Extra Uittip: Nieuwjaarsconcert door Jorrit Woudt en Maurice en Janita van Dijk
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
Nieuwjaarsconcert door Jorrit Woudt en Maurice en Janita van Dijk.

Wie zijn jullie?
Wij, Jorrit, Maurice en Janita zijn gedreven musici die hun liefde
voor muziek graag willen uitdragen en delen met een breed
publiek. Jorrit Woudt is een bekende Enschedese dirigent maar
ook een getalenteerd organist en pianist Maurice van Dijk,
trompettist, is langzamerhand een oude bekende in Enschede
omdat hij al regelmatig zijn medewerking verleent aan
Enschedese concerten. Samen met zijn vrouw Janita komen zij
medewerking verlenen aan dit nieuwjaarsconcert.

Wat gaan jullie doen?
Zaterdag 9 januari a.s. is er in de Noorderkerk een feestelijk nieuwjaarsconcert door Jorrit Woudt
(orgel) en Maurice van Dijk (trompet). Een herkansing voor vorig jaar, want toen moest Maurice het
helaas door ziekte laten schieten om naar ons prachtige Enschede te komen. Bijzonder is dat Maurice
voor dit feestelijke begin van het nieuwe jaar zijn echtgenote Janita mee zal nemen om bij een aantal
stukken ook haar partijtje mee te blazen. De Noorderkerk heeft een fraai Vierdag-orgel en leent zich,
mede door de fijne akoestiek, uitstekend voor een dergelijke mix van orgel en trompet.

Wat maakt jullie concert speciaal?
Het programma bevat een mix van beroemde klassiekers, wat meer populaire en volksmuziek en
bekende geestelijke liederen. Dus als u het nieuwe jaar muzikaal spetterend goed wilt beginnen, komt
u dan naar dit veelbelovende concert!

Waar en wanneer kunnen we jullie zien en horen?
Op zaterdag 9 januari 2016 in de Noorderkerk (Lasondersingel 18) bent u van harte welkom voor dit
spetterende nieuwjaarsconcert. De aanvang is 19.30 uur (kerk open om 19.00 uur). De toegang
bedraagt 5,- euro, kinderen t/m 12 jaar gratis entree.

