
Uittip: vrouwenkoor Typisch

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 een optreden 
van vrouwenkoor Typisch op het Bonhoeffer College.

Vijftal vragen:
Wie zijn jullie?

Vrouwenkoor Typisch is opgericht in
1996 en bestaat dus al bijna 20 jaar. Het
koor repeteert wekelijks op de
dinsdagavond op de basisschool Paus
Joannes. Het koor bestaat tegenwoordig
uit 35 vrouwen van verschillende
leeftijden. Zij worden gedirigeerd door
Jeffrey Bokma en begeleid op piano
door Margreet Wilmer. 

Het koor zingt voornamelijk Engelstalige
popsongs en liedjes uit musicals. Er
wordt vierstemmig gezongen en de
kwaliteit van het koor is onder de
bezielende leiding van Jeffrey Bokma de
laatste jaren met sprongen vooruit
gegaan.

Wat gaan jullie doen?

We geven een concert in het Bonhoefffer College; het concert is een samenwerking tussen het 
vrouwenkoor en het Bonhoeffer College. Het belooft een gevarieerde middag te worden. Het optreden 
van het vrouwenkoor wordt afgewisseld door optredens van leerlingen van het Bonhoeffer College.

Wat maakt jullie voorstelling speciaal?

Het optreden zal een mix zijn van bekende liederen, maar ook een aantal nieuwe liederen worden ten 
gehore gebracht. Nieuw in het repertoire zijn o.a. Boogie Woogie Bugle Boy, And I love her en I don’t 
feel like dancing. In dit concert waagt het koor zich voor het eerst aan een Spaanstalig nummer uit 
Colombia: Juego a que me quemo.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zondag 19 april geeft vrouwenkoor Typisch uit Enschede een concert op het Bonhoeffer College 
locatie van der Waalslaan 35 in Enschede. Het concert is toegankelijk voor alle belangstellenden en 
de entree is gratis. Inloop van het concert is vanaf 14.30 uur. Om 15.00 begint het concert. 

Verder nog iets te melden? 
Zou je graag in een vrouwenkoor willen zingen? Kom dan eens een avond meezingen en bekijk of dit 
vrouwenkoor iets voor jou is. Je hoeft geen fantastische stem te hebben; gewoon lekker mee willen 
doen is voldoende. Het koor repeteert elke dinsdag, schoolvakanties uitgezonderd, van 20.00 uur tot 
21.45 uur in basisschool Paus Joannes aan de Floraparkstraat 155 in Enschede. Voor verdere 
informatie kun je terecht op de website van het koor: http://typisch.webklik.nl/

http://typisch.webklik.nl/

