Uittip: projectkoor “de Choir Company“.
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 projectkoor
“de Choir Company“.
Wie zijn jullie?
Wij zijn projectkoor “de Choir Company“,
een samengesteld koor waarin ook leden
van Enschedese koren meezingen. We
gaan op 21 november de Young Messiah
uitvoeren en wel in een bewerking van Tom
Parker. Als projectkoor hebben we hier de
afgelopen tijd hard op gestudeerd.
Wat gaan jullie doen?
We beginnen dit concert met een selectie
van andere bewerkingen van Tom Parker
zoals “Anthem for The World” en “Standing
By” naar muziek van Verdi of “Love Will
Find a Way” van Franz Schubert. Na de
pauze is het dan tijd voor The Young Messiah.
Na volle zalen in het najaar van 2012, 2013 en 2014 kunt u The Young Messiah opnieuw live beleven.
The Choir Company nodigt u van harte uit om het aansprekende verhaal over het leven van Jezus
Christus te komen luisteren. In elke concertplaats staat een Choir Company projectkoor klaarenthousiaste zangers en zangeressen uit alle delen van het land die, samen met de solisten, op hoog
niveau de bekende liederen zullen laten klinken. Uitstekende en geselecteerde solisten dragen zorg
voor een optimale uitvoering. Het concert wordt begeleid door een team van musici met o.a. Peter van
Essen Viool, Cora Paulides Cello.
Wat maakt jullie concert speciaal?
Het is de eerste keer dat de Choir Company The Young Messiah organiseert in Enschede in een
prachtig verbouwde kerk met een prima akoestiek. En ook jongeren, voor wie deze muziek veelal
onbekend is, enthousiast zullen worden zodat we kunnen beginnen met een nieuwe traditie.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zaterdag 21 november in de Immanuelkerk, W. Nijkampstraat 95 Enschede. Kerk open 19.00 uur,
aanvang 19.30 uur, entree € 17,50. Kaarten via www.events4christ.nl en bij Boekhandel David
Beltstraat 45, Enschede 053 432 3363. Ook is informatie te krijgen bij 0172-4714.
Verder nog iets te melden?
Dit concert is tevens bedoeld om reclame te maken voor World Vision een stichting die kinderen uit de
derde wereld mogelijk maakt om te studeren. Zie www.worldvision.nl.

