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Eindelijk: lente! Hoewel de winter in al zijn grilligheid nog wat late koudagen onze kant uit 

stuurt zegt de natuur ons inmiddels: ja hoor, het is nu echt lente! Een lente die traditioneel – 

een beetje - wordt ingeluid door de Paasdagen. En die Paasdagen, die hebben weer alles te 

maken met de Matthäus Passion.  

 

In deze nieuwsbrief vertellen we jullie over de twee uitvoeringen waar Koorschool Senta dit 

jaar in meezong. Maar ook kijken we vooruit naar wat we verder nog op het programma 

hebben staan. (Spoileralert: veel! Want we kijken vast ver vooruit.) Maar voordat we dat 

doen gaan we nog even terug naar de winter. Toen we ons in de ijzige kou warmden aan het 

ontroerende sprookje van Hans Christian Andersen: Het Meisje met de Zwavelstokjes. Lente 

en winter: ze werken samen en vullen elkaar aan. Het is net een koor.  

 

En nu: Bach én Back!  
 

 

Winterkou en -warmte: Het Meisje met de Zwavelstokjes 
Op oudejaarsavond probeert een meisje tevergeefs 

haar zwavelstokjes te verkopen. Het is koud. Zó koud 

dat ze besluit een zwavelstokje aan te steken. Zolang 

het brandt ziet ze een prachtig visioen vol licht en 

warmte. Daarna is ze weer terug in de kou. Weer 

steekt ze een stokje aan en weer is er een schitterend 

visioen. Bij het derde stokje ziet ze haar inmiddels 

overleden oma. Bang om ook haar kwijt te raken 

steekt ze alle stokjes aan. De volgende ochtend wordt 

het meisje dood gevonden. Maar met een gelukkige 

glimlach op haar lippen.   

 

Wat was het een heerlijke productie en wat hebben 

we fijn samengewerkt met Balletschool Paulette 

Willemse, regisseur Ilze Boereboom, 

projectcoördinator Hanneke de Wit, de muzikanten, 

waaronder Caspar van der Vinne, mannenkoor Cantamus, en vele, vele anderen.  
 

‘Senta-moeders en -vader’ Katja van Gelder en Melanie en Barry Kanters maakten voor ons 

een mooie videoregistratie (dank!). En net als bij onze reis naar Ameland, afgelopen 

november, maakten onze jeugdkoorleden Tina van Aken en Chioma Hup een leuke vlog 

(volgen jullie ons al op Facebook trouwens?).  

  

https://www.youtube.com/watch?v=ihO-P4lXzj0
https://www.facebook.com/KoorschoolSenta/videos/1218263141649345/


Het Nederlands Koorfestival – voorronde   
Op zondag 28 januari stapten jeugdkoor en bestuur in de trein richting Ede om deel te 

nemen aan de Gelderse voorronde van het Nederlands Koorfestival. Daar daadwerkelijk 

aankomen bleek nog niet zo makkelijk, want onderweg stond de trein stil vanwege een 

incident op het spoor. De NS besloot daarop om naar Den Bosch te rijden, waar we alsnog de 

trein naar Ede namen.  

 

We gingen met de tweede prijs naar huis en daar waren we heel trots op, zeker gezien de 

korte repetitietijd die we hadden zo vlak na Het Meisje met de Zwavelstokjes.  

 

De jury verwoordde het als volgt: ‘Een fraaie en homogene koorklank hebben jullie met 

daarnaast ook veel aandacht voor een functionele presentatie. Jullie staan heerlijk muziek te 

maken! - Complimenten voor de dirigente zoals je kinderen/jongeren vakkundig laat 

genieten van allerlei aspecten van het zingen!‘  

 

O Lamm Gottes …  
Zongen we vorig jaar de ‘Zaltbommelse Matthäus Passion’ ook in Breda, dit jaar traden we 

op in twee totaal verschillende uitvoeringen.  

