
Uittip: Soli Deo Gloria.

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 Soli Deo Glori.

Wie zijn jullie?
Wij zijn Soli Deo Gloria, een christelijke muziekvereniging uit
Enschede. Wij hebben naast ons groot orkest ook een
jeugdorkest. Ook geven wij zelf blokfluitlessen! Wij zijn een
gezellige maar ook serieuze muziekvereniging. Wij geven elk
jaar één groots concert en nog drie á vier iets kleinere
concerten, onder andere een kerstconcert en een concert bij
één van de verzorgingstehuizen in Enschede. 

Wat gaan jullie doen?
Wij geven op 19 december een Adventsconcert. Dit concert
zal plaatsvinden in Usselo. Wij zullen samenwerken met de
Chantons o.l.v. Pauline Ariaansens en organist Hans ten
Heuw.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Wij geven dit concert met medewerking van de Chantons en Organist Hans ten Heuw. Elk 
adventsconcert van ons wordt afgesloten met een gezellige nazit, met baklever, Glühwein en warme 
chocolademelk!

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het concert vind plaats op zaterdag 19 december in de Hervormde Kerk in Usselo. Het concert begint 
om 20:00 uur en de toegang is gratis! We hopen u bij ons concert te kunnen begroeten en wensen u 
alvast veel luisterplezier.

Verder nog iets te melden? 
De muziek vereniging gaat verhuizen! Wij gaan eind december verhuizen naar een andere locatie. Dit 
is het nieuwe wijk-/schoolgebouw op het Velve, Lumen! Per 1 januari kunt u ons daar bezoeken tijdens
de repetities. De repetitietijden en repetitieavond blijven hetzelfde!

Bent u nieuwsgierig naar onze repetities? Wij repeteren elke dinsdagavond van 19:30 uur tot 21:30 
uur. Deze repetities vinden plaats in een bijgebouw van de Apostel Thomaskerk. En vanaf januari in 
Lumen!
Wilt u nog verdere informatie ontvangen? Of met iemand van het bestuur spreken? Dan kunt u een 
mail sturen naar: sdgenschede@gmail.com. Ook voor aanmeldingen kunt u naar dit mailadres mailen.
Zie verder ook onze website www.solideogloria-enschede.nl.
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