
Uittip: de Twentse Politiekapel en het Politiekoor Twente

De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. 
Deze week: Bijzonder Kerstconcert door de Twentse Politiekapel en het Politiekoor Twente met 
medewerking van de thereminspeler Thorwald Jørgensen.

Wie zijn jullie?
Wij zijn een enthousiaste groep
muzikanten en zangers van de
Twentse Politiekapel en het
Politiekoor Twente, die hun hobby
graag aan het Twentse publiek willen
laten horen. 

Wat gaan jullie doen?
Wij organiseren samen ons
traditionele Kerstconcert voor de
bewoners van Enschede en verre
omstreken. Al meer dan vijf en twintig
jaar een terugkerend groot succes.
Graag nodigen wij u uit om deze
avond aanwezig te zijn en te genieten
van het afwisselende programma.

Wat maakt jullie voorstelling
speciaal?
Dit jaar is er een speciaal en uniek optreden van Thorwald Jørgensen die op de theremin enkele 
nummers ten gehore zal brengen. Een theremin is een elektronisch muziekinstrument dat bespeeld 
wordt door de afstand tussen de handen en twee antennes te variëren. De speler raakt het 
instrument niet aan. De rechterhand beïnvloedt de toonhoogte en de linkerhand het geluidsvolume. 
De klank lijkt op die van een vrouwelijke operastem of een viool, maar het meest benadert de 
theremin het geluid van een zingende zaag. 
Natuurlijk zullen ook de kapel en het koor, net als in voorgaande jaren, het publiek verrassen met 
mooie en warme kerstmelodieën. Ieder jaar worden er vanaf september/oktober weer nieuwe en 
bekende kerststukken ingestudeerd. Het publiek zelf heeft ook de mogelijkheid om mee te zingen 
met een aantal nummers, waaronder natuurlijk het alom bekende “Ere zij God” 
Voorafgaande aan het kerstconcert zullen de bezoekers ‘gelokt’ worden door de warme klanken van 
de midwinterhoorns.

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Het Kerstconcert vindt plaats op vrijdag 19 december in de Verrijzeniskerk aan het Leunenberg in 
Enschede. Start van het concert is 20.00 uur en de zaal is open vanaf 19.30 uur. De toegang is gratis.

Verder nog iets te melden?
Aan het einde van het concert staan bij de uitgang collectebussen en heeft het publiek de 
mogelijkheid om een vrijwillige bijdrage te geven voor de Stichting Het Nije huis. Het Nije huis is een 
inloophuis voor iedereen die kanker heeft (gehad) én hun naasten! 

Voor verdere informatie over de kapel en het koor kunt u terecht op:
Website : www.twentsepolitiekapel of E-mail: bestuur@twentsepolitiekapel.nl 
of www.politiekoortwente.nl of secretariaat@politiekoortwente.nl 
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