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WAK-PROGRAMMABOEKJE 
wijzigingen en aanvullingen 
 
 
Wijzigingen 
 
Donderdag 7 juni 
• Happietaria, optreden tot 22.00 uur 
• Ineke Spork / Opening Expositie Space Oddity 

Donderdag 7 juni  20.00u > in plaats van 9 juni 
• Thom Elsenaar, optreden ‘Ik lach me toer’.  

Optreden duurt tot 21.15 uur 
 

Zaterdag 9 juni 
• Expositie Space Oddity > verplaatst naar 7 juni 
• Concordia Jeugdtheaterschool Open Middag 

Link: www.concordia.nl/educatie/jeugdtheaterschool  
• Proeverij bij Prismare 

Het Grensland Overdagkoor doet mee in plaats van Wereldmuziekkoor Intervocaal  
 

Zondag 10 juni 
• Nederlands Symfonieorkest – Concert in het Volkspark. 

Concerten gaan wel door, maar onderdeel Monsterconcert niet. 
 
 
 
Aanvullingen 
 
Hele week 
• Expo Tattoo bij Rocks – door Angelique Kuitert  

Titel: Get inked or die naked 
  
Zaterdag 2 juni 
• Opening WAK: presentatie door Regine Hilhorst  

Wethouder Marijke van Hees doet het openingswoord  
Met medewerking van Wereldmuziekkoor Intervocaal, dansschool Helia, De Muziekschool 
Twente, en Impro-Web.   

• Kamerkoor Montessera – concert bij Bibliotheek Enschede (Pijpenstraat) 
Optredens: 12.30-13.00; 13.30-14.00; 14.30-15.00 uur  
Kamerkoor Monetessera zingt klassieke muziek uit alle tijden onder de inspirerende en vrolijke 
leiding van Mathijs Kraan. 
Titel: Montessera zingt (ook) Dannenburg 
Inhoud: We maken een reis door de tijd, die begint in de 15e eeuw en eindigt in de 21e eeuw met 
een aantal korte improvisaties op gedichten van Fred Dannenburg. Onderweg komen we meer en 
minder bekende composities tegen van o.a. Desprez, Waelrant, Tourdion en Brahms.  

 
 

http://www.concordia.nl/educatie/jeugdtheaterschool
http://www.kunstfactor.nl/engine?app=kunstfactor&service=classmanager:6783&cmd=open&id=2
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Zondag 3 juni 
• Culturele Zondag: programma en tijdschema als extra bijlage op de site te vinden en op 

www.culturelezondagenschede.nl  
• KCO workshop podiumpresentatie wordt gevolgd door de koren: Half past Nine, Popkoor Enske 

en Vocal Group XXL. Docent: Judith Konings 
Locatie en tijdstip: Jacobuskerk, 14.00 – 16.00 uur 

 
Dinsdag 5 juni  
• Roessingh Revalidatiecentrum, opening expositie Kunstzinnig door Ton Schulten.  

 
Donderdag 7 juni 
• Twente University Singers – zomerlunchconcert ‘Natuurtoneelen’ 

Tijd   12.35-13.35 uur  
Plaats     Audiozaal, Vrijhof Cultuurcentrum, Universiteit Twente 
Entree    5 euro (kortingstarief 3 euro) 
Website www.tusingers.utwente.nl > actueel 
In ons zomerlunchconcert op 7 juni bezingen we een twintigtal uiteenlopende “natuurtoneelen”. 
Daaronder een voorproefje uit De Schipbreuk. Als altijd houdt onze dirigente Mariette Effing ons 
op koers, bijgestaan door onze vaste begeleider op de piano, Gerard van Kempen.   

• SKE workshops dans door Vuur&Vlamproducties.  
Mede mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel 

• Muziektheatergroep A Muse:  
We organiseren na de voorstelling van 7 en 8 juni nog een aspirantenavond voor nieuwe leden op 
woensdag 20 juni. 
Voor onze nieuwe productie die in juni 2013 in première zal gaan, zijn we op zoek naar 
enthousiaste theatertalenten die het leuk vinden om als  amateur te  zingen, te dansen en/of te 
acteren onder professionele  begeleiding. A Muse repeteert elke woensdagavond van 19.30 – 
22.00 uur in Enschede. Geïnteresseerden kunnen zich melden via info@a-muse.nl. 
Op 20 juni wordt er een aspirantenavond georganiseerd waar geïnteresseerden een repetitie 
kunnen bijwonen  en kunnen kennismaken. 
Meer informatie is te vinden op www.a-muse.nl. 

• El Tamango - Tangoavond: belangstellenden kunnen gratis kennismaken met de Argentijnse 
tango in De Tor, Walstraat 21, vanaf 21.30 - 24.00 uur. Er is een DJ en er zijn diverse paren altijd 
aanwezig die de tango dansen.    
 

