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Inmiddels ligt ons muziektheater Het Meisje met de Zwavelstokjes alweer twee weken
achter ons. Twee weken waarin we even moesten landen, want wat afgelopen zomer begon
als een nog enigszins losseflardenidee ontwikkelde zich de maanden daarna tot een heuse
zwaan-kleef-aan. En er bleef véél aan kleven!
Wat was het prachtig. Ontroerend. En indrukwekkend. Een paar dames van het jeugdkoor
zijn, net als na onze Ameland-reis, bezig het hele avontuur in een vlog te verpakken en dat
wordt ongetwijfeld weer heel erg mooi, maar ondertussen nemen we jullie in deze
nieuwsbrief vast mee langs de laatste etappes van onze zwavelstokjesreis. En dan gaan we
het de volgende keer weer hebben over alles wat er verder op ons programma stond én nog
staat dit seizoen (en ook dát is best nogal veel).
Voor wie de voorstelling heeft moeten missen: tijdens de ontwikkeling ervan ontpopten
regisseur Ilze Boereboom en dirigent Sylvia van der Vinne zich als het duo Beeld & Geluid.
Gedurende het hele proces stuurden ze elkaar drie ziljoen appjes, die ze voor het
programmaboekje als volgt samenvatten:

Het verhaal …
Een zieke oma woont met haar kleindochter in een klein huisje. Als oma sterft is er niemand
om voor het meisje te zorgen. Waar moet ze nou naar toe?
Het is oudjaar. Op de gezellige wintermarkt probeert het meisje wat zwavelstokjes te
verkopen, maar dat lukt niet erg. De moeders willen niets van haar kopen en de kinderen
pesten haar. Als ’s avonds iedereen naar zijn warme huis gaat is het meisje helemaal alleen.
Ze zoekt wat beschutting bij een kerk
en is getuige van een prachtige
processie. Veel te snel is die voorbij
en moet het meisje weer de kou in.
Het meisje twijfelt: zal ze een
zwavelstokje aansteken? Het mag
eigenlijk niet, maar ze is zo koud en
zo alleen.
Als ze een stokje afsteekt ziet ze een
prachtig visioen vol licht, warmte en
blijdschap. Maar als het stokje uit is,
is alles weer donker en koud. Bij het
volgende stokje ziet ze weer een
visioen. Maar ook dat verdwijnt. Bij
het derde stokje ziet ze haar lieve
oma terug. Als ook dat visioen dooft
twijfelt het meisje niet langer: ze wil
naar oma toe. En besluit ze alle
stokjes aan te steken.
Vanuit de hemel ziet oma hoe koud
het meisje het heeft en hoe eenzaam
ze is. Ze mag haar kleine meisje toch nog niet halen? Ze is pas 8! Maar na het derde visioen
twijfelt ook oma niet meer. In de hemel ontmoeten ze elkaar, oma en het meisje. Een hemel
vol warmte, liefde en geluk.
De mensen vinden op 1 januari het meisje op straat. Ze hebben zo’n medelijden met haar.
Maar niemand weet dat het meisje en oma samen en heel gelukkig zijn.

Repeteren …
Er waren talloze kleinere en grote (regie)repetities, want bij zo’n grote
productie komt veel kijken. Wie staat waar? Wie komt wanneer op (en bij de
kleineren: wie zorgt dat dat ook daadwerkelijk gebeurt)? Aan welke kant van
het podium staan welke rekwisieten klaar? Wie zet ze neer en wie haalt ze
weg? En ook: wie heeft er toevallig een ouderwetse kinderwagen, een
Kruimeltje-pet, bont voor de Russen-laarzen, kousen, manden, een vuurkorf,
of een ouderwetse koektrommel? Want als je eraan begint kun je niet halverwege denken:
zo’n K3-jurkje kan misschien ook best, nee, dan moet het perfect. Tot het laatste lapje stof.
En de laatste centimeters die van zo’n lapje af moeten om te voorkomen dat iemand over
een zoom struikelt.
Voor het repeteren zelf is de lastigste stap altijd: de overtuiging. Je moet het zíjn. Als je zingt,
als je beweegt, als je speelt. En in dit geval ook: als geheel, met alle mensen die op dat
moment op het podium staan, zangers, dansers, acteurs. Pas dan gelooft het publiek het.
Of dat gelukt is? U leest het zo …

