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: Jubileumconcert EVC Enschede
Wie zijn jullie?
Show & Marchingband EVC Enschede is
binnen de stadsgrenzen van Enschede
zeker geen onbekende, maar ook
daarbuiten geniet dit muziekgezelschap
bekendheid. Het orkest verleent in binnenen buitenland met regelmaat haar muzikale
medewerking aan grote parades, taptoes en
andere publieksevenementen.
Wat gaan jullie doen?
Ter gelegenheid van het tienjarige bestaan
van de vereniging laat EVC Enschede zich
van een heel andere kant horen en zien met
een aangepast concerterend programma.
Wat maakt jullie activiteit speciaal?
Alle verenigingsonderdelen (het showkorps,
Jong EVC en de afdeling Twirl) presenteren
zich vanaf 20.00 uur aan het publiek met een
verrassend en afwisselend programma.
Waarom moeten de mensen komen?
Tien jaar geleden ontstond dit prachtige muziekgezelschap uit een samensmelting van twee
Enschedese muziekverenigingen (EDES en De Veldkamp). In de afgelopen tien jaren is er hard
gewerkt aan de nieuwe identiteit van de vereniging. Met fraaie traditionele uniformen, een complete
instrumentale bezetting, een afwisselend repertoire en de inmiddels niet te miskennen unieke EVCsound heeft EVC Enschede zich definitief een goede positie in de vaderlandse muziekwereld
verworven. “EVC is als het ware de muzikale ambassadeur van Enschede en dat willen we graag
laten horen en zien. Niet voor niets prijkt het wapen van Enschede als beeldmerk op de sjerp van
onze tamboer-maîtres”, aldus bandmanager Sander van Achteren.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Ons jubileumconcert vindt plaats op 29 maart 2014. We starten om 20.00 uur op het podium van de
intieme theaterzaal van de Prismare in Enschede. Iedereen is welkom, maar vol is vol! Om die reden
zijn toegangskaarten alleen verkrijgbaar in de voorverkoop. Met een hoogte van € 2,00 is de
toegangsprijs uiterst laagdrempelig te noemen. Bovendien krijgen de concertbezoekers een gratis
consumptie (koffie/thee). Voor informatie over de kaartverkoop kunt u mailen naar
info@evc-enschede.nl.

