
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 Jong Twente – Zomerconcert 2014 
 
Wie zijn jullie? 
Wij zijn Symfonia Jong Twente, sinds 1973 
het onafhankelijke jeugdsymfonieorkest 
voor Enschede en de (Eu-)regio. 
Boegbeeld van ons orkest is dirigent 
Alexander Geluk. Veel van de orkestleden 
beginnen tijdens hun periode bij Symfonia 
met een conservatoriumopleiding. Het 
merendeel van hen komt voort uit onze 
kweekvijver Symfonia Junior voor 
muzikantjes van acht tot veertien jaar, dat 
onder de bezielende leiding staat van 
dirigente Anke Lefferts. Ook Junior geeft 
zoals gebruikelijk weer acte de présence 
tijdens het Zomerconcert. 
 
Wat gaan jullie doen? 
We geven een veelzijdig klassiek 
concert van hoog niveau met werken van beroemde componisten. Onder andere Rossini, 
Schubert, Grieg en Moussorgski.  
Prinses Christina Concours-winnaar Thomas Dulfer soleert met het prachtige Fagot Concerto in F 
van Carl Maria von Weber. 
Onze kweekvijver Symfonia Junior opent het concert met stukken van Händel, Bizet en Naylor. 
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal? 
De jeugd! Stel je voor, een serieus symfonieorkest met muzikantjes vanaf acht jaar, sommigen 
nauwelijks met de voetjes aan de grond. Ze spelen in Symfonia Junior de sterren van de hemel. 
En dan ons ‘’grote orkest’’ met jongeren vanaf veertien. Samen vertegenwoordigen ze alle fasen 
van de jeugd, van kindertijd tot volwassenheid. Ze spelen met groot enthousiasme en muzikaliteit 
prachtig klassiek op hoog niveau.  
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
Er zijn veel redenen waarom je dit concert moet bijwonen. Een prachtig en bont programma met 
klassieke stukken van grote componisten, een geweldige solist, de sfeer in de op een na beste 
concertzaal van Nederland, de kwaliteit die onze jeugd van klein tot groot vol enthousiasme op de 
planken brengt. Prachtig om te horen maar ook om te zien!  
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
Op zaterdag 28 juni om 20:00 uur in de Wilmersbergzaal van het Enschedese Muziekcentrum 
Entreekaarten zijn vanaf 19.30 uur te koop aan de kassa voor €16,00 (volwassenen) en €7,00 voor 
de jeugd. Je kunt ook met een korting van €2,00 via onze website www.symfonia.nl of bij een 
orkestlid een kaartje kopen.   
 
 
 
 

Thomas Dulfer – winnaar Princes Christina Concours 

http://www.symfonia.nl/

