
Uittip: Theaterproductie ‘de Lift’ van Multiple Noise  
 
 
Wie zijn jullie? 
Multiple Noise is een theaterkoor met 22 leden uit 
verschillende plaatsen in regio Twente. Wij staan 
onder leiding van dirigent Ton Annink, ook 
verantwoordelijk voor een aantal bijzondere 
arrangementen. De regie is verzorgd door Marike 
Vijver.   
 
Wat gaan jullie doen? 
De Lift: Is het het lot? Is het toeval? Is het 
kortsluiting? Theaterkoor Multiple Noise maakt 
een bijzondere reis vol onverwachte uitstapjes. 
Durft u mee naar de volgende verdieping in 
muziek en theater? Wie weet bepaalt u de 
uiteindelijke bestemming! 
 
Elke 2 jaar komt Theaterkoor Multiple Noise met een productie op de planken in een aantal theaters in 
Twente. Na een succesvolle première van de nieuwe productie de Lift in het Kulturhus in Borne gaan wij 
verder in de reeks optredens.  
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal? 
Bij deze voorstelling zult u verrast worden door een reis verhaal waarin een gevarieerd aanbod van 
muziek in diverse stijlen en talen aan u voorbij komt. Deze mix van nummers wordt door 24 zangers 
zowel a capella gebracht, als met muzikale ondersteuning. De muziek is van de pianist (Paul Kroeze) 
aangevuld met andere instrumenten die door eigen zangers bespeeld worden. En niet onbelangrijk voor 
een productie op moederdag; het is geschikt is voor het hele gezin! 
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
Zoals u gewend bent van Multiple Noise staat het koor geen moment stil en u komt ogen en oren tekort. 
Laat u meevoeren in de reis die Multiple Noise maakt.  
  
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
We treden 11 mei op in Concordia Enschede om 15.00 uur. Prijs € 15,- voor volwassenen, voor 
kinderen t/m 12 jaar € 7,50. Kaarten te bestellen via www.concordia.nl 
 
Wij zijn ook nog te zien op zaterdagavond 17 mei 2014 in Parkgebouw Rijssen om 20.00 uur 
Meer informatie over de Multiple Noise www.multiplenoise.nl 
 

http://www.concordia.nl/
http://www.multiplenoise.nl/nl/Agenda/Voorstelling-%22De-Lift%22-Parkgebouw-Rijssen
http://www.multiplenoise.nl/

