Uittip: Gereformeerd Zangkoor Laus Deo.
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:
Hervormingsdagconcert Gereformeerd Zangkoor Laus Deo onder leiding van Jorrit Woudt

Wie zijn jullie?
Op zaterdag 31 oktober 2015 schenkt
het Gereformeerd Zangkoor Laus Deo
uit Enschede samen met het
Gereformeerd Drachtster Mannenkoor
bijzondere aandacht aan
Hervormingsdag.

Wat gaan jullie doen?
Hervormingsdag herinnerd ons er aan
dat kerkhervormer Maarten Luther zijn
95 stellingen op 31 oktober 1517 aan
slotkapel in Wittenberg hing. Deze
stellingen waren gericht tegen de Roomse Kerk van die dagen. Omdat deze gebeurtenis een keerpunt
vormde in de christelijke geschiedenis, schenken wij als christelijke koren hier bijzondere aandacht
aan.

Wat maakt jullie concert speciaal?
Naast de traditionele werken van Bach “Herr Jesu, Gnadensonne” en van Mendelssohn “Verleih uns
Frieden”, zingen we ook de bewerking van Dirk Zwart “Blijf bij ons , Heer wanneer de nacht zal
komen”. Bijzonder is de eerste uitvoering van het traditionele Lutherlied “Een vaste burcht is onze
God”, in een bewerking voor gemengd koor en mannenkoor, geschreven door Jorrit Woudt. Samen
staan er ruim honderdvijftig zangers en zangeressen op het podium in de Noorderkerk te Enschede.
Het geheel wordt begeleid door twee musici te weten Noortje van Middelkoop op panfluit en Johan
Bredewout op orgel en vleugel, beiden bekenden in Enschede, maar ook zijn beiden regelmatig te
zien en te horen op TV en Radio. De algehele leiding is in handen van onze dirigent Jorrit Woudt. Het
uit 85 leden bestaande Gereformeerde Drachtster Mannenkoor is in het noorden van het land een
goede bekende en verzorgd diverse concerten in het land, zij staan onder leiding van de dirigent Bert
van de Wetering. Ook verzorgt Bert de solozang als bariton.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert vindt plaats op “Hervormingsdag” zaterdag 31 oktober 2015. De plaats is de Noorderkerk,
Lasondersingel 18 in Enschede. De kerk is open om 19.00 uur. De kerk is rolstoel toegankelijk.
Aanvang is 19.30 uur. De entree is € 7,-, kinderen gratis

Verder nog iets te melden?
Kijk voor meer informatie over ons op: www.gzk-lausdeo.nl.

