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zesde jaargang, 3 juli 2019

Een half jaar sinds onze vorige nieuwsbrief. Maar Senta bruist én broedt. Daarom kijken we,
zoals we dat altijd doen, in deze nieuwsbrief terug naar wat we gedaan hebben sinds
afgelopen winter. En vooruit naar wat we nog op het programma hebben staan. Of wat in
onze hoofden borrelt en nog een plek moet krijgen. Maar voor we met dat nieuwe seizoen
aan de slag gaan, gaan we eerst lekker zomeren. Uitwaaien. Doorwaaien. En Lawaaien.

Eerst even terug naar eind 2018
Na de Nicolas Cantate (8 december) en de Volkskerstzang (15 december) was er nóg een
concert waarmee Senta het jaar uitluidde. Vlak voor Kerst, op zondag 23 december, zong het
Senta Ensemble een kerstconcert in het Hurns Kerkje. Zij werden geflankeerd door Marta
Lopez Vega op viool en Wil Koolen op piano. Ensemble-zangeres Emma speelde op de
djembé. Het was een prachtige, sfeervolle opmaat naar de feestdagen.

Van Kerst naar Pasen: Matthäus Passion
Op zaterdag 13 april klonk voor de 55e keer de Matthäus Passion in de Sint-Maartenskerk in
Zaltbommel. Dit jaar was de artistieke leiding in handen van Johannes Leertouwer, die niet
‘op de bok’ stond maar eerste viool speelde. Traditiegetrouw zong het Jeugdkoor van Senta
mee.

Mijn schild ende betrouwen …
Dit jaar schreef de Wijkraad Zaltbommel
Binnenstad een prijsvraag uit voor
kinderen uit Zaltbommel: zij mochten
een Wilhelmus-filmpje van zichzelf
insturen en de winnaars mochten op
Koningsdag mét dat Wilhelmus de
officiële opening van de oranjeactiviteiten inluiden, begeleid door ‘De
Karel’. Het Kinderkoor van Senta deed
mee … én won! En zo zong een deel van
dat koor op 27 april – uit het hoofd! – de
twee bekendste coupletten. En daar
hoorde natuurlijk een officieel
staatsieportret bij.

Even tussendoor …
Zingen bij Senta is leuk. Heel leuk. Maar er wordt ook hard gestudeerd. Hoe dat eruitziet?
Nou, zo bijvoorbeeld …

Dag van de Kampvuurmuzikant
Een paar tenten (en één heel grote). Een kleine caravan. Een keurige boodschappenlijst voor
twee dagen met ook serieus eten. Mooi weer. En héél veel plezier. Dé ingrediënten voor de
Dag van de Kampvuurmuzikant waar Senta ook dit jaar weer aan meedeed. Het recept: zang/muziekgroepen kunnen zich aanmelden voor een optreden op een van de deelnemende
natuurcampings, op een zaterdag vóór de zomervakantie, en daar wordt die avond een
winnaar uit gekozen. Maar eigenlijk is het niet zo belangrijk wie wint (we werden overigens
tweede), het gaat meer om de gezelligheid en het buiten zijn in de natuur (in ons geval: de
prachtige Kasteelcamping Nederhemert-Zuid). Wie wilde kon blijven slapen. Hoewel
nachtrust niet bepaald een van de onderdelen is waar deze Dag om bekendstaat …

De muzikanten …

… en het kampvuur.