 

Op woensdag 21 maart stonden we in TivoliVredenburg in Utrecht om daar mee te zingen in 

de Nationale Matthäus Passion van de Nederlandse Bachvereniging. Het was de wens van 

scheidend artistiek leider Jos van Veldhoven om bij deze uitvoering van zijn Matthäus een 

groot kinderkoor op de been te brengen dat alle twaalf koralen zou meezingen. Gebruikelijk 

is dat het kinderkoor (‘soprano in ripieno’) alleen bijdraagt aan het openingskoor en aan het 

slotkoor van het eerste deel (al doet Senta dat anders, maar daarover straks meer).    

  



 

Ruim driehonderd koorleden van diverse koren zaten in de 

verschillende vakken van de grote zaal. Na een korte 

generale repetitie ’s middags gingen we ’s avonds naar onze 

plek waar we, samen met de koren en het koor en de 

solisten van de Nederlandse Bachvereniging zelf, met hart en 

ziel het lijdensverhaal zongen.  

 

 

 

 

 

 

 

Natuurlijk moest er tussen de generale en het concert ook gegeten worden …  

 

 

 

Krachtvoer! 

De generale  

Ook dat hoort erbij: van tevoren 

zorgen dat alles netjes zit.  



Om 19:00 uur was het zover. En het was prachtig en indrukwekkend en leerzaam. Én duurde 

langer dan aangekondigd, zodat we ’s avonds laat nog een sprintje moesten trekken om de 

trein te halen. Wat eigenlijk alleen maar lukte omdat onze eigen Sprinter Roos de 

conducteur even aan de praat hield.   

 

 

Het Jeugdjournaal was erbij (zie de cameraman op de foto rechtsboven bij de generale) en 

maakte er een leuke reportage van. En het NRC schreef een mooie recensie.  

 

De zaterdag daarna, 24 maart, zongen we mee in de Matthäus Passion van Rivierenland, die 

traditioneel in de Sint-Maartenskerk in Zaltbommel wordt uitgevoerd. Ook daar zong Senta 

alle koralen mee, maar alleen die van het eerste deel. Mooi detail: oud-Sentalid Heleen 

Bongenaar nam de sopraanpartij voor haar rekening (en deed dat prachtig!).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jeugdjournaal.nl/artikel/2224143-kinderen-zingen-3-uur-lang-een-wereldberoemd-stuk.html
https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/22/na-35-jaar-is-van-veldhovens-matthaus-nog-niet-routineus-a1596742


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De foto’s zijn van Peter van Korlaar (dank!) die ook een mooie recensie in het Carillon 

schreef.  

 

 

 

 

 

 

 

Sommige dirigenten 

zijn zelf ook zanger … 

…   



Senta Soundcheck 
Van meisjes met zwavelstokjes tot het 

lijdensverhaal van Christus, de projecten 

van dit jaar laten maar weer eens zien: het 

repertoire van Senta is breed. Soms moet 

je zoiets eerst ervaren om het echt te 

weten. Daarom organiseert Senta iedere 

zomer de Senta Soundcheck. Kinderen die 

zich daarvoor opgeven zingen met een 

paar repetities mee en mogen vervolgens 

meedoen met het Zomerconcert (zie de 

agenda verderop). En dat kost een klein 

bedrag, meestal iets van een tientje. Heb 

of ken je een (klein)kind, buurjongen of  

-meisje, neefje, nichtje, of ander kind dat graag zingt, maar eerst eens wil kijken of het wat 

is, zingen in een koor, laat het ons dan weten door ons een mailtje te sturen. (En: hoort zegt 

het voort!)  

 

 

Supporters gezocht!  
 

Projecten als Het Meisje met de 

Zwavelstokjes en de Nationale Matthäus 

Passion kunnen wij niet realiseren zonder 

onze Senta-Supporters.  

 

Je kunt Senta al vanaf een tientje per jaar steunen! Fijn – en essentieel - voor ons, maar ook 

fiscaal aantrekkelijk voor jou (of u), want Senta heeft de Culturele ANBI-status.  

 

Voor meer informatie over Senta-Support en het voordeel van steun aan een Culturele ANBI 

kijk je op onze website. Of je stuurt een e-mail naar onze penningmeester, Ruby de Vries, 

via: info@koorschoolsenta.nl.   

