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Rabotheater bestaat 100 jaar
HENGELO - Het Rabotheater in Hengelo bestaat 100
jaar en dat wordt onder meer gevierd met de opera La
tragédie de Carmen door de Nationale Reisopera in samenwerking met het Nederlands Symfonieorkest.

Op 1 november is het precies 100 jaar geleden dat in Hengelo het Concertgebouw op feestelijke wijze in gebruik
werd genomen. De eerste voorstelling was een concertante uitvoering van de opera Carmen van Georges Bizet.
Aanleiding voor het Rabotheater om de Reisopera en het
Nederlands Symfonieorkest uit te nodigen om Carmen
opnieuw uit te voeren, dit keer in de beroemde bewerking
van Peter Brook.
De voorstelling wordt gezongen in het Frans met Nederlandse boventiteling.

Tunnels met graffitikunst
HENGELO - Hengelose jongeren knappen deze week
weer een fietstunnel op.

Go Planet Expo Hall in Enschede op
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laatste, miniconcert van Pink
Floyd op Live 8 was het voor
André Becker duidelijk: doorzetten en er voor zorgen dat
een Pink Floyd tribute van de
grond komt. Naast fan, zijn
we van mening dat Pink Floyd
een enorme invloed heeft gehad op de hedendaagse muziek. Door de experimentele
muziek van The Floyd werd
underground muziek, progressieve rock. Naast de uitdaging
om onze favoriete muziek
vorm te geven in een bijzondere show, weten we ook dat
er een enorm draagvlak is voor
de muziek van Pink Floyd.’’
De show in Go Planet Expo
Hall begint om 20.30 uur.

In juli veranderden de jongeren van Scala Jongerenwerk
een muur van de verloederde Houtboeren-fietstunnel
in een graffitikunstwerk. Door de vele positieve reacties
krijgt nu de andere muur in de tunnel ook een muurschildering. Ook een tweede tunnel in de buurt krijgt een
opknapbeurt.
Omdat de tweede tunnel in de buurt van het grote sportcomplex aan de Torenlaan ligt, heeft gemeente Hengelo
aan Scala gevraagd deze keer het thema ‘sport’ in de tunnel te verwerken. De gemeente helpt met het schoonmaken van de tunnel en heeft geld beschikbaar gesteld voor
de opknapbeurt.

Raad O’zaal live op internet
OLDENZAAL - De vergaderingen van de gemeenteraad
zijn vanaf 28 oktober live te beluisteren en te bekijken via
de website van de gemeente Oldenzaal. Hiermee wil de
raad het belang van een open en transparant bestuur benadrukken. ‘‘U kunt vanuit uw woonkamer alle gemeenteraadsvergaderingen volgen en op de hoogte blijven
van alle zaken die binnen de gemeente spelen’’, aldus de
gemeente.

Eigen app voor band PPM
VERVOLG VOORPAGINA

Kaarten
Kaarten zijn te koop via de
website www.pinkfloydproject.
nl. Ook bij alle vestigingen van
Primera en Free Record Shop
zijn kaarten verkrijgbaar.

Patrick neemt
bloemen mee

ENSCHEDE - De Spirituele Vriendenkring de Horizon
houdt op maandag 28 oktober
een openbare avond met als gast
Patrick Damhuis. Hij behandelt
thema bloemenvreugde.
‘‘U krijgt bloem cadeau, vergezeld met een boodschap van
Patrick’’, aldus de Horizon. ‘‘Op
een mooie manier geeft Patrick
inhoud, met zijn bloemen en
boodschappen, aan het gezegde: neem een bloemetje mee.’’
De avond begint om 20.00 uur.
De entree is 6 euro. Plaats van
handeling is Speeltuin Voortsweg aan de Voortsweg 225 in
Enschede.
Zie dehorizon-enschede.nl.

Herman Beumer: ‘‘Dat delen we aan het begin van de
avond mee om het concept duidelijk te maken.’’
De formule met sms’jes of - heel ouderwets - handgeschreven briefjes werkt natuurlijk ook prima. Dirk Dronkers: ‘‘Maar we wilden verder gaan en besloten een eigen
app te ontwikkelen: Wanneer je alles onder één knop hebt
zitten en daar ook direct een verzoekje kunt indienen,
maak je het wel erg gebruiksvriendelijk voor het publiek.
Iedereen heeft tegenwoordig een mobieltje bij de hand en
dus is een eigen app erg voor de hand liggend.’’
Intussen werkt PPM al met de eigen app. ‘‘Je krijgt echt de
leukste, maar ook de meest vreemde verzoekjes binnen’’,
voegt zangeres Loes Lammertink er aan toe. ‘‘Dat gaat van
‘Cowboy Johny’ tot mijn eigen telefoonnummer.. Uiteraard proberen we zoveel mogelijk aan die verzoekjes te
voldoen, al hebben we als band uiteraard ook te maken
met een tijdslimiet.’’
Intussen liggen er alweer nieuwe ideeën. ‘‘Volgens ons is
dit een nieuwe trend, waar in de toekomst meer bands
gebruik van gaan maken.’’
Zie ook: www.ppmband.nl FOTO: RONNIE VAN SCHENKHOF
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