Uittip: Popkoor Speechless
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 Popkoor
Speechless met nr. 1 hits concert

Wie zijn jullie?
Wij zijn 20 enthousiaste
zangers die zes stemmig
recente pop nummers zingen.
Dat we wat jonger zijn dan de
veel andere koren in
Enschede hoor je in onze
unieke sound.

Wat gaan jullie doen?
We zijn al vaak te vinden bij
diverse optredens in de stad,
maar op 1 november hebben
wij ons eigen middag vullende concert: Speech1ess: nr 1 hits. Een hele middag lang genieten van de
unieke Speechless mix en sound!

Wat maakt jullie optreden speciaal?
Bij dit concert nemen we u mee langs al onze favoriete nummer 1 hits van de jaren 70 tot nu. Dus top
nummers gezongen door een top koor! We zijn enorm divers en zullen daarom nummers laten horen
a-capella, met vier-koppige band, zes stemmig, met geweldige solisten, noem maar op!

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Je kunt op zondag 1 november van 15:00u tot 17:15u van ons komen genieten (inclusief pauze) in het
Helmertheater - Broekheurne-Ring 1050 Enschede.
Kaartjes voor dit concert kosten 7,50 per stuk (of 10 euro inclusief een grote club actie lot). Voor meer
informatie of om kaartjes te bestellen; mail naar voorzitter@speechless.nl of bezoek ons op
speechless.nl of op facebook.nl/Popkoor.Speechless

Verder nog wat te melden?
Wij zijn altijd op zoek naar verborgen zang talent om een nog toffer geluid neer te zetten. Onze
speciale missie is om de mannelijke huis, tuin en keuken zangers van Enschede met een gouden
keeltje op te sporen. Ben of ken jij zo’n zanger, mail naar voorzitter@speechless.nl om een keer langs
te komen op een repetitie; woensdag 20:00 – 22:00u bij Atak.
We hopen je 1 november mee te mogen nemen op deze muzikale top reis!

