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: Prismare concert Kinderkoor StepByStep
Wie zijn jullie?
StepbyStep is een christelijk kinderkoor
van 30 kinderen en wordt gedirigeerd
door de bekende Enschedese dirigent
Jorrit Woudt. Jorrit is ook dirigent van
CMK Sursum Corda en het GZK Laus
Deo. Ook is hij organist van 4
Gereformeerde kerken en veel
gevraagde begeleider in het land.
We bestaan nu 2 jaar en hebben al
enige optredens in kerken en tehuizen
mogen verzorgen. Ook hebben zij
meegewerkt aan een CD opname van
het koor Laus Deo.
Wat gaan jullie doen?
Wij gaan voor het eerst in ons jonge bestaan een eigen concert geven in een echt theater.
Het koor heeft vaker in dit theater opgetreden tijdens het kerstspektakel van Prismare.
We worden begeleid door een aantal musici, te weten Leon Koppelman (Pamfluit) en Jorrit Woudt
(Piano). Ons repertoire bestaat uit een mix van christelijke en populaire kinderliedjes. Uiteraard
allemaal uit het hoofd.
Wat maakt jullie voorstelling speciaal?
Wij zijn in Enschede uniek, want we zijn het enige zelfstandige kinderkoor in deze grote stad, waarin
toch veel gezongen wordt door volwassenen. Het is het eerste zelfstandige concert dat we geven ,
dus voor de kinderen ook een spannend moment in een bijzonder theater.
Waarom moeten de mensen komen ?
Uiteraard zal het concert worden bezocht door vaders en moeders en andere familieleden.
Maar het is de moeite waard om ook als buitenstaander te genieten van zoveel enthousiasme bij
deze kinderen. De gedrevenheid van de dirigent straalt over op deze groep kinderen in de leeftijd van
zes tot en met twaalf jaar.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Wij geven ons concert in de Theaterzaal van Prismare (Roomweg 167d) op vrijdagavond 6 juni om
19.30 uur. Zaal open om 19.00 uur.
De toegangsprijs is € 4,00.
Kaarten zijn te koop bij de kinderen van het koor of te bestellen: tel.nr 053-4351699
Maar ook bij de zaal kunnen kaarten worden gekocht.

