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vierde jaargang, 26 juni 2017

De laatste nieuwsbrief van dit seizoen.
We kijken terug op een mooie tournee met de Carmina Burana en natuurlijk op ons
prachtige jubileumconcert van 18 juni. Waar we ons lieten vergezellen door een aantal
muzikale vrienden.
Ook bereiden we ons al voorzichtig voor op de productie van het Meisje met de
Zwavelstokjes, begin januari volgend jaar in de Poorterij in Zaltbommel. Maar éérst gaan we
even terug naar de afgelopen maanden.

Op 22 april begon het jeugdkoor van Koorschool Senta
aan een heuse tournee. Samen met het Euregio
Jeugdorkest, het Brabant Koor en de solisten Rianne
Wilbers, Pim van Drunen en Lionel von Lawrence en
met het Souvenir Jeugdkoor, aangevoerd door Peggy
Hegeman, voerden we de Carmina Burana (‘O
fortuna!’) van Carl Orff uit. De leiding was in handen
van Hans Casteleyn. Alles bij elkaar 170 man op het
podium!
De kick-off was meteen ons eerste buitenlandse
optreden …

Vlak over de
grens, in het
Belgische
Hoogstraten,
zongen we in de
kapel van het
Klein Seminarie.

Op 20 mei zakten we af naar de Sint-Anna-ten-Drieën in Antwerpen. Een dag later stonden
we in de Concertzaal van Theaters Tilburg, om op 11 juni de reeks af te sluiten met een
optreden in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven.
Kleine zalen. Grote zalen. Dichterbij en verder weg. In eigen land en nét over de grens. Het
was mooi en leerzaam. En wat een leuke samenwerking!

Antwerpen (‘onze’ Janneke van Gelder neemt de bloemen van Senta in ontvangst!)

Tilburg

Eindhoven, met links: diva’s bij de voordeur …

Eerst even inzingen …

Ook het Senta Ensemble zong de Carmina Burana. Op
13 mei in het Klooster in Wijk bij Duurstede, samen
met, en op uitnodiging van het Wijks Vocaal. Dirigent
Bernhard Touwen is de vader van Senta-koorleden
Tristan en Florian.
Tussen de generale en het concert was er even een
moment
van rust.
… en toen
was het
zover.

Ons zomerconcert stond dit jaar in het teken
van ons tienjarige bestaan. Een jubileum dat
nog een beetje nasuist in onze oren. Want
wat was het een geweldig feest!
Het startte met de extra repetities, want er
zongen en speelden veel partijen mee. Op 7
juni repeteerde koperkwintet Quintessens
mee. Op de locatie van het concert zelf, de
PKN-kerk aan de Waaldijk in Rossum. Want
vijf blazers op het podium, dat moet je van
tevoren wel even gecheckt hebben.
Tubaspeler Ab Nieuwdorp leerden we
kennen toen we vorig jaar naar aanleiding
van onze deelname aan de finale van het
Nederlands Koor Festival op mochten
optreden in zijn programma De Klassieken
dat iedere werkdag ’s morgens wordt
uitgezonden op Radio 4. Ook onze trouwe
pianist Carl van Kuyck was er. Zonder Carl zijn
wij geen Senta.
Op 10 juni repeteerden een paar oud-Senta-leden met Sylvia in het lieflijke Hurns Kerkje in
Hurwenen. En op vrijdag 16 juni, twee dagen voor het concert, was er de generale.
Choreografe Ilze Boereboom gaf laatste aanwijzingen en tips.
De mooie concertposter werd ook dit jaar gemaakt door Tekenschool Bommelerwaard.
Dank, Cathalijne!

Repeteren met Carl en met Quintessens …

Samen met een paar oud-leden in het Hurns Kerkje …

De generale …

De voorpagina van
De Toren. (Dat het
koperkwintet is
omgedoopt tot een
koorschool … we houden
het op redactioneel
enthousiasme voor wat
wij doen.)

