
Extra Uittip: Het Twents Mandoline en
Gitaar Orkest
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis
aan Huis geven elke week de Enschedese
amateurkunst de gelegenheid een uittip te
verzorgen. Deze week aandacht voor het 
Twents Mandoline en Gitaar Orkest 

Wie zijn jullie?
Het Twents Mandoline en Gitaar Orkest is een
orkest, dat al 90 jaar bestaat,  waar het
tokkelen op akoestische instrumenten
centraal staat.
Het repertoire van het orkest is zeer afwisselend, variërend van oude muziek uit de 16e en 17e 
eeuw tot romantische muziek, volksmuziek en werk van eigentijdse componisten.
Onze dirigent is Leo van Rutte, docent gitaar en mandoline aan de Kaliber Kunstenschool in 
Enschede.
Één keer in het jaar werkt het orkest naar een nieuw concert toe, waarin we weer tot grote 
prestaties worden uitgedaagd. 

Wat gaan jullie doen?
Ons jaarlijks concert 2014 “TUTTI FRUTTI” Mandoline- en gitaarmuziek uit Italië met als 
solisten: Duo Mandolino (Svetlana Tratch en Marina Eckhardt)

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
De instrumenten die in het orkest worden bespeeld zijn: Gitaren, basgitaar, mandolines, 
mandola's en een contrabas.
De belangstelling van de dirigent gaat uit naar het toepassen van moderne speeltechnieken op 
de mandoline, die gebaseerd zijn op de oude en oorspronkelijke speelwijze (enkelaanslag, 
waardoor een grotere variatie mogelijk is in de klankkleur) en hij streeft ernaar meer 
bekendheid te geven aan de mandoline.

Waarom moeten de mensen komen kijken?
Naast verrassende arrangementen staan er meerdere originele Italiaanse composities voor 
mandoline en gitaar op het programma, waaronder het beroemde Vivaldi concert voor 2 
mandolines en orkest. Composities die in Twente zelden te horen zijn!
Zeker de moeite waard om te luisteren.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Grote Kerk, Oude Markt, Enschede
Datum optreden   : 19 oktober 2014 
Tijd                           : Aanvang: 15.00 uur, zaal open 14.30 uur
Toegangsprijs         : € 8,50 - Kinderen tot 12 jaar € 3,00
Reserveren             : tel: 053-4768379 e-mail:  m.quittner@tmgo.nl


