Uittip: Symfonia Jong Twente
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese amateurkunst de
gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor Symfonia Jong Twente.
Wie zijn jullie?
Wij zijn Symfonia Jong Twente, sinds 1973 het
onafhankelijke jeugdsymfonieorkest voor Enschede en de
(Eu-)regio. Boegbeeld van ons orkest is dirigent Alexander
Geluk. Veel van de orkestleden beginnen tijdens hun
periode bij Symfonia met een conservatoriumopleiding.
Het merendeel van hen komt voort uit onze kweekvijver
Symfonia Junior voor de jongste muzikantjes onder de
bezielende leiding van dirigente Anke Lefferts.
Wat gaan jullie doen?
Symfonia Jong Twente sluit op 27 juni zijn ‘Euregio
Tournee’ af in het Enschedese Muziekcentrum met een
‘zomers’ Zomerconcert; veel romantiek en heroïek en
prachtig solowerk. Klassieke- en filmmuziek van
beroemde componisten als Alexander Borodin, Camille
Saint- Saëns, George Gershwin, John Williams en Aram
Khatchaturian.
Symfonia Junior opent het concert met stukken van
Brahms, Bach, Bernstein en Rimsky-Korsakoff.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De toeschouwer beleeft de jeugd in twee prestigieuze symfonieorkesten van kindertijd tot volwassenheid;
van kweekvijver Symfonia Junior met muzikantjes vanaf acht jaar tot en met Symfonia Jong Twente met
jong talent van veertien tot vijfentwintig jaar. Ze spelen met groot enthousiasme en muzikaliteit prachtige
klassieke- en filmmuziek op hoog niveau.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Waarom? Geniet van een prachtig zomers programma met klassieke- en filmmuziek van beroemde
componisten, van orkestlid en Nederlands toptalent op trompet, Duco Akkerman en van de geweldige
vioolsolo in ‘Romance’ van Johan Svendsen door veelvuldig prijswinnares Chloë Elsenaar.
Prachtig om te horen, maar ook om te zien: onze muzikale toekomst!
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zaterdag 27 juni om 20:00 uur in de Wilmersbergzaal van het Enschedese Muziekcentrum.
Entreekaarten zijn vanaf 19:30 uur te koop aan de kassa voor € 15,00 (volwassenen) en € 7,50 (jeugd). Nog
goedkoper is de voorverkoop (€ 14,00 en € 5,00) via onze website www.symfonia.nl.

