
Site Historisch museum Ede 
 

Nu te zien...  

90 jaar ENKA Mannenkoor 

t/m 31 dec. 2015! 

ENKA mannenkoor bestaat dit jaar 90 jaar en daarom sluiten we hun jubileum jaar 

af met een tentoonstelling die in woord, beeld en geluid een overzicht geeft van 

90 jaar ENKA mannenkoor. Aandacht voor o.a. het repertoire, de koorreizen, de 

vereniging en de dirigenten en uiteraard de koorleden. 

Tentoonstelling: '90 jaar ENKA 

Mannenkoor' 

donderdag 26 november 2015, 15:41 | Lezersnieuws |  

Datum: 

zaterdag 5 december 2015, 13:30 tot donderdag 31 december 2015, 16:00 

Locatie: 

Ede 

EDE - Dit jaar bestaat het ENKA Mannenkoor 90 jaar en het Historisch Museum Ede besteedt 

hier aandacht aan in de gelijknamige tentoonstelling '90 jaar ENKA Mannenkoor'. Juist ook 

door verbondenheid van een belangrijk stukje Edese historie in zowel werkgelegenheid maar 

ook maatschappelijke ontwikkeling van Ede, is het verhaal van het ENKA Mannenkoor 

belangrijk. In de tentoonstelling wordt er naast de historie aandacht besteed aan het repertoire, 

de koorreizen, de concerten en het verenigingsleven. Vele foto's, voorwerpen van de reizen en 

posters zijn te zien, en natuurlijk is er ook via film en geluid ook te horen wat 90 jaar ENKA 

Mannenkoor inhoudt. In de expo ligt ook een reünie gastenboek en we hopen dat ook veel oud 

ENKA Mannenkoor leden de expo bezoeken en hun naam achterlaten in het boek..  

Op de opening op 4 december om 15.00 uur van de tentoonstelling zal een groep ENKA leden 

een mini concert verzorgen, waarvoor iedereen die daarvoor belangstelling heeft uitgenodigd 

is. Het Enka Mannenkoor vierde in 2015 het 90-jarig jubileum. In januari dit jaar verzorgde 

het ENKA Mannenkoor een goed bezocht jubileumconcert in de Expozaal van CineMec. Op 

10 september was het jubileumfeest. Het jubileumjaar wordt op 19 december afgesloten met 

het concert Engelse kerst in Ede in de Taborkerk. Uitvoerenden zijn: koor, jeugdkoor Jedaja, 

soliste Tineke Roseboom en pianist Erik Onnink. De toegang is €10,00, en de kaarten zijn 

binnenkort te verkrijgen bij de leden en bij enkele winkels. 
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Tentoonstelling over 90 jaar ENKA 

Mannenkoor  

 

EDE - Het ENKA Mannenkoor heeft dit jaar de leeftijd van 90 jaar behaald. Het Historisch 

Museum Ede (Museumplein) besteedt hier aandacht aan. In een expositie wordt er naast de 

historie ook gekeken naar het repertoire, de koorreizen, de concerten en het verenigingsleven. 

Vele foto’s, voorwerpen van de reizen en posters zijn te zien en via film en geluid ook te 

horen wat 90 jaar ENKA Mannenkoor inhoudt. Op de opening op 4 december om 15.00 uur 

van de tentoonstelling verzorgt een groep ENKA leden een miniconcert. Te zien tot en met 31 

december.  
 


