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vierde jaargang, 4 oktober 2017

Oktober alweer. Herfst alweer (maar nog wel met een nazomerzonnetje). En we zijn op weg
naar onze eerste grote productie van dit seizoen, het Meisje met de Zwavelstokjes, begin
januari in theater de Poorterij.
Maar voor het zover is stonden (vlak achter ons) en staan er (vlak voor ons) nog een paar
andere concerten op ons programma. Kortom: we zijn weer volop aan de gang. Eh, zang.

Dit jaar deden we weer een keer mee aan Muzikale Monumenten, een initiatief van Cultuuren Erfgoedpacht Rivierenland. Gemeenten en provincie werken erin samen aan de
versterking van kunst en cultuur in de Gelderse regio’s. De concerten hebben in al hun
diversiteit één ding gemeen: ze vinden allemaal plaats op historische (erfgoed)locaties.
Op 16 september zong, in het Hurns Kerkje, het Senta Ensemble samen met het jongenskoor
van Senta (dit voorjaar opgericht). Sommige stukken zongen de koren apart, weer andere
samen. Ze reisden door eeuwen en stijlen, van Brahms tot Vic Nees en van Afrikaanse
volksmuziek tot Engelse wiegeliedjes. En dat leverde een unieke combinatie in klank en
beeld op.

Het Senta Ensemble, met van links
naar rechts: Margot, Vera, Roos,
Emma, Sosha, Isabel en Judith.

En dit zijn de mannen van ons jongenskoor!
Van links naar rechts en van boven naar
beneden: Thijmen, Marco, Florian en Tristan Jonas, Daan, Jesse, Ruben en Lucas.

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

En zo zag het eruit:

Ook dit jaar maakte Senta weer deel uit van het Emmy Verhey
Kinderfestival. Op het grote podium van theater de Poorterij –
waar we januari naar terugkeren, maar daarover straks meer -,
stonden we samen met danseressen van balletschool Paulette
Willemse en muzikanten van Muziekschool Zaltbommel.
Naamgeefster Emmy Verhey las een mooi verhaal voor, Peter en
de Olifant, geschreven door Youp van ’t Hek. Kleine kinderen uit
de zaal die mee wilden dansen waren welkom op het podium. Het
werd een heerlijke middag!

En kijk eens naar deze prachtige, ontroerende foto’s van fotografe Loes van Gameren!
Hier een kleine impressie, meer foto’s vind je op onze website.

Nee, zo gaat het liedje natuurlijk niet en de weg naar Ameland vinden, dat kunnen we
gelukkig zelf ook, maar feit is dat het jeugdkoor van Senta en het Senta Ensemble van vrijdag
20 tot en met zondag 22 oktober een concertreis naar Hollum, Ameland, maken.
Op zondag treden we op in de kerk van de Federatie Doopsgezind – Gereformeerd Ameland
en ’s middags doen we mee aan een concert dat georganiseerd wordt door de
cultuurcommissie van dezelfde kerk. Vrijdag en zaterdag zijn repetitiedagen, maar er staan
ook allerlei niet-zing-activiteiten op het programma. We hebben er zin in!

In 2014 brachten we het al eens op de planken, in
januari doen we dat nog een keer. Maar dan
mooier. En groter. En in een heus theater, de
Poorterij in Zaltbommel: het Meisje met de
Zwavelstokjes. Het aloude verhaal van Hans
Christian Andersen over het meisje dat haar
zwavelstokjes aansteekt om warm te worden, en
dan prachtige visioenen ziet.
Er doen heel veel partijen aan mee, waaronder (het
is maar een kleine greep!) dansers en danseressen
van balletschool Paulette Willemse, verteloma
Truus Boereboom en de zangers van Cantamus uit
Ammerzoden. De choreografie is in handen van Ilze
Boereboom en Tekenschool Bommelerwaard
‘tekende’ ook nu weer voor de prachtige poster.
Er zijn drie voorstellingen: vrijdag 5 januari om 19:30 uur, en zaterdag 6 januari om 15:30 uur
en om 19:30 uur. Ga voor informatie over de kaartverkoop naar de website van de Poorterij.

Op zondag 5 november doen onze
startkoren en ons kinderkoor mee aan
‘Koren ontmoeten Koren’, een initiatief
van Stichting Koorplein Noord-Brabant.
Alle koren, veertien in totaal, krijgen de
gelegenheid zich kort te presenteren en
aan het eind van de middag wordt er
samen gezongen.