En toen was het zover …

Met medewerking van: alle koren van Senta, inclusief het Soundcheckkoor
(basisschoolleerlingen die in het voorjaar kennis mogen maken met Senta door mee te zingen
met vier repetities (inclusief de generale) én tijdens het zomerconcert) – vanzelfsprekend:
‘onze’ pianist Carl van Kuyck - ex-Senta-zangeres en sopraan Heleen Bongenaar – Sentazangeres Neele Noort op saxofoon – Senta-bestuurslid Antoon van Aken op drums –
choreografe Ilze Boereboom – koperkwintet Quintessens – Radio4-verslaggever Robert Jan
Booij op gitaar. Dank Harm Woldhek voor de prachtige foto’s!

Mét een toegift, ingeleid door Ab Nieuwdorp: een kleine ode van alle Senta-koren aan, én
een cadeautje voor Sylvia, die tien jaar geleden de toon zette. Tien kaarsen voor tien jaar
Senta én een elfde kaars, brandend in een lantaarn. Met de wens – uitgesproken door
jeugdkoorlid Chioma – dat Sylvia het vuur van Senta nog vele jaar door zal geven.

Er is ook veel gefilmd tijdens
het concert. Kijk daarvoor op
ons YouTube-kanaal.
Hier beeld én

geluid van
The Cup Song.

Peter van Korlaar van het Carillon schreef ook deze keer een prachtige recensie. We waren
er een beetje stil van. (De letters te klein? Klik dan hier.)

Om het seizoen in stijl af te sluiten deed een deel van Koorschool Senta mee met de Dag van
de Kampvuurmuzikant. Op 21 natuurkampeer-terreinen verspreid over
het hele land kwamen op zaterdag 24 juni muzikanten en zangers bij
elkaar om muziek te maken bij een kampvuur. Senta streek neer op
een prachtige locatie, bij Kasteel Nederhemert-Zuid. De sfeer was
super, het meegebrachte eten was heerlijk, en Senta zong de sterren
van de hemel (want van de 25 zangers bleven er twaalf slapen). Ook
bestuursleden Rommy en Antoon lieten, op gitaar, van zich horen. Én:
we wonnen de hoofdprijs! Kijk voor een uitgebreider verslag én veel
foto’s op onze Facebook-pagina (hiervoor moet je wel een Facebookaccount hebben.)

Nog niet uitgezongen? Noteer dan het
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.
Kijk voor meer informatie op de website van het Koorplein. Aanmelden doe je via de mail,
h.muskens@hetnet.nl (Harrie Muskens).

Graag brengen we ook weer even Senta-Support
onder jullie aandacht.
Senta supporten is fiscaal voordelig én het kan al
vanaf een tientje per jaar. Je leest er meer over op
onze site.

Ook kun je Senta steunen door onze jubileum-collectors-items te kopen, in het kader van

’10 voor tien’

€ 10,- (10 voor tien):

een klokje in de vorm van een flexibel mannetje.
(Het potlood met het Senta-Support-logo dat de mannetjes hier
dragen kost € 2,- per stuk).

€ 5,- (1/2 x 10 voor tien):

de cd die we maakten voor ons vijfjarige bestaan.

€ 20,- (2 x 10 voor tien):

een prachtig wijnpakket (ingekocht bij Wijnkoperij Luuc van
Boort), bestaande uit twee flessen heerlijke rode Altos d'Oliva
Gran Reserva uit Catalunya uit het jaar - want '10 jaar Senta!' 2007!).

•

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!

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)
22 oktober 2017
2 concerten: ’s morgens in een kerk, ’s middags op uitnodiging van de Federatie
Doopsgezind-Gereformeerd Ameland
Hollum (Ameland) (Meer informatie volgt)
16 december 2017
Volkskerstzang (kinderkoor, jeugdkoor)
Martinuskerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

Het weekend van 4 tot 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