 

 

Leden van Rabobank Bommelerwaard kunnen 

Senta ook supporten door tijdens de 

stemperiode van de Rabobank Clubkas 

Campagne (22 maart – 8 april) hun stem op 

ons uit te brengen. In totaal verdeelt de bank 

een bedrag van € 60.000,- over alle 

verenigingen en stichtingen die zich voor de 

campagne hebben aangemeld. Hoe meer stemmen, hoe hoger het bedrag dat de club krijgt.  

 

Heb jij al gestemd?   

mailto:info@koorschoolsenta.nl
http://www.koorschoolsenta.nl/senta-support/
mailto:info@koorschoolsenta.nl


Nieuwe ontwikkelingen en plannen …  
Senta zit niet stil. We kijken al naar 2019 en 2020 voor nieuwe projecten, maar ook naar 

nieuwe samenwerkingen en activiteiten die onze kwaliteit versterken en aanvullen. 

Onderweg houden we jullie op de hoogte, maar in deze nieuwsbrief vertellen we vast kort 

over een paar nieuwe ontwikkelingen:   

• Samenwerking: we gaan een mooie samenwerking aan met Muziekschool 

Zaltbommel. Wanneer en in welke vorm dat precies zijn beslag gaat krijgen, daarover 

zijn we nog in gesprek. Wordt vervolgd!  

• Educatie: Sylvia is gevraagd om als docent op te treden tijdens de Kurt Thomas 

Cursus. Tijdens deze befaamde zomercursus van HKU Utrechts Conservatorium – 

onder meer Daniel Reuss en Louis Buskens zijn er docent – worden (koor)dirigenten 

negen dagen lang ondergedompeld in de kunst van het dirigeren. Het is een mooie 

bevestiging van de kwaliteit die Sylvia haar leerlingen en koorzangers biedt.  

 

Agenda   
 

9 juni 2018  

Zomerconcert (alle groepen)   

Meer info volgt!   

(Generale 8 juni)  

 

22 juni 2018   

Carmina Burana, Carl Orff (Jeugdkoor en Kinderkoor Extra)  

Samen met: COV Leidschendam o.l.v. Bernhard Touwen, twee vleugels, het Hollands 

Slagwerk Ensemble en een paar solisten.  

Naast de Carmina Burana zingen we ook een paar stukken van andere componisten.  

Koningskerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 2, Voorburg, 20.15 uur (generale 17.15 uur)  

 

30 juni 2018   

Dag van de Kampvuurmuzikant (alle groepen) 

Vorig jaar ook gedaan, groot succes (en we waren winnaars van onze locatie!). Zie voor meer 

info de website.  

Kasteel, Nederhemert-Zuid   

 

ZOMER! 

 

8 september 2018 

Emmy Verhey Festival (Jeugdkoor)   

We zingen, onder begeleiding van leerlingen van Vioolschool Fiedelino uit Drunen, enkele 

stukken uit de film Les Choristes. Muzikale leiding: Carl van Kuyck.  

Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel  

 

  

https://dagvandekampvuurmuzikant.wordpress.com/


15 september 2018 

Emmy Verhey Kinderfestival (alle groepen)   

Meer info volgt.   

Theater De Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel  

 

8 december 2018  

Nicolas Cantata, Benjamin Britten (Jeugdkoor)  

Meer info volgt.  

 

15 december 2018 

Volkskerstzang (alle groepen)  

Sint-Martinuskerk, Oliestraat 26, Zaltbommel   

 

2019 – 2020 …  

Festival Bommelerwaard  

Ook Senta treedt op tijdens dit festival dat gepland staat voor de periode half juni - half 

september 2019. Meer info volgt.   

 

En ook voor 2020 sluimert in ons hoofd een mooi plan dat eerst voldoende handen en 

voeten moet krijgen voor wij jullie verder informeren. Maar we kijken dus al over grenzen 

heen.  

 

 

We wensen jullie fijne Paasdagen! 
 

 
 

 

 

 

 

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


