Extra Uittip: Harmony meetz Jazz
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug & Dual City Concert Band
Wie zijn jullie?
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug
werd 1901 opgericht in Glanerbrug. Het
harmonieorkest telt gemiddeld 80 leden. De
vereniging beschikt over een eigen
jeugdopleiding met een AMV groep,
blokfluitgroep, samenspelgroep en een
jeugdorkest. Doordat jaarlijks (jeugd)leden
instromen blijft het een jonge vereniging,
waar muzikaliteit en gezelligheid hand in
hand gaan. Het Groot orkest van
Wilhelmina komt al sinds 1938 uit in de
hoogste afdeling, nu genaamd de
Concertafdeling. Wilhelmina heeft dan ook
een succesvolle concoursgeschiedenis. Zo
werd in 2008 tijdens het muziekconcours in
Enschede nog het predikaat “zeer goed”
behaald. Met 96,00 punten in de concertafdeling was het landskampioenschap binnen.
Wat gaan jullie doen?
Zaterdagavond 5 april zal het Groot Orkest van Wilhelmina Glanerbrug o.l.v. Fried
Dobbelstein een concert geven in samenwerking met de Dual City Band o.l.v. Rini Swinkels.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Wilhelmina probeert steeds weer verrassende ontmoetingen aan te gaan en daarmee een
afwisselend concertprogramma te creëren. De samenwerking met het top jazzorkest Dual
City Concert Band zal een nieuwe ervaring opleveren.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Voor de pauze brengt Wilhelmina een overwegend Engels programma ten gehore. Een van
de stukken die ten gehore zal worden gebracht is The Seafarer van Haydn Wood. Een
ander bijzonder stuk is Lincolnshire Posy van Percy Aldridge Grainger.
Na de pauze speelt de Dual City Concert Band. Deze Concert Jazz Bigband wordt gevormd
door professionele musici uit heel Nederland en is geïnspireerd door bigband jazzmuziek en
–orkesten en musici als Count Basie, Mel Lewis/Thad Jones, Bob Brookmeyer, Maria
Schneire en Jim McNeely. In de loop der jaren heeft de band zich ontwikkeld tot één van de
meest vooraanstaande bigbands van Nederland.
In de afsluitende jamsessie worden alle muzikanten uitgedaagd zich artistiek uit te leven in
“FOOT”, een prachtige blues.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert vindt plaats op 5 april 2014 in de Verrijzeniskerk aanHet Leunenberg 586 in
Enschede, aanvang 20:00 uur.
Kaarten à € 12,50 zijn verkrijgbaar via de website www.wilhelminaglanerbrug.nl en via
Primera Jan Haast in Glanerbrug. Voor aanvang van het concert kunt u ook een
toegangsbewijs aan de deur kopen.

