
Vele honderden mannen uit Ede, Wageningen, Bennekom,  
Lunteren, Harskamp, Renkum, Rhenen en zelfs uit de Betuwe 
hebben de afgelopen 95 jaar deel uitgemaakt van dit gerenom-
meerde koor. In 1925 gestart als dubbel kwartet met leden 
vanuit de ENKA tot de huidige 53 koorleden waarbij nog één 
koorlid werkzaam is geweest bij de ENKA, eens de grootste 
fabriek in Nederland. 

Het ENKA Mannenkoor is een alge-
meen koor zonder politieke of reli- 
gieuze binding. Uiteraard hebben we 
wel geestelijke en andere stemmige 
nummers in het repertoire, zodat het 
koor bij vele gelegenheden een  
passend programma kan bieden.  
Het veelal 4-stemmig repertoire is 
enorm breed en veeltalige geestelijke-, 
opera-, operette-, musical- of popmu-

ziek. Al 23 jaar geeft het koor in Ede een Oranjeconcert en neemt deel  
aan veel feestelijke en plechtige evenementen in de gemeente Ede e.o., 
Wageningen (waar ook veel koorleden vandaan komen) en andere plaat-
sen in binnen- en buitenland. Er zijn alweer veel mooie plannen voor  
optredens voor de volgende jaren. De onderlinge betrokkenheid van de 
koorleden is groot. Zij blijven lang verbonden aan het koor en zingen tot  
op zeer hoge leeftijd het hoogste lied. Daarmee bevestigen ze de weten-
schap dat muziek een positieve invloed heeft. Voor velen is de kooravond 
een ontspannend moment in de week. Daarnaast wordt ook uitgekeken 
naar de optredens in zowel binnen- als buitenland. 

  

Kom ook het zangplezier ervaren in het ENKA Mannenkoor. 
Repetities zijn wekelijks op donderdagavond, van 19:45 uur tot 
22:00 uur in "Ons Huis", Hovystraat 2, Ede (ingang achter de  
Taborkerk bij de spoorwegovergang Prinsesselaan). Naast de  
repetities wordt ieder koorlid muzikaal uitgebreid ondersteund door 
o.a. ingezongen muziek per stemgroep op de eigen website 
(ledenpagina). Hierdoor is het ook voor beginners mogelijk het  
repertoire snel mee te zingen. U bent van harte welkom.  

  

Cadeau tip:  
Gun ook anderen een ontspannende muziekavond en geef  

één of meer kaarten voor dit jubileumconcert als sinterklaas-,  
kerstcadeau, bedankje of gewoon om iemand een plezier te doen.  

Iedereen is van harte welkom! 

  

Het ENKA Mannenkoor Ede (EME) nodigt u van harte uit 
voor de feestelijke jubileumviering ter gelegenheid van  

95 jaar ENKA Mannenkoor en 75 jaar bevrijding 
in de stad Wageningen  

waar de vrede na 5 jaar oorlog tot stand gekomen is. 

    Kaarten € 20,= (prijs is inclusief garderobe en pauzedrankje) 
Kaartverkooop: bij de kassa van de Junushoff (0317 46 55 00), 
     via de website (www.junushoff.nl ), stichting Vier het leven,  
     via de koorleden en vanaf 1 november bij Novita Bennekom 
                  en de Primera winkels in Ede en Wageningen.  

http://www.enkamannenkoorede.nl/repetities.html
http://www.enkamannenkoorede.nl/koor.htm%23nogo
http://www.junushoff.nl


  

Edwin Schimscheimer 

Petra Berger neemt als begeleider mee; de muzikale duizendpoot Ed-

win Schimscheimer o.a.: pianist, gitarist, arrangeur bijv. voor het Metro-

pole Orkest, componist, producer, musical schrijver/componist zoals 

over het leven van Franciscus van Assisi, dirigent, begeleider van o.a. 

Berdien Stenberg, René Froger, al 19 jaar Muzikaal leider van het  

Kinder Prinsengrachtconcert enz.. 

Bart Klein 

De bariton Bart Klein is een actief lid van ons koor die regelmatig met 

veel succes de rol van solist op zich neemt. Daarnaast geeft hij ook veel 

ondersteuning aan veel zangers tijdens de repetitie. Het is een echte 

zangliefhebber die zelfs in meerdere koren zingt en ook actief is. als 

bestuurder bij de EFZO (Edese Federatie van Zang- en Oratoriumvere-

nigingen). Hij streeft met succes naar een zo'n breed mogelijk stembe-

reik en zingt met groot gemak van tenor tot bas partijen. 

Roland Aalbers 

Het EME heeft als muzikaal begeleider de gedreven musicus Roland 

Aalbers. Dit multi talent is niet alleen een begenadigd pianist, muziekle-

raar en dirigent, maar ook als kunstschilder heeft hij succes met zijn ex-

posities o.a. in Ede en Wageningen. Al vele jaren is hij de muzikale 

steun bij de vele concerten van het koor. 

Maarten-Jan Dongelmans algehele leiding 

Ook dit jubileumconcert staat onder de bezielende en kundige leiding 

van Maarten-Jan Dongelmans die sinds 1994 als dirigent aan het koor 

verbonden is. Naast een gelauwerd musicus, o.a. ridder in de orde 

van Oranje-Nassau, is hij ook een begenadigd schrijver en docent, 

waarbij zijn opleiding als geschiedkundige en musicus duidelijk in zijn 

toelichtingen op de uit te voeren muziek, recensies, lezingen, boeken 

en artikelen doorklinkt. Met veel humor leidt hij de repetities van het 

koor op weg naar een optimale uitvoering en houdt de mogelijkheden 

van het koor nauwlettend in de gaten.  

Petra Berger 

Petra Berger’s stem en muziek laten zich niet gemakkelijk in één gen-

re vatten en juist dat maakt haar als zangeres zo bijzonder en uniek. 

Met drie octaven tot haar beschikking beweegt zij zich net zo makke-

lijk in het klassieke domein als in de popmuziek. Dit past prima bij ons 

koor en we zijn er trots op dat zo’n prominente zangeres ons jubile-

umconcert mede tot een feest wil maken. Zij weet als geen ander 

haar publiek te raken met haar engelachtige, loepzuivere stem. 

EME 
Landerkennung (solo Bart Klein),  

Plaisir d'amour  
De Parelvissers  

 

Petra Berger  
Mon coeur s'ouvre,  

Una furtiva  
Nessun dorma 

 

EME  
Finale Titanic (solo Bart Klein) 

 

Petra Berger 
Climb ev'ry mountain 

 

Petra Berger en EME  
La Vergine degli angeli 

 

Pauze 
 

Petra Berger 
Happy Days,  

Parla più   
Het gebeurde in het Westen 

 

Petra Berger en EME 
Exodus 

 

EME 
Oh what a beautiful mornin',  
Some enchanted evening 

The Rhythm of Life 
 

Petra Berger en EME  
Verdi-medley o.a. Slavenkoor tot Funiculi 

Santa Lucia  
Land of Hope and Glory  

We'll meet again. 

  


