
Extra Uittip: Popkoor Liberation & Lingener Männer Quartett

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 Internationaal kerstconcert 
Popkoor Liberation & Lingener Männer Quartett!

Wie zijn jullie?

Popkoor Liberation is een enthousiast en
eigentijds popkoor uit Enschede. Het
repertoire is veelzijdig en bestaat uit
popsongs vanaf de jaren zestig tot heden,
alsmede musicalnummers, ballads en
gospels. Voor de periode rond Kerst hebben
we een afwisselend kerst repertoire. Het 55
leden tellende koor is opgericht in 1987. Het
staat onder deskundige leiding van dirigente
Roos te Marvelde. De optredens worden
muzikaal begeleid door een vaste
begeleidingsband. Meer informatie: 
www.popkoorliberation.nl.

Het Lingener Männer Quartett is mannenkoor uit Lingen.(Duitsland) Hun repertoire bestaat uit o.a. 
pop, romantische, operette, folklore, filmmuziek en musicalnummers. Het koor werd in 1952 opgericht 
als kwartet maar is een inmiddels 30 koppig koor onder deskundige leiding van Eric Even. Zie: 
www.LMQ-lingen.de. 

Wat gaan jullie doen?

Wij willen ons publiek deze middag verrassen door een gevarieerd kerst repertoire aan te bieden. Er 
zullen nieuwe, klassieke, pop, swingende, nationale en internationale nummers worden gezongen. De 
koren staan naast en met elkaar garant voor een middag vol gemêleerde muziek op weg naar de 
kerstdagen.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Het enthousiasme van beide koren, die als amateurkoren een kwalitatief hoog niveau willen bereiken, 
de unieke begeleidingsband van Liberation en het internationale karakter maakt ons concert speciaal, 
iets wat je niet wilt missen!

Waarom moeten de mensen komen kijken?
Popkoor Liberation en het L.M.Q. hebben in het verleden eerder met elkaar gezongen. De Duitse 
gemoedelijkheid en Hollandse openheid scheppen de voorwaarde voor een verrassende combinatie 
welke leidt tot een aantrekkelijke muzikale samenzang.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zondag 14 december om 14.30 uur is Popkoor Liberation samen met het L.M.Q te zien en 
beluisteren in het de kleine Willem aan de Langestraat, Enschede. Voor kaartverkoop kunt u terecht 
bij: www.wilminktheater.nl

Dit is voor Popkoor Liberation de eerste van een reeks kerstoptredens. Op woensdag 17 december 
verzorgen wij een gastoptreden voor LA de Voices in de Grote Kerk op de Oude Markt, 21 december 
zullen wij om 13.00 uur de kerstmarkt op landgoed Algoed muzikaal omlijsten en op dezelfde dag 
zullen wij om 16.00 uur in de St. Jacobus de Meerderekerk in Lonneker een optreden van 
muziekvereniging Excelsior vocaal begeleiden.
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