
Extra Uittip: Koninklijke Enschedese Burger Harmonie (KEBH)

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 : 
Disco Inferno door het groot orkest van de KEBH

Wie zijn jullie? 
De Koninklijke Enschedese Burger
Harmonie (KEBH) is een groeiende,
actieve muziekvereniging waarin de
jeugd een prominente plaats heeft.
Binnen de KEBH is plek voor
beginnende als meer ervaren
muzikanten veel mogelijkheden.
Hiervoor heeft zij de blokfluitgroep, het
voororkest, het jeugdorkest en het
grootorkest. Tijdens de optredens van
de diverse orkesten van de KEBH
komen onder andere pop, jazz en
klassieke muziek aan bod.

Wat gaan jullie doen?

Een spectaculair optreden in disco-stijl geven. De aula van het Bonhoeffer College zal 
worden omgetoverd tot een prachtige disco met spectaculaire verlichting inclusief discobal. 
En speciaal voor dit concert zal ook een verlichte dansvloer worden aangelegd. In de 
Burgerbar kunt u tijdens het concert bestellen, wij zijn de drankjes en hapjes uit die tijd niet 
vergeten. 

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?

Een harmonieorkest maakt veelal klassieke muziek en geven concerten om naar te luisteren.
Disco Inferno is een avond vol entertainment met het groot orkest van de KEBH ondersteunt 
met solisten backing vocals en een ritmesectie. Veel bekende hits komen aan bod uit de tijd 
van Disco & Soul. Natuurlijk “Disco Inferno” van The Trammps, maar ook Michael Jackson, 
Aretha Franklin en Earth, Wind and Fire. Ook een klassieker als YMCA mag natuurlijk niet 
ontbreken. En herinnert u zich The Love Boat nog? 

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?

Waar: Bonhoeffer College, van der Waalslaan 35, in Enschede. Wanneer: zaterdag 21 maart,
zaal open 20.00 uur, aanvang 20.30 uur. Kaarten zijn te koop voor €10,- (inclusief een 
drankje na het concert). Maar op is op, dus vooraf reserveren is verstandig via 
www.kebh.nl/reserveren.

Verder nog iets te melden?

De KEBH is nu ook op YouTube te volgen. Ga hiervoor naar www.youtube.com/kebh1862.
Of ga naar www.kebh.nl of www.facebook.com/kebh1862.
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