Extra Uittip: Toonkunst Enschede - dubbelconcert met het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor

Wie zijn jullie?
Wij zijn een Twents koor met een lange
geschiedenis. Toonkunst Enschede (TKE)
werd opgericht in 1896. Het koor zingt
onder de bezielende leiding van Jacco
Camphens en met pianobegeleiding van
Jeroen Hulshof.
Wat gaan jullie doen?
We zullen gezamenlijk met het Koninklijk
Hengelo's Mannenkoor (KHM) een zeer
gevarieerd programma presenteren. Het
KHM opent met een keuze uit hun
repertoire o.a.: A concert celebration van
Andrew Lloyd Webber, een negrospiritual
“down by the river site”, Halleluja van Leonard Cohen, Ave Maria van Kropivsek en Landerkennung
van Grieg. Jeroen Hulshof en Nadine Eman spelen vervolgens vierhandig op de piano een muzikale
verrassing. Na de pauze zingt Toonkunst de Missa Brevis in G van Mozart en “Hör mein Bitten Herr”,
van Mendelssohn. De bekende sopraan Diet Gerritsen zal haar prachtige stem laten horen in de
werken van o.a. Shaffy, Lloyd Webber en Mendelssohn. Eigen koorleden zingen de solo’s in “Down by
the River site”, “Landerkennung” en in de Mis van Mozart. Dansgroep Agapo en het Toonkunstkoor
brengen een traditionele Armeense dans “Grounkner (kraanvogel)”. Beide koren voeren ten slotte
gezamenlijk “de Cantique de Jean Racine van Fauré“ uit.
Wat maakt jullie uitvoering speciaal?
Het dubbelconcert is speciaal omdat we met dezelfde dirigent een verschillend repertoire zingen. Het
KHM zingt delen uit operettes, musicals en negrospirituals, terwijl het repertoire van TKE vooral
bestaat uit klassieke werken zoals de Johannes Passion, Requiem van Mozart en werken van Haydn,
Durufle, Schubert e.a.
Waar kunnen we jullie zien?
Op 3 oktober, 20.00 uur in de Verrijzeniskerk in Enschede, Het Leunenberg 588. En op 10 oktober om
20.00 uur in de Waterstaatskerk in Hengelo, Deldenerstraat 20. De toegangsprijs is € 12,50. Voor
jongeren /studenten € 7,50 (inclusief koffie/thee in de pauze). Kaarten zijn te bestellen via koorleden of
in de kerk.
Verder nog iets te melden?
In 2016 is Jacco Camphens 20 jaar dirigent van Toonkunst Enschede. Dit gaan we vieren met een