En toen werd het écht zomer
Een zomer die we tegemoetzongen met ons jaarlijkse Zomerconcert, dit jaar op zondag 30
juni (tweemaal), in het mooie Hurns Kerkje in Hurwenen, en als onderdeel van het
Cultuurfestival Bommelerwaard. Ons Zomerconcert is altijd een prachtige afsluiting van het
seizoen, maar dit jaar misschien wel extra. Omdat ‘onze’ Tina en Floortje ons begeleidden op
keyboard en dwarsfluit, samen met Isabel en Vera (schudeieren) en bestuurslid Antoon
(djembé). Omdat Fenne, Josien, Chioma en Neele solo zongen (solist Florian had, zoals
zangers en zangeressen dat nu eenmaal weleens hebben, last van zijn stem, maar zong waar
mogelijk wel mee met het Kinderkoor, super! En voor ons gevoel zong ook Jesse – helaas
geveld door de griep – gewoon mee). Omdat de drie dames van ons Startkoor alles uit hun
hoofd zongen, inclusief een Chinese taalles. Omdat het Kinderkoor liet horen hoe goed ze
driestemmig kunnen zingen. Omdat het Jeugdkoor het lastige a cappella Picchiarello (een
half jaar op gestudeerd!) feilloos zong. Omdat het Senta Ensemble als altijd zo mooi liet
horen en zien wat jaren bij Senta zingen met stemmen doet. Én omdat we dit jaar Danny
Smoorenburg in ons midden hadden die het zó leuk vond om mee te doen dat hij dat op zijn
verjaardag deed. Bij het slot, ‘Sluit alle deuren maar’ uit de musical Joseph, ging het dak er
nog nét niet af. We hebben er een filmpje van gemaakt (let niet op de kwaliteit, die komt uit
een telefoon).
Dank Danny. Dank ook Carl, onze trouwe pianist, voor je vaste support. Dank Ilze voor je
choreografische adviezen. Dank ouders en verzorgers en alle andere familieleden en
ambassadeurs voor jullie steun bij het organiseren van onze projecten. Mogen we volgend
jaar weer op jullie rekenen?
Op de pagina hierna een kleine impressie van het concert!

De poster voor dit concert werd
als ieder jaar gemaakt door
Tekenschool Bommelerwaard.
Dank je wel, Cathalijne!

Pssstttt …. noteer vast voor na de zomer …
29 september 2019
Muzikale Monumenten (Senta Ensemble)
Hervormde Kerk Heerewaarden, Hogestraat 20, Heerewaarden
Najaar 2019
Drie gratis proeflessen
Laagdrempelig kennismaken met Koorschool Senta? Dat kan! In het najaar bieden we
kinderen weer de mogelijkheid om drie gratis proeflessen te komen volgen.
Meer weten? : info@koorschoolsenta.nl
Eind oktober/ begin november 2019
Sint-Maartensworkshop Liedjes & Lampions
In samenwerking met Tekenschool Bommelerwaard en theater de Poorterij
Twee middagen werken aan een mooie Sint-Maartenslampion, één middag leuke SintMaartensliedjes leren, gevolgd door een heus optreden in de grote zaal van de Poorterij.
Totale kosten: € 11,11. Meer weten? : info@koorschoolsenta.nl
Tekenschool Bommelerwaard/de Poorterij, Nieuwstraat 2, Zaltbommel
1 november 2019
Sint-Maartensconcert (Jeugdkoor en Senta Ensemble)
In samenwerking met Muziekschool Zaltbommel
Gasthuiskapel, Gasthuisstraat 34, Zaltbommel
14 december 2019
Kerstconcert Muziekschool Zaltbommel (alle koren)
Muziekschool, Nieuwstraat 2, Zaltbommel
21 december 2019
Volkskerstzang (alle koren)
Sint-Martinuskerk, Oliestraat 28, Zaltbommel
4 april 2020
Matthäus Passion (Jeugdkoor)
Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel
En dan zijn er nog plannen rondom 75 jaar bevrijding en nog véél meer!

Senta-Supporter worden?
Aan onze projecten zijn altijd extra kosten verbonden.
Denk bijvoorbeeld aan extra repetities en de
bijbehorende huur van de repetitieruimte,
choreografie, vervoer en bladmuziek. Voor al die
zaken kunnen wij niet zonder de steun van onze Senta-Supporters.
Senta-Supporter worden kan al vanaf € 10,- per jaar. Én: de fiscus betaalt mee! Want Senta
heeft de culturele ANBI-status. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25
keer het bedrag van de gift aftrekken. Voor vennootschappen is dat zelfs 1,50 keer.
Het leuker maken … soms kan het dus wél!
Kijk voor meer informatie op onze website (en op die van de Belastingdienst).

Maak er een mooie
zomer van allemaal.
We hopen jullie,
uitgerust, bijgetankt
en opgeladen weer
terug te zien in
september!

www.koorschoolsenta.nl
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