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: Arabesque - Interwoven
Wie zijn jullie?
Wij zijn de moderne dansvereniging van de
Universiteit Twente. We zijn opgericht in 1993
en bieden sindsdien gelegenheid aan studenten
en medewerkers van de Universiteit Twente en
het Saxion met zowel veel als weinig
danservaring, om lekker te dansen, maar ook
om zelf choreografieën te maken.
Wat gaan jullie doen?
We zullen een dansvoorstelling geven, die is
samengesteld uit dansen die door onze
choreografen zijn gemaakt, maar ook door onze
leden zelf. Dit doen wij eens per jaar en daar
werken we dus gezamenlijk naar toe. Met veel
plezier proberen we dit ieder jaar weer tot een
succes te maken. Het leuke is ook dat dit vaak in de Week van Amateurkunst (WAK) valt, waar het
precies in past.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De hele wereld staat tegenwoordig in contact met elkaar en iedereen en alles is met elkaar
verwoven. Dit vonden wij een heel leuk thema voor onze voorstelling. Daarom onze voorstelling
Interwoven. Dans is een goede manier om dingen uit te drukken zonder dat je hiervoor woorden
nodig hebt. Dit willen we graag laten zien met onze voorstelling.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Aangezien de choreografieën onder andere gemaakt worden door onze leden, geeft dit goed weer
wie wij zijn. Dit zorgt voor een grote afwisseling in de dansen, qua stijl maar ook qua technisch
niveau. Voor elke dansliefhebber zit er dus wat leuks bij.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Zondag 25 mei om 14.00 uur en maandag 26 mei om 20.00 uur, in de Agora zaal van de Vrijhof. Dit is
op het universiteitsterrein, gebouw 47, de Veldmaat 5. Toegangsprijzen zijn regulier €5,- en €3,- voor
Xtra Card houders.

