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: Studenten Harmonie Orkest Twente - Zomerconcert
Wie zijn jullie?
Wij zijn Studenten Harmonie Orkest Twente, oftewel
SHOT. Wij zijn een harmonieorkest bestaande uit
studenten van de Universiteit Twente, het Saxion en
ArtEZ en staan onder leiding van Ronny Buurink. Elke
donderdagavond repeteren we in de Vrijhof op de
campus van de Universiteit Twente, waar we ook
twee keer per jaar een concert geven. Verder gaat
SHOT eens in de twee jaar op concertreis en twee
keer per jaar op repetitieweekend, waar ook altijd
plaats is voor veel gezelligheid.
Wat gaan jullie doen?
In juli vertrekken wij met het hele orkest naar
Valencia om daar deel te nemen aan een groot muziekconcours, het Certamen Internacional de
Bandas de Música. Wereldwijd is dit een bekend
festival voor blaasorkesten. Al sinds bekend is dat we hieraan mee gaan doen, kijkt het hele orkest
ernaar uit! Ter voorbereiding op onze concertreis geeft SHOT een concert in de Vrijhof, helemaal in
het thema Valencia. We zullen de stukken ten gehore brengen die we ook in Valencia zullen spelen.
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Ons concert zal helemaal in het thema Valencia zijn, inclusief de muziek en de aankleding van de zaal.
Wij zullen de Spaanse zon naar Enschede brengen!
Waarom moeten de mensen komen kijken?
Hoe kan men de zomer nu beter beginnen dan met een mooi concert in Spaanse sfeer van een
studentenorkest? We zullen een gevarieerd programma spelen, met muziek als Pirates of the
Caribbean, Las Arenas (een Paso Doble) en The Dream of Willy Freeman. Muziek voor jong en oud.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert zal plaatsvinden op donderdag 3 juli. We starten om 20.00 uur in de Audiozaal van de
Vrijhof op de campus van Universiteit Twente. Kaartjes zullen ter plekke verkrijgbaar zijn. Ze kosten
€4,-, (€2,- met een XtraCard)

