EXTRA UITTIP - Jubileumconcert Politiekoor Twente – “ Een Ode aan Tom Parker”
Onder die titel organiseert het Politiekoor Twente op 29 oktober een speciaal concert t.g.v. het
70-jarig jubileum in het Muziekcentrum te Enschede, Noorderhagen 27.
Dit concert is geheel gewijd aan Tom Parker, die vooral in Nederland bekend is geworden door zijn
moderne bewerkingen van klassieke muziek.
Samen met The New London Chorale (met
o.a. Vicky Brown en Madeline Bell) maakte hij
die muziek interessant bij een breed publiek.
Het eigen combo zal voor deze gelegenheid
uitgebreid worden met drie extra blazers en
zij zullen ook twee nummers van Tom Parker
ten gehore brengen.
De bewerkingen zijn veelal geschikt voor
solisten en het Politiekoor is dan ook blij dat
zij die avond drie Twentse solisten aan u voor
mogen stellen. Zowel de twee vrouwelijke
solisten, Rebecca Nagel en Katiuscia
Principato, alsook de mannelijke solist Mark Stouwdam zijn geschoold aan het conservatorium en
hebben hun sporen in de muziek verdiend.
Het koor heeft ook een dubbelmannenkwartet “DUBBEL 4 YOU” en ook zij geven ‘acte de presence’.
Het Politiekoor Twente staat sinds 1989 onder leiding van Henk Kleinmeijer. Een muzikale
duizendpoot die gespecialiseerd is in het arrangeren van de mooiste stukken, waar wij als koor ook
nu weer dankbaar gebruik van kunnen maken. Ook de nummers voor ons combo en de drie solisten
komen van zijn hand. Voor Henk zal dit het laatste concert zijn, hij stopt na 27 jaar als dirigent. Aan
het einde van het concert zullen wij daar als koor ook speciale aandacht aan besteden.
De presentator van deze jubileumavond is Jan Slagter, directeur van de omroep MAX.
Wij nodigen u dan ook graag uit om dit prachtige concert te bezoeken.
Datum van het concert is 29 oktober, aanvang 20 uur. De toegangsprijs is € 12,50 in de voorverkoop
(bestellen 06-496 47 370) en aan de deur op 29 oktober zelf zijn de kaarten vanaf 19 uur verkrijgbaar
voor 15 euro. Zie voor meer info: www.politiekoortwente.nl.

De Uittip is een samenwerking tussen de Huis aan Huis Enschede en Cultuur in Enschede.
Zie http://www.cultuurinenschede.nl/uittips/.

