
 zondag 25 november

Sociaal Cultureel Centrum De Enck

OIRSCHOT
aanvang: 14.00 uur

U hoort stevige swing, licht klassiek, 

kleurrijke folklore, dixieland, boeiende evergreens 

en bekende hedendaagse melodieën, afgewisseld

met Ierse traditionals. Kom luisteren en geniet mee!  

The Best Irish SingersRSO

in concert

Tickets €11,-  verkoop:  

 
•    Online via www.deenck.nl

 
•    Aan de kassa bij de zaal van De Enck

 

&
Midden-Brabant



RSO Midden-Brabant & The Best Irish Singers IN CONCERT

ZONDAG 25 NOVEMBER 2018, AANVANG 14.00 UUR

Sociaal Cultureel Centrum De Enck, De Loop 67, 5688 EW in Oirschot

Het RSO Midden-Brabant bestaat al meer dan 25 jaar en is een regionaal spraakma-

kend orkest dat bestaat uit ruim 75 leden. Dirigent Maarten Jense zal alles uit de kast 

halen om een geweldige muzikale show neer te zetten. In haar concertprogramma’s 

schiet het RSO met groot gemak van klassiek naar populair en van teder naar groots 

en meeslepend. Het orkest brengt zeer mooie en toegankelijke muziek in een mix van 

stijlen. U hoort stevige swing, licht klassiek, kleurrijke folklore, dixieland, boeiende 

evergreens en bekende hedendaagse melodieën, waarbij alle instrumenten van dit 

bijzondere orkest aan bod komen. Een aanrader dus. Vooral door het enthousiasme 

van de muzikanten zal ook de zaal volop in beweging zijn. 

The Best Irish Singers (BIS) is een muzikaal gezelschap dat is opgericht in 2006 in 

Best. Het bestaat uit 25 enthousiaste zangers en bandleden die, zoals de naam doet 

vermoeden, vooral Ierse traditionals vertolken in de gezellige sfeer die daarbij hoort. 

Ze zingen zowel meerstemmig als soms ook met een solist. De begeleidingsband 

bespeelt vooral typisch Ierse muziekinstrumenten. Het geheel staat onder leiding 

van de ervaren dirigent Ron Vink. Ze hebben, onder andere, een aantal nummers van 

de Dublinners op het repertoire en zijn niet weg te denken op festivals of muzikale 

avonden, al dan niet met een Iers thema.

Kaarten voor dit bijzondere concert kunnen besteld worden: aan de kassa of via de 

website van de Enck: www.deenck.nl. Deze website is ook te vinden via 

www.rsomiddenbrabant.nl en www.bestirishsingers.nl.

Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de contactpersonen 

Dré Netten, tel: 06-50203958 (RSO) of Jan van den Bruele tel: 06-51819128 (BIS).


