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: Symfonia Junior bij het Rijksmuseum Twenthe
Wie zijn jullie?
Wij zijn Symfonia Junior, het jongere broertje van het
bekende Enschedese jeugdsymfonieorkest Symfonia
Jong Twente. Symfonia Junior is een zelfstandig
symfonieorkest met rond de vijftig muzikantjes in de
leeftijd van 8 tot 14 jaar, geleid door Anke Lefferts. Het
orkest heeft zijn eigen optredens, maar staat twee keer
per jaar samen met de grote broer op de planken van
het Enschedese Muziekcentrum voor het Zomer- en het
Winterconcert. Je kunt Junior zien als de kweekvijver
voor Symfonia Jong Twente. Verreweg de meeste
orkestleden stappen over naar Symfonia Jong Twente
als ze 14 zijn en slagen voor een stevige auditie.
Wat gaan jullie doen?
Wij doen dit jaar weer mee aan de WAK. Deze keer in de Gobelinzaal van het Rijksmuseum Twenthe. We
geven daar twee keer een klein, maar sprankelend concert voor alle museumbezoekers. We spelen delen
uit ‘’Music for the Royal Fireworks’’ van G.F. Händel, de Carmensuite van G. Bizet en ‘’Latin Americana’’ van
F. Naylor.
Wat maakt jullie voorstelling speciaal?
Wat is er mooier en ontroerender dan de jongste jeugd de sterren van de hemel te zien spelen? Bekende
klassieke muziek maken in een groot orkest. De kleinsten, de voetjes nog niet helemaal aan de grond,
serieus strijken of blazen met alle aandacht voor de enthousiaste dirigente. De aandachtige toehoorder
herkent duidelijk een aantal aanstormende talenten.
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Zoals gezegd: het is hartverwarmend om een echt symfonieorkest, maar dan met kleine en veelbelovende
muzikantjes, muziek van niveau te zien en te horen maken. Je wordt er blij van!
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
In het Rijksmuseum Twenthe aan de Lasondersingel 129-131 op Hemelvaartsdag (29 mei).
We spelen twee keer: om 14.00 en om 14.45 uur.
Het bekijken van het concert is gratis. U dient wel een gewoon toegangskaartje voor het museum te kopen.
Maar daar krijgt u dus een gratis optreden bij!

