Extra uittip: JeugdOrkest Nederland
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
Lunchconcert van JeugdOrkest Nederland
Wie zijn jullie?
Het JeugdOrkest Nederland (JON) is het
leukste en beste jeugdsymfonieorkest van
Nederland! In het JON spelen ongeveer 85
jongeren van 14 tot en met 19 jaar uit het hele
land. Veel JONners gaan uiteindelijk aan de
slag in een professioneel orkest, dus als je
toekomstmuziek wilt horen moet je bij het JON
zijn. Met fris orkestspel geven de enthousiaste
orkestleden elk concert weer een prikkelend
betoog voor de klassieke muziek.

Wat gaan jullie doen?
Tijdens het lunchconcert zullen twee JON-strijkensembles een gevarieerd programma laten horen. Ze
willen het publiek graag laten zien met hoeveel kwaliteit en plezier de orkestleden van het JON
kunnen spelen. Bereid je voor op een instrumentale explosie in het gezelschap van Bach, Schubert,
Sibelius, Dvořák en Grieg.

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
Normaal gesproken zijn er tijdens de schoolvakanties geen lunchconcerten in het Muziekcentrum,
maar voor het JON wordt een uitzondering gemaakt. Het eerste lunchconcert met JON-ensembles
vond al plaats tijdens de herfstvakantie en was een daverend succes. De orkestleden van het JON
geven als jeugdsymfonieorkest concerten in het hele land, maar je ziet ze niet vaak in ensembleopstelling. Dit is dus dé kans om de toekomst van de klassieke muziek eens in een intiemere setting te
beluisteren.
Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Op 25 februari 2016 om 12.30 uur in de Arke Zaal van het Muziekcentrum. Toegang is gratis en
iedereen is welkom!
Verder nog iets te melden?
Op 24 juni is het JON weer in Enschede voor een concert in de Grote Kerk, met hoornsolist Rob van
de Laar (Het Gelders Orkest). Verder zijn we nog op zoek naar een violist en enkele altviolisten om
ons orkest te versterken. Meld je aan via productieleider@jeugdorkest.nl of via www.jeugdorkest.nl.

