
 
UITTIP: Winterconcert Symfonia Jong Twente 
 
 
Wie zijn jullie? 
Wij zijn sinds 1973 het onafhankelijke 
Jeugdsymfonieorkest voor Enschede en 
verre omgeving; Symfonia Jong  Twente. 
Symfonia is een volwaardig 
symfonieorkest met jeugdige 
muzikanten van 14 tot 25 jaar, dat op 
een hoog niveau klassieke- en 
filmmuziek ten gehore brengt. Dirigent 
Alexander Geluk is inmiddels een icoon 
in het oostelijk muzieklandschap. De 
traditionele Winter- en Zomerconcerten 
in het Muziekcentrum worden steeds 
geopend door kweekvijver Symfonia 
Junior met muzikantjes van 8 tot 14 jaar 
o.l.v. dirigente Anke Lefferts. 
 
Wat gaan jullie doen? 
Wij halen deze keer een stukje voorjaar in huis met het traditionele Winterconcert  op het podium van het 
Enschedese Muziekcentrum. Met  een bonte waaier aan prachtige werken van Verdi (Ouverture van 
Nabucco), Bizet (l’Arlésienne), von Weber (Romance), Rachmaninov (Vocalise) en Khachaturian (Adagio uit 
Spartacus, bekend van de tv-serie de Onedin Line).  
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal? 
Wat is er mooier dan onze jeugd in tijden van social media en smart phones met vuur de mooiste klassieke 
composities te zien en te horen spelen? De groten, maar ook de kleinsten, waarvan sommige  nauwelijks de 
voetjes aan de grond krijgen met stukken van  Mozart, Grieg, Conti, Norman en Stone.  
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
De variëteit van de stukken is groot en bloemrijk; van vrolijk tot ontroerend en serieus. Mooi klassiek. Maar 
dat is niet alles; de jonge muzikanten die ze ten gehore brengen zijn een stukje voorjaar en hoop in tijden 
van crisis en onzekerheid. Als het aan hen ligt komt het allemaal wel goed!  
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
Op zondag 9 februari om 14.30 uur in de grote zaal van het Enschedese Muziekcentrum. 
Kaartjes zijn te koop aan de kassa (€ 15,00 en jeugd € 6,00), voorverkoop via www.symfonia.nl  en via de 
orkestleden (€ 13,00 en jeugd € 5,00). 
 
 

http://www.symfonia.nl/

