Extra uittip: Kerstconcert Mannenklank Glanerbrug (MKG)
Enschede, 17 december 2016 m.m.v:
Muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug en
het wereldberoemde Kathedraal jongenskoor
Poznan uit Polen Het Kathedraalkoor uit
Poznan is aangesloten bij" Pueri Cantores"
In navolging van eerdere gezamenlijke
succesvolle kerstconcerten van Mannenklank
Glanerbrug en het grootorkest van “Wilhelmina
Glanerbrug” gehouden in 2013 en 2014 is er
wederom een kerstconcert gepland op zaterdag
17 december 2016. Dit keer met een beroemd
Jongenskoor uit Poznan. Het wereldberoemde
jongens Kathedraalkoor uit Poznan is dit jaar te
gast in Glanerbrug op uitnodiging van
“Mannenklank Glanerbrug” in de periode van 14 t/m 21 december 2016.
De uitnodiging aan het wereldberoemde koor uit Poznan is slechts een van activiteiten in dit jubileum jaar.
Het wereldberoemde jongenskoor geeft in het grensgebied van Nederland en Duitsland een groot aantal
concerten in deze periode. Orkest Wilhelmina, Mannenklank Glanerbrug en het Kathedrale Jongenskoor
Poznan zullen ieder traditionele kerstliederen en bekende Christmas Carols en Songs ten gehore brengen,
ook is er ook ruimte voor samenzang. Mannenklank Glanerbrug en muziekvereniging “Wilhelmina” streven
naar een tweejaarlijks terugkerend kerstconcert in Glanerbrug of Enschede.
Het kerstconcert vindt dit jaar plaats in de Jacobuskerk op de Oude Markt 1 in Enschede en begint om
20:15 uur. De Kerkzaal is open vanaf 19.45 uur.
Kaarten à € 10,00 zijn v.a. 2 december a.s. in de voorverkoop te verkrijgen bij:
Primera Jan Haast aan de Gronausestraat te Glanerbrug,
•

Primera winkelcentrum Stroinkslanden Enschede

•

Primera ‘t Ribbelt Enschede

•

Tabaktiek winkelcentrum Deppenbroek Enschede

•

Toerist Info (VVV) Stationsplein Enschede

•

Bruna winkelcentrum Zuid Enschede

•

Via de leden van koor en orkest of

•

via de website van: www.mannenklankglanerbrug.nl en www.wilhelminaglanerbrug.nl

Kaarten aan de avondkassa kosten € 12,50

Dit is onderdeel van de wekelijkse Uittip. Hierbij werkt de Huis aan Huis samen met Cultuur in
Enschede. Zie voor meer informatie over de samenwerking met de Huis aan Huis:
www.cultuurinenschede.nl.

