
Extra Uittip: GZK Laus Deo Enschede
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: 50-jarig 
jubileum GZK Laus Deo Enschede

Wij vormen al 50 jaar het gemengde
zangkoor Laus Deo waarbij termen als
“gezelligheid en kwaliteit” hoog in het
vaandel staan.

Diverse dirigenten van naam hebben
de afgelopen jaren leiding gegeven
aan dit koor.
De laatste 10 jaar is Jorrit Woudt onze
enthousiaste leider en stimulator die
het koor op het huidige niveau heeft
gebracht. Door enthousiasme en
gedrevenheid heeft het koor nu 72
leden, goed verdeeld over de vier
partijen.

Om dit jubileum uitgebreid te vieren houden wij dit jaar niet één, maar twee jubileumconcerten. Het 
eerste is op zaterdag 16 april in de Noorderkerk van Enschede. Dit concert staat in het teken van de 
historie van het koor, dat komt tot uiting in de gekozen muziek. Zo is er uit elke periode een muzikaal 
werk gekozen om een beeld te geven van 50 jaar Laus Deo.

Een greep uit het programma: Cantique de Jean Racine van G. Faure, Halleluja Chorus van G.F. 
Handel. En uit het wat populaire repertoire: Geniet van het Goede van H. Ruiter en The Royal Line 
van J. Martin.

Het programma is samengesteld op aanwijzing van de leden. We kennen als koor een trouwe 
aanhang die onze concerten bezoeken. Met dit programma willen wij ook deze trouwe groep 
bezoekers bedanken voor hun support. Zo zijn er, voor iedereen die van koormuziek houdt, voldoende
ingrediënten om het concert te bezoeken.

Tevens heeft het koor weer gezorgd voor een uitstekende begeleiding van bekende musici: 

• Johan Bredewout-Vleugel

• Frank Kaman –Orgel

• Jolanda den Houter-Hobo

• Severin van Dijk-Fluit

• Richard Jansen- slagwerk

Op zaterdag 16 april 2016 in de Noorderkerk aan de Lasondersingel 18 te Enschede wordt u van 
harte uitgenodigd voor dit eerste jubileumconcert.

Deuren open: 19.30 / Aanvang: 20.00 uur. Entree volwassenen: € 10,- / Entree kinderen t/m 12 jr: € 5,-
Reserveren kan via onze website www.gzk-lausdeo.nl. De kerk is rolstoeltoegankelijk.

http://www.gzk-lausdeo.nl/

