
EXTRA Uittip: oratoriumkoor EigenWijs.

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 oratoriumkoor EigenWijs.

Wie zijn jullie
Wij zijn het oratoriumkoor
EigenWijs. Bekend om haar
gezellige sfeer en gemoedelijkheid.
Wij komen elke maandagavond
samen in de NH kerk in Usselo,
voor de repetitie van een van de
meest laagdrempelige en
aansprekende oratoriumkoren, die
Twente rijk is. Ofschoon het
gemengde koor EigenWijs haar
domicilie hier heeft, komen de
leden niet alleen uit Enschede en
Usselo. 
Het 45 leden tellende koor bestaat
nu 17 jaar. De dirigent is Pierre
Schuitemaker. De pianist is Tasco
Silva.

Wat gaan jullie doen?
Voor ons lenteconcert hebben wij
gekozen voor het thema “70 jaar bevrijding”. Wij zingen delen uit het schitterende requiem van Gabriel 
Fauré. En het madrigaal opus 35 van Fauré. Het vrouwenkoor FEM zingt de Messe basse van Gabriel Fauré
en de Litanies à la Vierge Noire van Francis Poulenc met orgelbegeleiding.
De verhalenverteller Bert Lintmeijer voert u mee in zijn verhaal over de geluksteen. Ook is er een 
gastoptreden van sopraan soliste AnneMartha Schuitemaker. Na de pauze zingen wij het Gloria van Antonio 
Vivaldi en van Georg Friedrich Händel het bekende Hallelujah.

Wat maakt jullie concert speciaal?
We gedenken de oorlog d.m.v. het requiem van Fauré. Er is een verhalenverteller, die met zijn verhaal zal 
ontroeren en motiveren. En een optreden van een veelbelovende sopraan soliste AnneMartha Schuitemaker.
Inderdaad de dochter  van onze dirigent. Na de pauze vieren we 70 jaar bevrijding met het jubelende Gloria 
van Vivaldi. Tenslotte mag het publiek meezingen met het Hallelujah van Händel.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
We geven dit voorjaarsconcert op zaterdagavond 18 april in de hervormde kerk te Usselo. Aanvang 19.30 
uur. De toegangsprijs is in de voorverkoop € 10,- via www.eigenwijstwente.nl. Toegangsprijs aan de deur bij 
de kerk is € 12,-.

Verder nog iets te melden?
Wij brengen een gevarieerd programma. Met prachtige muziek. Een programma van ernst en gedenken, 
maar ook van vrolijkheid. Onze gastvrijheid is inmiddels 'beroemd'. In de pauze krijgt u bij de gratis koffie of 
thee ook nog een heerlijke zelfgebakken versnapering.

http://www.eigenwijstwente.nl/
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