
Achtergrond PROMS23 concerten 

De Koninklijke Machinefabriek Stork vierde in 2018 haar 150-jarig jubileum. Stork was, naast een belangrijke 
werkgever, ook grondlegger van vele amateurkunstverenigingen in Hengelo. Het Stork-jubileum was de 
aanleiding tot het organiseren van de Stork PROMS concerten in september 2018. De drie spectaculaire 
concerten waren een groot succes en met alle opgedane kennis en ervaring willen de amateurkunstkoepels van 
dit evenement een Hengelose traditie maken.  

Onder de noemer HENGELO PROMS23 openen de verenigde Hengelose amateurkunstkoepels, opererend als 
Federatie Amateurkunst Hengelo (FAH), het  jaar 2023 op muzikale wijze met het organiseren van twee 
bijzondere concerten. Deze PROMS23-concerten gaan plaatsvinden in de Schouwburg Hengelo op 
zaterdagavond 14 en zondagmiddag 15 januari 2023.  

Het thema voor HENGELO PROMS23, Van Donker naar Licht, is gekozen, mede vanwege de agendering van de 
PROMS concerten in de maand januari. 

Aan de PROMS23-concerten zullen, net als in 2018, een groot aantal Hengelose amateurkunstenaars actief 
deelnemen. Er is één groot basisorkest dat wordt gevormd uit de vier orkesten van ARMONIA en dat zal bestaan 
uit  circa 100 musici. Wat de zang betreft zijn er twee basiskoren: het Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor (KHM) 
en het vrouwenkoor POPenzo (+ combo). Beide koren worden aangevuld met individuele muzikanten en 
gastzangers en -zangeressen. In totaal zullen er ca. 230 amateurkunstenaars, waaronder 100 musici en 130 
zangers/zangeressen, op het podium staan. 

Aanvullend zijn er gastoptredens van professionals, zoals de jonge Hengelose trompettist Anne-Marie ten 
Heggeler. Anne-Marie is in 2011 geselecteerd voor het Nationaal Jeugd Jazz Orkest, en is bandleider van de Big 
Band van Oyfo en tevens docent bij Oyfo Kunstenschool. Sopraan en hoofdvakdocent klassieke zang Claudia 
Patacca zal met een aantal talentvolle studenten van ArtEZ conservatorium Enschede het podium betreden. 
Mogelijk treedt zij ook samen op met haar leerling Jeroen Sanders, bariton en solist bij het KHM. 

Programma 

In een andere bijlage is het programma van de PROMS23 concerten te vinden, met een (voorlopig) overzicht 
van alle muziekstukken en de uitvoerenden. 

Vroegboekkorting op kaarten PROMS concerten 

De voorverkoop van toegangskaarten voor de PROMS concerten is inmiddels gestart (zie o.a. KHM Journaal 30 
juni 2022). Partners, vrienden, familie, vriendenkringleden kunnen tot 1 oktober 2022 kaarten met 30% korting 
bestellen bij Schouwburg Hengelo. Koop de kaarten zo spoedig mogelijk, want de voorraad kaarten met 
vroegboekkorting is beperkt. 

Hoe werkt de voorverkoop: 

 Voorverkoop door de deelnemende koren/orkest loopt tot 1 oktober 2022 en werkt met een kortingscode.  
Met deze code kan er geboekt worden met 30% korting op de volgende prijzen 

 Kosten: Jeugd tot 14 jaar:  € 7,50; Toeschouwers 14 jaar en ouder:  € 17,50 
 De code voor de vroegboekkorting  is: FAH@PROMS_23! 
 De korting loopt af op 1 oktober 2022 en voor zaterdagavond is het maximaal met korting uit te geven 

kaarten 300 en voor zondagmiddag 200 kaarten. 

 Na 1 oktober worden voor reserveringen geen kortingen meer gegeven  


