrengen op hun favoriete club (maximaal 5
stemmen, maximaal 2 per club).
Daarnaast dongen we mee naar de Creativiteitsprijs, een bedrag van maar liefst € 250,-.
Onze creativiteit? Precies: zingen. Van ons ‘Matthäus-koor’ liet Sylvia vóór de repetitie een
ludiek filmpje maken. Op onze Facebook-pagina werd het maar liefst ruim 3.500 x bekeken!
We hadden er dan ook hard voor gewerkt:
De decorbouw …

… de perfectionisten …

… en het resultaat!

De Creativiteitsprijs ging, ondanks al die kijkers, helaas aan onze neus voorbij, maar wél
gaven de leden van de bank ons in totaal 79 stemmen, goed voor een bedrag van € 210,88.
Dank, Rabobank Bommelerwaard!

Nu we het toch over ondersteuning hebben …
Graag brengen we ook weer even Senta-Support
onder jullie aandacht.
Zonder steun van onze warmharttoedragers
kunnen wij niet bestaan!
Senta supporten is fiscaal voordelig én het kan al vanaf een tientje per jaar. Je leest er meer
over op onze site.

Met deze nieuwsbrief ontvang je ook onze actuele ledenlijst.

Net als vorig jaar is er ook deze zomer een zomerzingkamp. Van 20 t/m 23 augustus (de
jongere kinderen beginnen een dag later) in Het Dorpsplein in Diessen. Heel leerzaam, maar
ook en vooral heel leuk! Zingen en spelen midden in de natuur én je leert er heel veel van.
Dirigenten die dagen zijn Harrie Spronk en én ‘onze eigen’ Sylvia van der Vinne.
Houd voor meer informatie de website van het Koorplein in de gaten.
Aanmelden doe je via de mail, h.muskens@hetnet.nl (Harrie Muskens).

Zo luidde de kop boven een krantenartikel van januari 2008 (dank, Roos!).
Tien jaar na de start is het meisjeskoor een koorschool en spreiden wij onze vleugels over
een startkoor, kinderkoor, jongenskoor en jeugdkoor en het Senta Ensemble. Samen onze
Koorschool Senta.
We zijn er trots op. Op dirigent, aanvoerder, enthousiastmaker en kwaliteitsbewaker Sylvia
van der Vinne. Op het bestuur, dat met heel veel liefde talloze uren stopt in zaken als
concertbegeleiding, vergaderingen en informatie aan ouders, scholen en ambassadeurs.
Maar ook en vooral op onze koren. Zonder hen geen Senta!
Tien jaar gaan we vieren. Bijvoorbeeld met ons Jubileumconcert (18 juni, PKN-kerk in
Rossum). Met een paar bijzondere optredens waarover we nu nog even niets zeggen.
Maar we zijn ook materiaal van vroeger aan het verzamelen. Daarom roepen we jullie op:

Hebben jullie nog oude foto’s, filmpjes, krantenberichten of wat al niet uit de
historie van Senta? Laat het ons weten! Mailen kan naar ons algemene
e-mailadres: info@koorschoolsenta.nl.
Met de Matthäus nog in ons achterhoofd en onze blik alweer gericht naar alle komende
projecten wensen we jullie …

Hieronder alvast een blik op de agenda:

22 april – 20 mei – 21 mei – 11 juni 2017
Carmina Burana (jeugdkoor, samen met het Euregio Jeugdorkest, het Brabant Koor en het
Souvenir Jeugdkoor)
Resp. Hoogstraten (B) - Antwerpen (B) – Tilburg – Eindhoven
7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 14 en 15 april 2017
Matthäus Passion Collegium Vocale Gent
Dit jaar gaan Vera Tolk en Heleen Bongenaar (Senta Ensemble, Heleen tot vorige zomer)
samen met zes andere jonge vrouwen op tournee met het vermaarde Collegium Vocale Gent
o.l.v. Philippe Herrweghe. Zij zingen de soprani in ripieno-partij in de Matthäus Passion van
Bach. Ze waren / zijn nog te zien en te horen in, respectievelijk, Antwerpen, Sevilla, Madrid,
München, Mechelen, Parijs, Aix-en-Provence en Zürich!

Madrid

Parijs

22 april – 7 mei 2017
Meivakantie!
En op 13 mei 2017 is er nóg een
Carmina Burana, het Senta Ensemble, op uitnodiging van het Wijks Vocaal Ensemble
RK-kerk Johannes de Doper, Klooster Leuterstraat 35, Wijk bij Duurstede
18 juni 2017
Senta 10 jaar: ons Jubileumconcert!
PKN-kerk, Maasdijk 14, Rossum
(16 juni generale repetitie)

16 september 2017
Muzikale Momenten (Senta Ensemble / jongensgroep)
Hurns Kerkje, Dorpsplein 14, Hurwenen
23 september 2017
Emmy Verhey Kinderfestival (jeugdkoor, kinderkoor en (onder voorbehoud) startkoor
(meer informatie volgt)
16 december 2017
Volkskerstzang (kinderkoor, jeugdkoor)
Martinuskerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

4, 5 en 6 januari 2018
Het Meisje met de Zwavelstokjes (alle koren)
Een prachtige productie die we ook in januari 2014 uitvoerden, maar het wordt nu nóg
mooier …
(meer informatie volgt)

Zie voor tijden en locaties van alle concerten onze website!

www.koorschoolsenta.nl

www.facebook.com/KoorschoolSenta info@koorschoolsenta.nl

