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The Palazzo Gipsy’s
Hét zigeunershoworkest bij uitstek. De cimbaal 
staat centraal in het optreden. De cimbalist, 
Costa Ursuletz, speelt hoge moeilijkheidsgraad 
solo’s, zelfs geblinddoekt en met afgedekte 
snaren. Het repertoire is veelzijdig en bestaat 
uit een unieke variété van de Balkan.
wo 18 februari 2009 22.00 uur 
Het Bolwerk Gratis entree

Youth on the Move 
met Pinar Dönmez, Babak Kamgar 
en Rose Musicali
Een ontmoeting in de muziek, een ontmoeting 
tussen jongeren van verschillende afkomst die 
al vaker hebben samengespeeld. De groep 
bestaat uit jongeren afkomstig uit de klassieke 
muziekwereld en jongeren uit de Arabische/
Turkse muziekwereld. Tijdens deze optredens 
zal de klassieke, voornamelijk autochtone, 
muziekwereld de allochtone muziekwereld 
ontmoeten. 
vr 20 februari 2009 20.00 uur 
Prismare Gratis entree

Kardeş Türküler
Wereldmuziek en Dans 
i.s.m. Dansgroep Doğuş
Beleef een onvergetelijk avond met deze 
topartiesten die al meer dan 15 jaar zeer 
geëngageerd werken aan artistieke ontwikkeling 
in culturele diversiteit en daar internationaal 
een groot publiek mee weten te bereiken. 
Kardes Türküler betekent ‘broederliederen’. Het 
uitdragen van onderlinge verbondenheid tussen 
mensen is dan ook de doelstelling! Naast een 
muzikale avond kan het publiek rekenen op 
koffie/thee en een versnapering.
za 21 februari 2009 20.00 uur 
Muziekcentrum Enschede
€ 18,50 / J € 14,50 / 65+ € 16,-

Assyrisch Concert
Samen met zangeres Linda Hadiko zal het 
Sint-Aphrem koor uit Wiesbaden (Duitsland) 
onder meer Assyrische volksliederen ten gehore 
brengen. Het welkomstwoord zal worden 
verzorgd door de Enschedese burgermeester 
den Oudsten. Naast een muzikale avond kan 
het publiek rekenen op koffie/thee en een 
versnapering.
zo 22 februari 2009 20.00 uur 
Grote Kerk Enschede
€ 12,75 / J € 9,75 / 65+ € 10,25


