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zesde jaargang, 31 december 2019 

 

 

De laatste dag van het jaar. En kerstvakantie. Stilte voor de ‘storm’, want wat zitten we weer 

volop in de projecten en plannen voor twintig-twintig én zelfs voor 2021. Soms voor een van 

de koren, soms voor alle. Binnen de Bommelerwaard, maar ook daarbuiten. Vertellen we 

verderop meer over. Eerst kijken we even terug.   

   

Muzikale Monumenten met het Senta Ensemble  
In september bracht het Senta Ensemble – volgen jullie ze al 

op Facebook? -  op een zondagmiddag een concert in het 

kader van Muzikale Monumenten (ja er staat Koorschool 

Senta op de poster, maar het was dus het Ensemble). In de 

kerk in Heerewaarden. Zo divers als het Ensemble zelf, in talen 

en stijlen, en a cappella en met begeleiding. Hoe dat eruitzag 

en klonk? Nou, zo.  

 

Deze mooie soliste, Roos Meering, heeft het Ensemble 

inmiddels verlaten omdat zij het helaas niet meer kan 

combineren met alle overige dingen die zij te doen heeft, 

maar wat kán ze prachtig zingen! Dank je wel Roos, en blijf 

vooral met ons verbonden!  

 

 

Sint Maarten, Sint Maarten!  
Op zaterdag 1 november zong ons Jeugdkoor mee in het jaarlijkse Sint-Maartensconcert in 

de Gasthuiskapel in Zaltbommel, waar ook koperkwintet Fohkes, muziekgroep Fiddle ’n 

Drum en leerlingen van Muziekschool Zaltbommel (waarover verderop meer) aan 

meededen.  

Een van de liedjes die 

we zongen: 

Kusimama, dat vrij 

vertaald zoveel 

betekent als: sta je 

mannetje, neem je 

eigen plek in! Je vindt 

het, samen met veel 

ander moois, op ons 

YouTube-kanaal.   

https://www.facebook.com/sentaensemble/
https://www.facebook.com/sentaensemble/videos/1431140267053120/
https://www.youtube.com/watch?v=1XFqWBgisc4&fbclid=IwAR0iStXp5AlDdJ8nr6yp-209mEqkoZiprJzCh17NXpMpjKO1bWeXDNhZLGA


Op dat voor jezelf opkomen komen we straks nog terug. Luister je voor nu vast in en geniet!   

 

Met de Muziek(school) mee! 
Ook ons Kinderkoor liet dit jaar van zich horen. Tijdens het jaarlijkse kerstconcert van 

Muziekschool Zaltbommel in, ook nu, de Gasthuiskapel zongen ze over lichtjes in de 

kerstboom en een witte wereld, en dat deden ze zo goed dat we de regen buiten voor even 

vergaten. Het slot was een mooie eindejaarsgedachte voor iedereen:  

 

Wereldwijde wensen, mailtjes en muziek  

voor alle lieve mensen ver weg en heel dichtbij  

wereldwijde wensen, voor jou en ook voor mij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gedachte die ook terugkwam in de eveneens jaarlijkse  

 

Volkskerstzang   
die sinds een paar jaar weer klinkt in de Martinuskerk in Zaltbommel, dit jaar op zaterdag 21 

december. Jong en oud luisterden naar het Kerstverhaal en mooie lezingen, muzikaal omlijst 



door, naast Senta, ‘De Karel’, organiste An van Tuijl en het Schoolorkest Zaltbommel dat 

sinds september dit jaar bestaat.  Als ieder jaar was het een moment om even stil te staan bij 

het eind van het jaar, een moment van bezinning, samen met alle mensen die in de volle 

kerk aanwezig waren. Ook die avond zongen we de wereldwijde kerstwens. En was Sylvia 

voor even, tijdens de kerstboomlichtjes, niet alleen koor- maar ook orkestdirigent.  

 

 

Tussen de generale repetitie en de Volkskerstzang zelf was er een gezellig SentaKerstbuffet. 

