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…

UITTIP: Oost Nederlands Symfonieorkest viert jubileumjaar met 3 concerten.
Wie zijn jullie?
Wij zijn het ONSO, een symfonieorkest
uit Enschede, en onze leden komen uit
heel Twente en uit zowel beroeps- als
amateurkringen. We spelen allemaal
voor ons plezier in dit orkest, onder
leiding van onze dirigent Jeppe Moulijn,
en we bestaan dit jaar 60 jaar!
Wat gaan jullie doen?
Wij gaan deze mijlpaal vieren met 3
feestconcerten, te beginnen op 16
maart aanstaande met een Spaans
concert. Op 14 juni volgt dan een
Amerikaans getint concert in
samenwerking met dansstudio ‘Focus ’ in de stadhuishal van Hengelo en op 9 november de
grote klapper: een concert in de Holland Casinozaal van het Muziekcentrum met werken van
grote Russische componisten, we spelen dan o.a. de 5e symfonie van Shostakovich en een
pianoconcert.
Wat maakt jullie concerten speciaal?
In de eerste plaats vinden wij het heel speciaal dat bij ons concert op 16 maart Carla Leurs,
de concertmeester van het Nederlands Symfonieorkest, de soliste zal zijn in de ‘Symphonie
Espagnole’ van Edouard Lalo. Het is een stuk met een virtuoze vioolsolopartij. Ook het
optreden van dansers bij ons juniconcert is niet dagelijks te zien bij een klassiek concert!
Tenslotte belooft het novemberconcert echt bijzonder te worden, in grote bezetting. We
verklappen daar nog niet alles over, maar het wordt een groot feest!
Waarom moeten de mensen komen kijken en luisteren?
Omdat we dit jaar dus echt unieke dingen doen met als extra leuke bijkomstigheid dat we de
mensen die naar alle drie concerten gaan een passe-partout aanbieden voor 40 euro, te
bestellen op: bestel@onso.nl
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
16 maart Grote Kerk Enschede, 15.00 uur
14 juni Stadhuishal Hengelo, 19.00 uur
9 november Muziekcentrum Enschede, 15.00 uur.

