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Tukkerlady’s: 

Gestart in januari 2016. De ca. 25 enthousiaste dames zingen o.l.v. een dirigent 

(Arjan Poortman) en een vaste geluidsman (Jan Nijkamp) populaire liedjes en 

maken voor elk optreden een apart programma. Dat varieert van Take me Home 

Countryroads tot Daar bij die molen.  

 
 

Pursang: 

In 1975 is dit kleurrijke koor opgericht onder de naam van “Rijssens Gemengd Koor”. 

Door de jaren heen is het koor veel veranderd, o.a. het zingen zonder bladmuziek, 

daarom is de naam gewijzigd in “Pursang”.  

Pursang zingt met 25 koorleden onder leiding van dirigent Erwin Strikker en wordt 

tijdens concerten en optredens begeleid door vaste pianist Dries Banierink en 

saxofonist Henk Wilms. 

Het repertoire is breed. Van pop, rock, rap, gospels, kerstliederen tot licht klassiek.  

 
 

  



    

 

Dansschool Dynamiek 

Dansstudio Dynamiek is een moderne, energieke dansschool te Enter. Met een ruim 

aanbod aan diverse dansstijlen voor jong en oud en voor verschillende niveaus. 

Denk hierbij aan klassiek ballet, modern, streetdance, hiphop, kidzswing, dancehall, 

privélessen stijldansen, een openingsdans op maat etc. 

 

 

Shantykoor de Schuytenvaerders 

Een enthousiaste groep zangers uit Tubbergen. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk 

uit Nederlandse, Engelse en Duitse shantyliederen. In de korte tijd van het bestaan  

van dit 35-koppige koor heeft de groep reeds een gevarieerd repertoire 

opgebouwd. Het Shantykoor De Schuytenvaerders is een graag geziene gast bij 

evenementen, braderieën, verzorgingshuizen, etc.  

 

  



    

 

Sabri Dereli 

Sabri Dereli is geboren in Fethiye – Turkije en afgestudeerd aan het artEZ 

conservatorium te Enschede, afdeling Keyboards lichte muziek.  Hij verzorgt 

audiovisuele projecten in zijn geluidsstudio in Hengelo (o.a. muziek, composities en 

orkestbanden voor theater- en revuegezelschappen). Sabri is thuis in zowel de 

westerse als de oosterse muziek.  In 2014 bracht hij het album Zaman Tüneli (Tijdlijn) 

uit. Een van zijn composities werd gebruikt als songtitel (Boom Shakalaka Boom) in de 

Walt Disneyfilm, Million Dollar Arm 

 
 

AFTERPARTY: 

Handy Joe en de Boogie Kearls: 

Deze band, onder aanvoering van Robert Brinks, speelt  Blues en Roots, afgewisseld 

met relaxte luistersongs. voornamelijk in het dialect, maar ook Engelstalige covers 

komen voorbij ! 

 
 

 

 

 



    

 

 

Shantykoor Riessen 

Het Shantykoor Riessen werd in 2013 opgericht en is gegroeid tot een enthousiaste 

groep van zo'n 40 zangers, zes muzikanten en een dirigente. Ze zingen graag 

zeemansliederen, maar ook de populaire Engels- en Duitstalige nummers behoren 

tot het repertoire. Het Shantykoor treedt op bij diverse evenementen in de regio, 

verzorgt gezellige avonden in verzorgingshuizen en op feesten en partijen. "Jullie 

brengen vrolijkheid" is een vaak gehoord reactie na afloop van zo'n optreden. En 

dat is waar ze het voor doen! Het koor repeteert wekelijks onder leiding van dirigent 

Nanette Eikenaar-Rozendom.  

 

http://www.bandwerkplus.nlhttp/www.shantykoorriessen.nl/uploads/Repertoire%20lijst%20Shantykoor%20Riessen.pdf