Alle zangers en zangeressen die aan de Volkskerstzang meededen hadden daar iets voor 

meegenomen, al dan niet zelfgemaakt. Brood – en heel veel andere lekkere dingen – om te 

delen. De coördinatie en regie waren in handen van Jeugdkoorzangeres Tina van Aken 

(tevens Hoofd Gevonden Voorwerpen). Geweldig gedaan Tina! En wat was het gezellig.  



Nog even een weekje terug …      
Er was nóg een concert in december. Na het kerstconcert van de Muziekschool (’s middags) 

zong het Senta Ensemble ’s avonds haar Kerstconcert in het lieflijke Hurns Kerkje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een avond vol sfeervolle kerstmuziek van over de hele wereld. Bijvoorbeeld uit Perú.  

 

Drie kerstconcerten die samen de feestdagen inluidden waar we nu middenin zitten! En 

ondertussen maken we ons op voor alle nieuwe projecten die op stapel staan. Én een 

nieuwe samenwerking …  

 

Muziekschool Zaltbommel     
In 2019 was het al een feit, maar vanaf 2020 wordt het zicht- en tastbaarder voor iedereen: 

Koorschool Senta werkt samen met Muziekschool Zaltbommel en daar zijn we heel erg blij 

mee. We kunnen leren van elkaars kennis en muzikaliteit, stemmen en instrumenten met 

elkaar verbinden en nieuwe ideeën ontwikkelen, want samen is nooit een optelsom, maar 

een verveelvoudiging van kansen en mogelijkheden en nieuwe initiatieven. We zien uit naar 

inspirerende nieuwe projecten!  

 

https://www.facebook.com/sentaensemble/videos/605617980244325/


Een nieuw onderkomen voor ons Jeugdkoor: de Gasthuiskapel! 
Een van de mooie resultaten van die 

samenwerking is dat ons Jeugdkoor vanaf het 

nieuwe jaar gaat repeteren in, jawel, de 

Gasthuiskapel in Zaltbommel. Een kans die ons 

geboden werd door, onder andere, de 

inspanningen van muziekschoolvoorzitter Ton 

van Balken en financiële ondersteuning van de 

Van Voordenstichting als bijdrage in de huur.  De 

Gasthuiskapel heeft een ongekende akoestiek 

en biedt ons mogelijkheden om, bijvoorbeeld, 

gasten uit te nodigen voor een repetitie, audities 

te doen en wat al niet meer. Er zijn al heel veel plannen, ook al omdat er zulke prachtige 

projecten op stapel staan, dus houd vooral onze website en Facebook-pagina in de gaten!  

 

Nieuw betekent ook afscheid van 

oud, in dit geval de Zangstudio van 

Sylvia. Het ‘honk’ van het Jeugdkoor 

is binnenkort niet meer beschikbaar 

omdat het wordt verkocht. Er liggen 

heel veel schaterlachen en tranen, 

harenvlechtsessies en jurkennaai-

projecten, oliebollenfeestjes en 

zomercampingavonden in de tuin. 

Maar ook was het de vruchtbare 

grond van heel veel mooie concerten 

en andere projecten. Op deze foto 

van krap twee weken geleden wordt er, door (een deel van) alle koren, gerepeteerd voor de 

afgelopen Volkskerstzang. Dag Zangstudio, dank voor je welkome warmte en gezelligheid. 

We zien uit naar de volgende stap, maar toch, we gaan je ook een beetje missen.  

 

OOK NIEUW! Koorschool Senta organiseert audities 
Op zaterdag 14 (20:30 uur) en zondag 15 (14:30 uur) maart 2020 vindt er een bijzonder 

concert plaats in de concertzaal van Theaters Tilburg. Een concert waarin mensen centraal 

staan die iets betekenen in het leven, die iets bijzonders doen of hebben gedaan.  

 

Een van die mensen is Malala (voluit: Malala Yousafzai), de Pakistaanse 

kinderrechtenactiviste die strijdt voor onderwijs voor meisjes. In 2012 werd er door de 

Taliban een aanslag op haar leven gepleegd. Een kogel raakte haar hoofd en hals, maar ze 

overleefde en zette haar strijd onverminderd voort, wat haar, onder andere, de Nobelprijs 

voor de Vrede opleverde. Als ode aan deze bijzondere vrouw – ze is inmiddels 22 - zingt het 

Kinderkoor van Koorschool Senta, samen met een heleboel andere koren en begeleid door 

een geweldig orkest, een prachtig lied. 

