
UITTIP: Voorjaarsconcert van Sempre Crescendo
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:Sempre 
Crescendo.

Wie zijn jullie?
De gemengde zangvereniging Sempre
Crescendo werd in 1902 in Enschede
opgericht. Dat we al zo lang bestaan
betekent op zijn minst dat we een
sterke vereniging moeten zijn, die vele
up´s en down´s heeft overleefd. Het
koor bestaat uit circa 40 zingende leden
en wij zingen liederen in het
Nederlands, Duits, Engels, Frans en
Italiaans, zoals volksmuziek,
evergreens, operettemelodieën en
negrospirituals etc.

Wat gaan jullie doen?
Sempre Crescendo geeft op zaterdag 18 april een concert in Apostel Thomaskerk, medewerking
aan dit concert wordt verleent door het Binnenstads Jongeren Koor.
Beide koren worden gedirigeerd door Marjan Vleeming en op piano begeleid door 
Margreet Wilmer. 

Wat maakt jullie concert speciaal?
De koren brengen deze avond een mix van evergreens, musicalmelodieën in het Nederlands,
Engels, Frans en Italiaans. Mede hierdoor wordt het een avond met veel variatie in de liederen
en zal er voor zorgen dat een ieder zal kunnen genieten tijdens dit concert.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert op 18 april a.s. vindt plaats in de Apostel Thomaskerk, Th. de keyserstraat 20
te Enschede. Het concert begint om 20.00 uur, en de zaal gaat om 19.30 uur open. 
Kaarten kosten in de voorverkoop (via de koorleden of onderstaand telefoonnummer) vijf euro, 
en ’s avonds aan de zaal zes euro per persoon.
Voor nadere informatie, kijk op de site www.semprecrescendo.com of bel met onze secretaris 
Wim Altena 053-4324483.
 
Verder nog iets te melden?
Altijd al willen zingen in een koor? Pak dan nu je kans!
Denk je dat je niet kunt zingen? Probeer het eens!
Wij repeteren elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in de Zuiderspeeltuin aan de 
Kuipersdijk 83 te Enschede.

http://www.semprecrescendo.com/

