
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 – Popkoor LA SIDO jubileumconcert Seasons of Life  
 
 
Wie zijn jullie? 
Popkoor La Sído, opgericht in 1993, is 
een groot, ambitieus en energiek 
popkoor uit Enschede, dat met veel 
plezier de mooiste popsongs uitbundig 
of juist ingetogen zingt. Het koor staat 
onder enthousiaste muzikale leiding van 
dirigente Janina Stopperka en pianiste 
Elze Abelen. Zij geven het koor de 
eigen, herkenbare La Sído-sound 
doordat zij beiden bekende popnummers 
bewerken. Elze doet dat al sinds het 
begin, 20 jaren geleden. Het koor trad 
eerder op met o.a. Margriet Eshuijs, 
Denise Jannah, Wende Snijders en 
organiseerde Benefiet concerten in het 
Wilminktheater voor Serious Request in 
2012. 
 
Wat gaan jullie doen? 
‘Seasons of Life’ is ons jubileumconcert vanwege het 20-jarig bestaan van het koor. In ruim 
20 nummers komen de grote gebeurtenissen en seizoenen van het leven langs. En deze 
nummers zingen wij niet alleen, want er doen verschillende eigen kinderen van ons mee.  
 
Wat maakt deze voorstelling speciaal? 
Het is een intiem concert, dicht bij onszelf en onze eigen levenservaring, met nummers uit 50 
jaar popmuziek van Beatles tot hedendaagse hits van Train en Marco Borsato. Daarbij geven 
onze eigen kinderen muzikale ondersteuning en laten horen dat het talent van La Sído niet 
zo maar uit de lucht komt vallen. 
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
La Sido bezingt de seizoenen van het leven! Geboorte, kindertijd, verliefdheid, trouw, 
ontrouw, oud worden; alles komt voorbij. Pakkend, persoonlijk, ontroerend en op vrolijke 
wijze inspireert en nodigt Popkoor La Sido je uit om het leven te vieren. Kortom: dat wil je 
niet missen. 
 
Waar en wanneer kunnen we La Sido horen en zien? 
Op zaterdag 12 april a.s. vanaf 20.00 uur te zien en te horen in Prismare. Kaartjes à € 10,- te 
bestellen via een mail naar kaartverkoop@lasido.nl 
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