 



Ben jij tussen de 7 en 15 jaar en wil jij dat lied op 14 en 15 maart ook zingen? En daarmee, 

op je eigen manier, je stem laten horen in die belangrijke strijd voor rechten voor ieder 

mens? Dat kan!  

 

Want op donderdag 16 januari  

organiseren we in de Gasthuiskapel  

AUDITIES VOOR MALALA  

van 18:00 tot 19:00 uur  
 

Wat moet je kunnen?  

Ervaring is niet nodig, maar je moet natuurlijk wel van zingen houden. Na je aanmelding 

sturen we je een couplet van een eenvoudig lied dat je (echt!) heel makkelijk leert. Want we 

snappen best dat het spannend is om zomaar auditie te komen doen. Overigens, stél dat we 

samen tot de conclusie komen: je moet nog nét iets meer oefenen voor je aan zo’n concert 

mee kunt doen, dan is er geen man overboord, want verderop in het jaar organiseren we 

zelf - of doen we mee aan - nog een aantal andere concerten, dus er zijn altijd 

mogelijkheden genoeg om jouw stem bij ons een plek te geven. Waarmee we maar zeggen 

willen: denk niet ‘ik zal wel niet goed genoeg zijn’, maar kom en laat van je horen!  

 

Wat moet je doen?  

Meld je – zo snel mogelijk! – aan via de mail. Vermeld je naam, leeftijd en telefoonnummer 

en vertel ons waarom je graag mee wilt doen. Je hoort/leest dan zo snel mogelijk van ons.  

 

We zien uit naar je bericht (en je auditie natuurlijk)!  

 

O ja …  

Denk je: niets voor mij maar ik kén iemand die … stuur dit bericht dan 

gerust door!  
 

 

Wat staat er de komende tijd op ons programma?    
 

11 maart 2020  

Namenmonument in Klank (Jeugdkoor en Projectkoor Rivierenland)  

Een initiatief van en in samenwerking met de gemeente Zaltbommel en het Mikwe rondom 

de herdenking en viering van 75 jaar vrijheid  

Sint-Martinuskerk, Oliestraat 28, Zaltbommel 

 

14 en 15 maart 2020  

L’Aventure Musicale, de Legende van de Rode Draad, met de ode aan Malala (Kinderkoor + 

audities)  

Theaters Tilburg, Louis Bouwmeesterplein 1, Tilburg   

 

  

mailto:info@koorschoolsenta.nl


29 maart 2020  

Kinderkorenfestival (Startkoor, Kinderkoor, Jeugdkoor)  

Een geweldig avontuur! Met onder andere workshops spel en beweging, een kennismaking 

met en kijkje achter de schermen van de opera én een grootse finale met alle kinderkoren 

die eraan meedoen.  

Nationale Opera & Ballet, Waterlooplein 22, Amsterdam   

 

4 april 2020  

Matthäus Passion (Jeugdkoor)  

Sint-Maartenskerk, Kerkplein 1, Zaltbommel    

 

Mei 2020 

Kinderkorenfestijn (Kinderkoor)  

Nadere informatie volgt.  

 

Zomer 2020  

Ons Zomerconcert!  

Meer informatie volgt!  

 

En ook zijn we al bezig met 2021. Maar daarover later meer!  

 

 

Nieuwe samenwerking. Een nieuwe les-/repetitielocatie. Nieuwe plannen. Nieuwe 

projecten. Nieuwe concerten. Die ons ook weer inspireren om, bijvoorbeeld, een nieuwe 

invulling te geven aan het Senta Supporterschap. Het borrelt en het bruist en we hebben er 

zin in. Maar voor nu wensen we jullie allemaal  

 

 

Heerlijke feestdagen 

en een geweldige 

start van het nieuwe 

jaar. Houd elkaar bij 

de hand en blijf de 

verbinding zoeken! 
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