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ZOMER! Ja, in hoofdletters. Want terwijl we dit schrijven zitten we midden in een serie
warme dagen. Zonder van die plotselinge onweersbuien na een paar keer hoge
temperaturen. Zonder geniepige hagel tussendoor. En zonder rare stormen. Het is gewoon
zomaar dagenlang mooi weer. Hoe mooi kan de zomervakantie beginnen?
Ook Senta sluit even haar deuren. Op Facebook zullen we echt nog wel van ons laten horen,
maar qua concerten zijn we even twee maanden uit de lucht.
In deze nieuwsbrief kijken we terug op wat we sinds de vorige editie hebben gedaan.
Hoewel, niet helemáál, want we duiken ook nog even in de twee Matthäus-uitvoeringen
waar Senta dit jaar aan bijdroeg. Vlog, vlog, vlog!

De Matthäus Passion 2018

Nationale Matthäus Psssion – TivoliVredenburg (inzingen)

Weet je het nog? Op woensdag 21 maart zong Koorschool Senta mee in de Nationale
Matthäus Passion in TivoliVredenburg, waarmee artistiek leider Jos van Veldhoven afscheid
nam van zijn Nederlandse Bachvereniging. Drie dagen later zongen we, als ieder jaar, mee in
de Matthäus Passion van Rivierenland, die traditioneel in de Sint-Maartenskerk in
Zaltbommel wordt uitgevoerd. SentaVloggers Tina, Jitske en Chioma maakten er een
superleuke vlog van (link is van onze Facebook-pagina; ook te zien zónder Facebookaccount!). Goed gedaan, meiden!

Traditie: Zomerconcert!

Zo vrolijk zag het Zomerconcert van dit jaar eruit, op zaterdag 9 juni in de Protestantse Kerk
in Kerkdriel. In deze slotscène zongen alle koren ‘We all stand together’ van Paul McCartney.
En dat stonden ze dan ook, het Soundcheck-koor, de Startkoren, het Kinderkoor, het
Jeugdkoor en het Senta Ensemble. Side by side, hand in hand.
Sylvia werd in haar begeleiding geflankeerd door Claudia Frantzen
(die ook gitaar speelde), en achter de piano zat, als altijd, ‘onze’
Carl van Kuyck.
De zon besloot die dag ook mee te doen. En aan het eind waren
er ijsjes voor alle kinderen. Het was, kortom, hartstikke zomer!
De poster werd, en ook dat is inmiddels een traditie, gemaakt
door Tekenschool Bommelerwaard. Dank, Cathalijne!
Kijk,

zo zag de generale eruit:

En zo het concert zelf … (de foto’s van bestuurslid Antoon volgen (op de site)!)

De mannen aan het werk …

Zingende ‘kikkers’…

Carmina Burana
Op vrijdag 22 juni togen Jeugdkoor en
Kinderkoor Extra richting de Koningkerk
in Voorburg, waar Bernhard Touwen –
de vader van Kinderkoorzangers Tristan
en Florian – met zijn koor Sempre
Animato de Carmina Burana van Carl
Orff uitvoerde.
Met het openbaar vervoer gaan bleek nogal een onderneming (drie keer overstappen!), dus
gingen we met auto’s. Heel fijn dat sommige ouders ook reden. Sowieso is hun
ondersteuning heel vaak onmisbaar. Zeker bij dit soort projecten kunnen wij niet zonder
extra ‘handen en banden’!

Senta zong ook een aantal liedjes uit het eigen repertoire en na afloop kregen we prachtige
complimenten.
Dank, Bernhard, voor je bevlogen aansturing, we vonden het heel fijn erbij te zijn. En dank
ook, Vera (Senta Ensemble), voor je begeleiding (en je medische blik naar schaafwonden en
blauwe plekken; ja, Senta is van alle markten thuis!).

Dag van de Kampvuurmuzikant
En toen liep het seizoen ten einde. Maar niet zonder een
echte, zomerse afsluiting.
Ook dit jaar deed Senta weer mee met De Dag van de
Kampvuurmuzikant. Een jaarlijkse muzikale dag (én
nacht, want wie wil kan blijven slapen) op een aantal
natuurkampeerterreinen in Nederland. Ruim dertig
Senta-zangers verzamelden zich op Kasteelcamping
Nederhemert-Zuid. Het Senta Ensemble, ouders en een
paar bestuursleden organiseerden twee caravans, een
paar tenten, een heksenketel soep en een barbecue bij
elkaar. En verder deden de muziek en het weer hun
verbindende werk.
De volwassenen die bleven slapen waren voorbereid op
een korte nachtrust (gelukt!). Het werd, net als vorig
jaar, een dag om nooit te vergeten.

Ook nu weer: alle helpers, ketelroerders en barbecueaanjagers: dank, dank, dank!

Vlnr / vbnb: de voorbereidingen
(met Vera) – bestuursleden
Antoon en Rommy buigen zich
over de gitaarbegeleiding –
inzingen met Vera – en (geen
barbecue kan zonder)
marshmallows in de avondzon!

En nu is het zomer …
Een mooie tijd om ons voor te bereiden op het nieuwe seizoen.
Concerten staan al gepland (meer daarover in de eerste nieuwsbrief van het nieuwe
seizoen). Nieuwe plannen liggen op de tekentafel. Ook al voor 2019 en – voorzichtig – voor
2020. We houden jullie, vanzelfsprekend, op de hoogte van alles wat de komende tijd op ons
programma komt te staan.
Maar eerst gaan we de zomer vieren. Even tijd maken voor de dingen waar we door alle
drukke agenda’s niet altijd aan toekomen. En voor elkaar.
We wensen jullie heel veel zon. Plezier. En nieuwe inspiratie!

En onthoud, ook in de zomer:

We all stand* together!
(* & sing – play – relax - have fun – of wat je daar zelf ook wilt invullen … 😉)
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