Uittip: Drie orkesten voor de prijs van nul
23 jun 2015

Enschede - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke
week de Enschedese amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week
aandacht voor een gezamenlijk concert van de Koninklijke Enschedese Leo Harmonie,
het Muziekcorps der voormalig Schutterij en
Muziekvereniging Unisson.

Wat gaan jullie doen?
Wij zullen op zondag 28 juni één groot orkest vormen
en u trakteren op een midzomerconcert op het terras
van De Buren in Boekelo. Wij zullen een mix spelen
van verschillende marsen en populaire nummers.
Wat maakt het speciaal?
Het feit dat we drie verenigingen voor deze
gelegenheid aaneen smeden tot één groot harmonieorkest. Wij zijn bijzonder trots op deze
samenwerking. In de aanloop zijn er diverse gezamenlijke repetities geweest, die zorgen
voor ontzettend veel plezier en een geweldige bezetting. Het is erg leuk om met elkaar te
repeteren en toe te werken naar het zo iets groots. We hopen op goed weer, zodat wij en het
publiek een gezellige middag hebben. Iedereen heeft er veel zin in!
Waar en wanneer?
Het concert vindt plaats op zondag 28 juni om 14.30 uur bij eetcafé de Buren. De toegang is
gratis. Het publiek kan genieten van een diverse mix van muziek. Van Christina Aguilera tot
een mars, van veelzijdig en swingend slagwerk tot Doe Maar, voor ieder wat wils. En wat is
nou beter dan genieten van dit bijzondere samenwerkingsconcert, in het zonnetje op het
terras met een drankje in de hand?
Verder nog iets te melden?
Alle verenigingen beleven een bijzonder jaar. De Leo Harmonie gaat in het najaar op
concours in Enschede, Muziekcorps der voormalige Schutterij geeft op 21 november haar
125-jarig jubileumconcert en muziekvereniging Unisson geeft op 31 oktober haar 120-jarig
jubileumconcert. Wij zijn ook altijd op zoek naar nieuwe leden. Zie voor meer info:
www.leoharmonie.nl, www.vmschutterij.nl of www.mvunisson.nl.