Komt dat zien, komt dat zien!
(en beluisteren …)
Om de voorstelling te promoten - én om shoppende mensen in Zaltbommel vast een beetje
in de Kerststemming te brengen - zong op zaterdag 23 december het Senta Ensemble op de
Markt in Zaltbommel (dank, Hoevens Schoenen, voor de tent!).
Hanneke de Wit verkocht de Meisje met de Zwavelstokjes-artikelen die we speciaal voor de
voorstelling hebben laten maken, doosjes zwavelstokjes en mooie mokken.

Ze zijn overigens nog te koop! De kleine zwavelstokjes kosten € 1,- per doosje,
de grote € 2,-. Voor de mok betaalt u € 5,- per stuk.

Het Meisje verkoopt mokken en
zwavelstokjes in de pauze.

De première
Na de generale, donderdag 4 januari, en nog een extra repetitie de volgende middag, was
het die vrijdagavond zover: de première.
Om nog even terug te komen op die lastige stap tijdens het repeteren: gedurende het proces
zette iedereen deze steeds meer. En toen het zover was: vol overtuiging! TROTS dat we
waren!
Loes van Gameren maakte prachtige foto’s die jullie nog gaan terugzien op de site. Voor nu
een kleine impressie.

Het prachtige slot …

Die foto raakte veel mensen. Trouwe fan Peter van Korlaar gebruikte hem ook voor zijn
mooie recensie in het Carillon:

Wie was wie?
de mensen voor en achter de schermen
Aan zo’n grote productie werken altijd veel mensen mee, zowel voor als achter de
schermen. Elk met hun eigen taak.
De voorhoede
• De artistieke leiding was in handen van Senta-dirigent Sylvia van der Vinne,
• de regie in die van Ilze Boereboom.
• Paulette Willemse zorgde voor (de choreografie en de regie van) het ballet.
• De muzikanten: onze ‘eigen’ Carl van Kuyck (piano), Caspar van der Vinne
(accordeon/synthesizer), Antoon van Aken (percussie), Evelien Clement (fluit) en
Petra Ringelberg (hobo).
• Het Meisje: jeugdkoorlid Janneke van Gelder.
• De oma’s: Truus Boereboom (verteller) en Jootje Huizer (de speloma).
• De Russen: mannenkoor Cantamus uit Ammerzoden, bestaande uit Hein Dekkers,
Loek Fraaije, Stephan Grundel, Henk Hofmans en Harry van Oers.
• De actrices/moeders: Sheila Baegen, Trudi Grundel en Jootje Huizer.
• De zangers van Koorschool Senta:
o voor de solo’s: Janneke van Gelder en Jesse Quik.
o de startkoren: Jonas Aarnink, Mariama Dumbuya, Joey Grandia, Nienke
Kolthof, Giulia Lagarde, Jenthe Louvet, Guusje van Osch, Maddy van Osch,
Anna Reesinck, Luna Schippers, Karlijn Schmits, Noortje Wijtvliet en Thijmen
Winia.
o het kinderkoor: Nelleke van Aken, Marco van Gelder, Mette Kouwenberg,
Ruben van der Linden, Nienke Overmeijer, Jesse Quik, Sarah Reesinck en Daan
Roozendaal.
o het jeugdkoor: Nelleke van Aken, Tina van Aken, Chioma Arim, Thirza de
Bode, Didi Bosman, Janneke van Gelder, Tara de Heij, Marieke van Hoof, Eline
Kanters, Jacqueline van Kessel, Josien Klijmij, Mette Kouwenberg, Neele
Noort, Charina Phansri, Sophie Reesinck, Floortje Rooseboom, Frode Flos van
der Schans en Lize Snel.
o het Senta Ensemble: Margot Bongenaar, Emma van den Elshout, Isabel
Koolen, Roos Meering, Judith Oppenheimer en Vera Tolk.
• Balletschool Paulette Willemse:
o Sneeuwpopdans en dans rond oma: Gwen van Bijnen, Lieke van Gameren,
Naomi Hammouti, Anne van der Heijden, Igoné van der Kley, Noa de
Lacombé, Priscilla van Oss en Madelieve Rietveld.
o Processie, keukenvisioen en hemel: Mariska Boelens, Hannah Dooijenburgh,
Natalie van Heel, Thijmen van Heusden, Charlotte Sophie van Iersel, Bibiche
de Lang, Lizelotte van Slooten, Stephanie Smits, Wikje Trimbos, Carmen
Waale en Lily Waller (en die laatste tekende ook voor de choreografie en het
instuderen van de spitzendans).

