
ENSCHEDE - De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis Enschede geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor  Overdag Koor Enschede.

Wie zijn jullie?
Het gemengd “Overdag Koor Enschede” is in 2009 opgericht door dirigente Henriette Eikenaar. In de afgelopen 6 jaar is 
het OKE uitgegroeid tot het op één na grootste koor van Enschede met 80 enthousiaste ouderen. Het repertoire beslaat 
een ruim aanbod van populair tot klassiek en kan omschreven worden als “Voor elk wat wils”.

Wat gaan jullie doen?
Ter afsluiting van het 1e lustrumjaar wordt op vrijdag 2 oktober in theater Prismare een Concert gegeven o.l.v. Henriette
Eikenaar.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Naast het OKE-koor zullen optredens verzorgd worden door het mannenkoor MGVE uit Alstätte en
Harpiste Janne-Minke Nijp. Het OKE-koor zal worden begeleid door John Gaasbeek op piano en Casper Kamerich op 
cajon. Door de combinatie van een Nederlands gemengd koor en een Duits mannenkoor kan een goed beeld worden 
verkregen van de verschillen in muzikale interpretatie en klankkleur van beide koren.
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert vindt plaats in Theater Prismare vrijdag 2 oktober. Aanvang 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is gratis. Na afloop bestaat de mogelijkheid van een vrije gift. In verband met het beperkte aantal zitplaatsen is 
reservering gewenst. Tel: 053-5723227 of per email ansbroensnel@live.nl

Verder nog iets te melden? 
De repetities van het OKE-koor vinden plaats op de dinsdagochtend van 10.00 tot 11.30 in Theater Prismare op het 
Roombeek. Ons koor is op zoek naar bassen en tenoren die op de dinsdagochtend, naast het zingen, ook een stuk 
gezelligheid zoeken. 
Verdere informatie is te vinden op onze website www.overdagkoorenschede.nl of via ansbroensnel@live.nl U bent van 
harte welkom.

Op 31 oktober verzorgd Het OKE-koor i.s.m. Popkoor Liberation een benefietconcert t.b.v. de stichting
ALS. Verdere informatie hierover zal op een later tijdstip op onze website te vinden zijn.
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