Uittip: Twents Mandoline en Gitaar Orkest.
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 het Twents
Mandoline en Gitaar Orkest.

Wie zijn jullie?
Wij zijn het Twents Mandoline en Gitaar
Orkest, opgericht in 1922 en spelen sinds
1989 onder leiding van dirigent Leo van
Rutte. De instrumenten in het orkest zijn
mandoline, mandola, gitaar, basgitaar en
contrabas. Op dit moment telt het orkest
24 spelers uit heel Twente en zelfs
daarbuiten (Lelystad en Dronten). Elke
maandagavond repeteren wij in
speeltuingebouw Het Stadsveld, waar met
veel plezier toegewerkt wordt naar het
jaarlijks hoogtepunt, het concert in de
Grote Kerk op de Oude Markt in
Enschede.
Wat gaan jullie doen?
Wij streven voor ons concert altijd naar een verrassende combinatie van componisten, stijlen en
solisten. Dit jaar, Spanje, even anders. Het thema “Spanje”staat centraal in het programma. Er wordt
niet alleen muziek gespeeld van Spaanse componisten, maar ook muziek over Spanje geschreven
door de Italiaanse componist Luigi Boccherini. Tevens de herinneringen aan het Alhambra van
Francisco Tarrega in beeld en geluid.
Wat maakt jullie voorstelling speciaal?
De prachtige combinatie mandoline orkest met solo gitaar. Hiervoor hebben wij de jonge zeer
talentvolle Franse gitarist Victor Fouriaud uitgenodigd. Hij speelt “Ayre Espagnol” van Fritz Pilsl.
Dorothea van Linschoten - mezzo sopraan, zal twee liederen uit de renaissance zingen.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op zondag 22 november 2015 om 15.00 uur in de Grote Kerk op de Oude Markt te Enschede.
Toegang € 8,- voor volwassenen, kinderen tot 12 jaar € 3,-.
Verder nog iets te melden?
Verder zijn wij regelmatig te horen en te zien bij de monumentendagen van de synagoge,waar de
akoestiek zo bijzonder is voor het orkest. In verzorgingshuizen verzorgen wij programma’s. In de week
van amateurkunst (mei/juni) is de Bibliotheek Enschede vaste prik en natuurlijk zien we weer uit naar
het jaarlijks concert 2016. Voor meer informatie, zie www.tmgo.nl.