Kijk voor meer informatie over onze komende optredens in de agenda aan het eind van deze
nieuwsbrief!

Tijdens ons jubileumconcert afgelopen zomer en Muzikale Monumenten waren ze een groot
succes: onze collector’s items. Voor wie denkt: hee, gemist: ze zijn nog aan te schaffen!
Hieronder zie je wat we nog in onze ‘webshop’ hebben en wat het kost. Wil je iets bestellen,
stuur dan een mail naar info@koorschoolsenta.nl.

Prijzen
Mannetje met klokje
€ 10,- -

Vulpotlood met Senta-Support-logo
€ 2,-

Wijnpakket
(leverancier: Luuc van Boort)
Twee flessen heerlijke rode Altos d'Oliva Gran
Reserva Catalunya, uit het jaar 2007
(ons oprichtingsjaar!)
€ 20,-.
Financiële bijdrage – Culturele ANBI
Liever een financiële ondersteuning zonder iets
van deze Senta-merchandise te kopen? Dat kan
ook. Senta supporten is fiscaal voordelig (onze
Culturele ANBI-status is in aanvraag en de fiscale
voordelen die die status biedt zijn nu al geldig) én
kan al vanaf een tientje per jaar. Je leest er meer
over op onze site.

Onze prachtige banners al gezien?
Eentje heeft het Koorschool Senta-logo, de andere het
logo van Senta-Support.
Samen laten ze een vrolijke foto zien van ons tienjarige
jubileumconcert, afgelopen zomer.
Hun eerste ‘optreden’ was in de hal van de Poorterij,
tijdens het Emmy Verhey Kinderfestival.
Dank Luca Verhees voor het mooie ontwerp!

Op 3 september overleed Harrie Prince. Hij vormde, samen met Henk de Wilt, het bestuur
van de stichting Jonge Mensen & Muziek. Hun doel: muziekonderwijs aan jonge mensen uit
de Bommelerwaard bevorderen en eraan bijdragen dat ze kunnen musiceren. Koorschool
Senta heeft vaak bij de stichting aan mogen kloppen.
Harrie Prince steunde ons niet alleen in financiële zin. Hoe ziek soms ook, als hij kon kwam
hij kijken en dan sprak hij altijd liefdevol over de kwaliteit van onze zangers en zangeressen.
Heel jammer vond hij het, en vonden wij het, dat hij door omstandigheden ons
jubileumconcert, waar de stichting aan had bijgedragen, moest missen.
Hij was een buitengewoon bevlogen, aimabel en erudiet mens. We denken met veel plezier
terug aan de mooie gesprekken die we met hem mochten voeren over onze projecten, over
muziek en over de betekenis van vriendschap en saamhorigheid.
Zijn kinderen en hun partners en zijn kleinkinderen wensen we veel sterkte.

•

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!

•

Het bestuur van Senta werkt met liefde en plezier aan alle projecten. Maar dat
kunnen we zo langzamerhand niet meer alleen. Wat we nodig hebben: een vaste
pool van ouders die samen ‘eigenaar’ willen worden van zaken als vervoer en, bij
grote repetities en concerten, ‘de organisatie rondom de kinderen’.
Met een goede poolstructuur hoeft iedereen maar een paar keer per jaar iets te
doen en ons scheelt het heel veel werk! Interesse? info@koorschoolsenta.nl.

22 oktober 2017
Concerten op Ameland
Federatie Doopsgezind – Gereformeerd Ameland, Hollum
16 december 2017
Volkskerstzang (kinderkoor en jeugdkoor)
In samenwerking met Harmonie de Karel
Martinuskerk, Oliestraat 26, Zaltbommel

5 en 6 januari 2018
Het Meisje met de Zwavelstokjes (alle koren)
In samenwerking met – slechts een kleine greep! - balletschool Paulette Willemse,
mannenkoor Cantamus, Truus Boereboom en Ilze Boereboom
De Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel
11 maart 2018 (startkoren en kinderkoor) (onder voorbehoud)
Kinderkorenfestival
De Nationale Opera & Ballet, Amstel 3, Amsterdam
(meer informatie volgt)
24 maart 2018 (kinderkoor (selectie) en jeugdkoor)
(Generale repetitie: 23 maart)
De Matthäus Passion
St.-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel
Zie voor tijden en locaties van alle concerten onze website!

www.koorschoolsenta.nl

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

