Symfonia Jong Twente en Reisopera: hete zomer
Culturele evenementen eisen
grondige en vroegtijdige
voorbereiding. Zeker die van een
jeugdsymfonieorkest als Symfonia
Jong Twente o.l.v Alexander Geluk
met meer dan 65 leden en nog meer
instrumenten. Twee keer per jaar
komen daar ook nog de 40
allerjongste muzikantjes van
kweekvijver Symfonia Junior bij op
het podium van het Enschedese
Muziekcentrum.
De planning van de jaarlijkse series
Zomer- en Winterconcerten in de
regio en over de grens lopen meer
dan een jaar vooruit; momenteel zelfs
twee jaar met het vooruitzicht op een
‘’hete’’ zomer 2018.
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Na een aantal bijzonder succesvolle extra optredens vorig jaar met Introdans in Arnhem en
Apeldoorn en volle zalen tijdens de laatste zomer- en wintertournee komen nu de voorbereidingen
op gang voor een muzikaal spektakel tijdens de Amsterdamse Uitmarkt in 2018. Tijdens de
traditionele Zomertournee zal Symfonia samen met de Nederlandse Reisopera een klinkend
operaprogramma presenteren in het beroemde Concertgebouw. Natuurlijk wordt het programma
eveneens ‘’thuis’’ in de Wilmersbergzaal van het Enschedese Muziekcentrum uitgevoerd.
Bovendien ligt er voor 2017 nog een internationale tournee in het verschiet.
Summer Tour 2016
Ook deze muzikaal gezien niet bepaald koele zomer doet Symfonia weer traditiegetrouw het
Enschedese Muziekcentrum aan tijdens Summer Tour 2016. Het orkest brengt bij die gelegenheid
een ode aan de 400 jaar geleden gestorven William Shakespeare met de ouverture Romeo en
Julia van Tsjaikovski.
De Haaksbergse Martine Velthuis (15) soleert met het prachtige Souvenir d’un lieu cher, ook van
Tsjaikovski en het tussen melancholie en lichtheid manoeuvrerende Hejre Kati van de Hongaarse
violist en componist Jenö Hubay. Martine won de eerste prijs voor viool tijdens het Prinses
Christina Concours Oost 2015, evenals de Symfonia Jong Twenteprijs. Op het programma staan
verder de bekende Symfonische dansen van Edward Grieg.
Onder de hoede van dirigente Anke Lefferts zal Symfonia Junior het concert openen met bewerkte
stukken van Mozart, Bizet en Offenbach.
Het Enschedese Symfonia Jong Twente (1973) is een onafhankelijke stichting die twee orkesten
onder haar hoede heeft. Symfonia speelt symfonische werken en filmmuziek op een hoog niveau.
Beide orkesten van Symfonia brengen samen rond honderd jeugdige muzikanten uit Twente en de
Duitse grensstreek op de planken. Symfonia Jong Twente is al 43 jaar een duurzaam succes. Het
is niet alleen op muzikaal gebied, maar ook in sociaal opzicht een bindend element voor jonge
mensen met ambitie en plezier in muziek.
Het Zomerconcert vindt plaats op zaterdag 25 juni in de Wilmersbergzaal van het
Muziekcentrum Enschede. De zaal is open voor kaartverkoop vanaf 19:30 uur; het concert begint
om 20:00 uur.
Kaartverkoop aan de kassa voor € 16,50 (volwassenen) en € 7,50 (jeugd). Voorverkoop met een
korting van
€ 2,50 via www.symfonia.nl (uiterlijk 24 juni).

