
 

 

Uittip: Nederlands Studenten Orkest (NSO) 

De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week: Nederlands Studenten 
Orkest (NSO) 
 
Wie zijn jullie?  
Elk jaar in rond februari pakken 85 student-
muzikanten hun koffers om een maand lang 
op tournee te gaan met het leukste en 
misschien wel intensiefste orkest van 
Nederland. Het Nederlands Studenten Orkest 
(NSO) bestaat inmiddels 63 jaar en geeft elk 
jaar 11 concerten in de mooiste zalen van 
Nederland. Onder leiding van 
gerenommeerde dirigent, dit jaar de Britse 
Quentin Clare, zullen de studenten tien dagen 
lang intensief repeteren, waarna de 
binnenland tournee gestart wordt vanuit 
Someren, Brabant. 
 
Wat gaan jullie doen? 
Op 10 februari 2015 speelt het NSO in het Muziekcentrum in Enschede, voor een hopelijk goed 
gevulde zaal.  De gloeiende opdrachtcompositie /WHITE HEAT van David Dramm, het 
Pianoconcert van George Gershwin en de Tweede Symfonie van Sergei Rachmaninov zal ten 
gehore gebracht worden. Solist is dit jaar Tobias Borsboom, finalist van het Dutch Classical Talent. 
 
Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?  
Het NSO is een uniek concept in Nederland en biedt studenten de mogelijkheid om naast hun 
‘gewone’ studie aan een tournee deel te nemen zoals echte professionele musici dat doen. Om als 
student te mogen spelen in de grootste concertzalen van Nederland is heel bijzonder.  
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?  
Op dinsdag 10 februari 2015 om 20.15 uur in het Muziekcentrum in Enschede. Vol tarief is €21, 
studenten en <18 betalen €10. 
 
Verder nog iets te melden?  
Het NSO werkt dit jaar samen met het International Year of Light. Dit is onder andere te zien in de 
programmakeuze, maar ook op het podium zal er met licht gespeeld worden. Benieuwd? Zorg dat 
je er bij bent op 10 februari! Kijk voor meer informatie ook op onze website http://www.nso.nl/. 
 

http://www.nso.nl/

