
Extra Uittip:  Harmonie Orkest Twente (HOT)

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 : HOT goes FANTASY

Wie zijn jullie?

Wij zijn Harmonie Orkest Twente, kortweg HOT. Een
jong en modern harmonieorkest, maar is als fusie-
vereniging voortgekomen uit een rijke en lange
historie die terug gaat tot 1895 waarbij het
musiceren op een hoog amateurniveau centraal
staat. Het A orkest staat o.lv. dirigent Lute Hoekstra
en komt uit in de 1e divisie van de KNFM. 

Jaarlijks geven wij meerdere concerten waarbij
steeds gezocht wordt naar een concertvorm die
uitdagend is voor de muzikanten en aantrekkelijk is
voor het publiek. HOT bestaat naast het A orkest uit
het opleidingsorkest HOT2B o.l.v. Stan van
Binsbergen en de blokfluitleerlingen HOTontheBLOCK.

Wat gaan jullie doen?

Op vrijdag 27 maart wordt in het kader van een maatschappelijke stage een prachtig concert 
georganiseerd door drie jeugdleden, Eva Krumm, Laurens Laarhuis en Mara Peddemors, leerlingen 
van Het Stedelijk Lyceum Zuid te Enschede, waarbij HOT de muzikale invulling van het thema Fantasy 
zal verzorgen. Dit concert vormt een mooie combinatie van educatie en cultuur!

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Laat je betoveren door prachtige blaasmuziek! Wie is niet onder de indruk van de mysterieuze sferen 
die het boek The Lord of the Rings van Tolkien oproept en de spannende verhaallijnen? Johan de Meij
liet zijn fantasie spreken en componeerde fantastische klankportretten van onder meer Gandalf, 
Gollum en Lothlórien. Maar er valt nog veel meer moois te beluisteren in dit concert dat HOT houdt, 
samen met leerlingen van Het Stedelijk Lyceum Zuid, zoals de muziek van Disney met decor, verteller 
en zang! Beleef het mee!

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Vrijdag 27 maart a.s.; aanvang 19.30 uur in Het Stedelijk Lyceum Zuid, Tiemeister 20 te Enschede. 
Entree (inclusief drankje): volw. 5 Euro; jeugd 2,50 Euro.

Verder nog iets te melden?
Speel je bijv. klarinet of ben je slagwerker, kom eens een kijkje nemen bij HOT om de sfeer te 
proeven, maar gelijk meespelen mag ook! Nieuwe leden zijn altijd van harte welkom bij HOT! 
Voor meer informatie: www.hot-harmonie.nl

http://www.hot-harmonie.nl/