Achter de schermen
• Project(bege)leiding (kleding en grime): Hanneke de Wit.
• Geluidstechniek: Marianne van Andel.
• De toneelmeesters: Marielle van Eijk, Esther Huizer, Lotte Melisse, Ad en Riek
Muilwijk, Phiep Nieuwenhuis, Sophie van Slooten, Jeroen Tolk, Annemieke Zondag en
Christien van Zuthem.
• De ‘hulpmoeders’: Chris Bongenaar, Heleen Bongenaar, Christina van Haaften,
Annemarie Heinen, Mimi Huizer, Rebekka Klijmij, Imca Remmers, Mette Rooseboom,
Ingrid Tijhuis en Yvonne Quik. En de coördinatoren Els Giesselink, Rommy Hilverda en
Mirelle Vervoort.
• De naaisters, met onder andere Mique Blommers.
• De grimeurs: Natalie van Heel, Lotte Melisse, Sophie van Slooten, Lizelotte van
Slooten, en Hanneke de Wit.
• De postermaker: Cathalijne van Gent, Tekenschool Bommelerwaard.
• Techniek, locatie en meedenkerij: Ron Cretier en Dico Weyenberg van de Poorterij,
en Bart Houtwerker.
• De vuurkorfbrander buiten: Anton Klijmij.
• Touwtjesinhandenhouders (financiën, coördinatie kleding en rekwisieten, logistiek,
vervoer, catering, pr & communicatie, …): het bestuur van Koorschool Senta, Antoon
van Aken, Rommy Hilverda, Ruby de Vries en Monique van de Vall.
• Én de medemogelijkmakers, onze sponsoren, van wie wij met name noemen: de
gemeente Zaltbommel, Stichting Jonge Mensen en Muziek, en Van Hoesel de Blaey
accountants en belastingadviseurs.

Foto van bijna de hele groep die uit volle borst ‘Olga’ zingt ...

Zaterdagavond, na de laatste voorstelling, was iedereen nog een beetje in een roes. Hier en
daar klonken voorzichtig stemmen: dit gaan we nog een keer doen. En dat zou zomaar
kunnen. Over een paar jaar. Maar eerst gaan we ons voorbereiden op alle mooie optredens
die nog gaan komen.
We noemen vast:
• 28 januari: het Nederlands Koor Festival (voorronde, jeugdkoor)
• 21 maart: de Nationale Matthäus Passion (kinderkoor extra en jeugdkoor).
Houd onze website en onze Facebook-pagina in de gaten!

Zulke mooie voorstellingen maken kunnen we niet zonder onze Senta-Supporters.
U kunt Senta al vanaf een tientje per jaar steunen! Fijn – en essentieel - voor ons, maar ook
fiscaal aantrekkelijk voor u, want Senta heeft de Culturele ANBI-status.
Voor meer informatie over Senta-Support en het voordeel van steun aan een Culturele ANBI
kijkt u op onze website. Ook kunt u een e-mail sturen naar onze penningmeester, Ruby de
Vries, via: info@koorschoolsenta.nl.

www.koorschoolsenta.nl
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