Zaterdag 9 juni 
• Proeverij bij Prismare  

Het programma: zie volgende pagina 
 
Zondag 10 juni 
• Kunst in het Volkspark – deelname met kraam van Vrije school / Waldorfschool de Noorderkroon, 

Montessorischool het Zeggelt en Twents Carmel College  
• Open dag en Expositie bij Stichting Ateliers de Werkhaven, 

Locatie: gebouw aan de Borstelweg 29 te Enschede. Tijd: 11.00 u – 17.00 u. 
Zoals de vorige jaren tijdens Kunst in het Volkspark zijn de deuren van het ateliergebouw aan de 
Borstelweg geopend voor publiek. Bijna alle ateliers zijn te bezichtigen. 
In de hal, de gangen en ateliers is werk te zien van de 17 kunstenaars.  Ook cursisten van diverse 
groepen schilderen, tekenen, beeldhouwen en glas-technieken laten dit keer hun werk zien, op 10 
juni, de laatste dag van de WAK! 
Voor de tweede maal tijdens Kunst in het Volkspark is er ook Tienerkunst te zien in de 
Werkhaven. 
In het atelier van Bella Verra worden demonstraties gegeven van het werken met verschillende 
glastechnieken( glas-in-lood, glasfusing en tiffany). 
In het atelier van 100%FAT, ontwerpstudio voor interactieve programma´s en installaties(o.a.voor 
de Twentse Welle), kan men informatie krijgen over de VirtuScope, een nieuw eigen product, dat 
een andere kijk op de werkelijkheid zal geven. Eerder ontwierp 100%FAT een Aging-machine, 
ontwikkeld in opdracht van Eriba(UMCG), die veroudering laat zien. 
Meer informatie: http://www.ateliersdewerkhaven.nl/  
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Proeverij van 4 verenigingen 
 
Zaterdagmiddag 9 juni zullen 4 enthousiaste verenigingen uit Enschede op de planken staan, zowel 
met elkaar als naast elkaar. Het wordt een mooie middag in het theater van Prismare.  
 
Van 13.30 – 17.00 uur is er een afwisselend programma met voor ieder wat wils. Kom gezellig kijken 
en luisteren! De entree is gratis.  
 
Het programma: 

- 13.30 uur tot 14.00 uur: Grensland OverdagKoor 
- 14.15 uur tot 14.45 uur: Twents Mandoline en Gitaar Orkest (TMGO)  
- 15.00 uur tot 15.30 uur: Overdag Koor Enschede (OKE) 
- 15.45 uur tot 16.15 uur: OKE + Brugger Daansers 
- 16.30 uur tot 17.00 uur: Brugger Daansers 

 
Grensland Overdagkoor (www.grenslandoverdagkoor.nl) 
Begin 2011 werd dirigente Henriette Eikenaar benaderd om een nieuw gemengd koor op te starten in 
het zuidelijkste deel van Enschede. Het "Grensland Overdagkoor" (kortweg G.O.) is een koor voor 
iedereen, van alle leeftijden en voor elke zangstem. Het is gezellig om te zingen in een koor in de 
ochtenduren.  
De repetities worden gehouden in wijkcentrum "Stroinkshuis" en is 2 km van de Duits/Nederlandse 
Grens. Het is daarom dan ook dé mogelijkheid voor vele Nederlandse- en Duitse dames en heren om 
mee te zingen in een Nederlands Koor. 
Het Grensland Overdagkoor gaat diverse soorten zangmuziek brengen in verschillende talen; van 
Engels, Duits, Nederlands tot wellicht Zulu of Braziliaans. 
 
Twents Mandoline en Gitaar Orkest (www.tmgo.nl),  
Bij het Twents Mandoline en Gitaar Orkest staat het musiceren op akoestische tokkelinstrumenten  
centraal.  
Het orkest dat ongeveer uit 25 leden bestaat, is gevestigd in Enschede. De naam geeft al aan dat de 
leden niet alleen uit Enschede komen  maar bijvoorbeeld  ook uit Hengelo, Delden, Losser, Eibergen, 
Almelo en Ootmarsum. 
Het repertoire van het orkest is zeer afwisselend, het  varieert van oude muziek uit de 16e en 17e 
eeuw en klassieke en romantische muziek tot volksmuziek en werk van eigentijdse componisten. 
 
Overdagkoor Enschede (www.overdagkoorenschede.nl) 
Begin 2009 vatte de dirigente het initiatief op om een gemengd koor te starten, waarbij er geen 
repetities in de avonduren zouden zijn. De respons op dit idee was enorm.  
Op dit moment hebben wij een enthousiast koor van 48 dames en 13 heren, met (mezzo) sopranen, 
(hoge- en lage) alten, tenoren, baritons en bassen.  
We zijn een gemengd koor voor alle leeftijden. 
 
De Brugger Daansers (www.bruggerdaansers.nl)  
Een folklorevereniging in Glanerbrug, die zijn oorsprong heeft gevonden in het mannenkoor De 
Brugger Zangers.  
De belangrijkste activiteit van de Daansers is natuurlijk dansen. Dansen is de manier waarop dit al 
eeuwenlang in Twente gebeurt, in traditionele Twentse dracht. Het is de kunst om te bewegen en 
tegelijkertijd jezelf en de toeschouwers te vermaken.  
Inmiddels is onze vereniging zo beroemd dat we ook regelmatig deelnemen aan buitenlandse 
festivals. Zo kun je nog eens wat van de wereld zien. De Daansers zijn geziene gasten in bijvoorbeeld 
Denemarken, Zweden, Slovenië, Letland, Zwitserland, Oostenrijk en Duitsland. De Daansers treden 
niet alleen op festivals op. Zij zijn ook zeer welkom in bijvoorbeeld verzorging- en verpleeghuizen. 
Voor de bewoners zijn deze bezoeken vaak een feest van herkenning.  
Naast het dansen van folklore en het zingen van oude liedjes, houden wij ons ook nog bezig met het 
in stand houden van oude volksgebruiken uit de regio Twente.  
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