
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: koopavond-orgel+concerten door Jorrit Woudt 
 
 
Wie is het? 
Jorrit Woudt is musicus | organist, pianist en dirigent. Op dertienjarige leeftijd 
begeleidde hij zijn eerste kerkdienst en nog steeds is hij 's zondags op de 
orgelbank te vinden om tot Gods eer de gemeentezang te begeleiden, 
voornamelijk in de vier Gereformeerde kerken (vrijgem.) van Enschede. 
Hij is dirigent van twee mannenkoren, een gemengd koor en een kinderkoor en 
is hij een veelgevraagd begeleider bij koorconcerten en cd-opnamen. 
 
Wat gaat hij doen? 
Om ook in de zomermaanden muzikaal vermaak te bieden in de stad Enschede 
organiseert Jorrit drie koopavond-orgel+concerten. Op donderdag (koopavond) 
is er gelegenheid een kerk binnen te lopen en te genieten van de prachtige 
klanken van de koningin der instrumenten; het orgel! 
Belangrijke drijfveer is voor Jorrit om het orgel bekend en toegankelijk te maken bij een breed 
publiek en ook vooral bij jongeren. Daarvoor heeft hij zich verzekerd van twee uitstekende musici 
die hun medewerking zullen verlenen: op 24 juli speelt hij samen met de bekende trompettist 
Maurice van Dijk en op 31 juli weet hij zich bijgestaan door de Enschedese sopraan Marjan 
Vleeming. Op 7 augustus staat een improvisatieconcert gepland, dan zal Jorrit improviseren (ter 
plekke muziek bedenken en spelen) over bekende psalmen, gezangen en liederen die het publiek 
mede op kan geven. 
 
Wat maakt deze voorstelling speciaal? 
's Zomers is er weinig aanbod van dit soort concerten in Enschede, daarom nu voor het derde jaar op 
rij een koopavond-concert-serie, waarbij de variatie en veelkleurigheid van de drie geheel 
verschillende orgels een belangrijk aandachtspunten zijn. 
 
Waarom moeten de mensen komen? 
Het zijn aantrekkelijke, toegankelijke concerten voor een breed publiek.  
Bij twee van deze concerten geeft ook een solist(e) een bijdrage, te weten Maurice van Dijk 
(trompet) en Marjan Vleeming (sopraan). Aan het einde van het concert kan de bezoeker zijn of 
haar waardering laten blijken in een vrije gift. 
 
Waar en wanneer kunnen we het zien/horen? 
- 24 juli Zuiderkerk, Haaksbergerstraat 118. Jorrit Woudt (orgel) en Maurice van Dijk (trompet) 
- 31 juli Noorderkerk, Lasondersingel 18. Jorrit Woudt (orgel) en Marjan Vleeming (sopraan) 
- 7 aug. Oosterkerk, Wilhelminastraat 18. Jorrit Woudt - improvisatieconcert (incl. verzoeken) 
Alle concerten starten om 20.15 uur, toegang vrij, collecte bij de uitgang. 
 

http://www.jorritwoudt.nl/

