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 in de NH kerk in
Usselo bij elkaar voor de repetitie van een van
de meest laagdrempelige en aansprekende
oratoriumkoren, die Twente rijk is. Ofschoon het
gemengde koor EigenWijs hier haar domicilie
heeft, komen de leden niet alleen uit Enschede
en Usselo.
Het 45 leden tellende koor bestaat nu 18 jaar.
De dirigent is Pierre Schuitemaker die er altijd
weer wat bijzonders van weet te maken. Dat
geldt niet alleen voor de optredens, maar ook
voor de repetities. De pianist is Tasco Silva.
Wat gaan jullie doen?
Wij zingen het schitterende Requiem van Gabriel Fauré, delen uit de Vespers van Sergej Rachmaninoff en
van Fauré de Cantique de Jean Racine. Het vrouwenkoor FEM zingt van de Letse componist P. Vasks het
lied Vasara. Onlangs studeerde de sopraan Anne Martha Schuitemaker in Utrecht cum laude af. Zij zingt
tijdens het Requiem van Fauré het bekende Pie Jesu en verder uit Six Romances van Tschaikovski: Lullaby.
De nationaal en internationaal bekende bariton Hans Pieter Herman heeft zich weer bereid verklaard bij
EigenWijs op te treden. Hij soleert in het Requiem van Fauré. Daarnaast zingt hij van Rachmaninoff met
pianobegeleiding de romance Son en uit de opera Fausta van Donizetti, begeleid door orkest, Tu che voli.
Samen zingen de solisten van André Messager het duet uit Veronique. Een afwisselend programma dus met
een Frans en een Slavisch gedeelte. Als altijd wordt het koor weer begeleid door het Project Orkest Twente.
(POT).
Wat maakt jullie concert speciaal?
Er wordt door koor en solisten prachtige, sfeervolle, gevarieerde muziek gezongen die bij de herfsttijd past.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
We geven dit concert op zondagmiddag 1 november in de Mariakerk aan de Deurningerstraat 214 te
Enschede. De totale duur van het concert is 90 minuten. Aanvang 15.30 uur. De toegangsprijs is € 17,50:
voorverkoop loopt via de leden van het koor en via www.eigenwijstwente.nl voor € 15,-.
Verder nog iets te melden?
Wij brengen een gevarieerd programma met prachtige muziek. Onze gastvrijheid is inmiddels 'beroemd'. In
de pauze is er bij de gratis koffie of thee ook nog een heerlijke zelfgebakken versnapering.

