
UITTIP: Stukafest Enschede 
 
 
Wie zijn jullie? 
Stukafest staat voor 
studentenkamerfestival. Dit festival vindt 
ieder jaar rond februari plaats in wel 13 
steden in Nederland en zo ook in 
Enschede. Dit jaar is het alweer de 
zevende editie van dit eigenzinnige 
festival. Een vijftal studenten organiseert 
deze festivalavond, maar Stukafest is niet 
alleen voor studenten bedoeld. Iedereen 
is welkom om een kijkje te nemen bij de 
leuke acts van dit jaar verdeeld over wel 
19 studentenkamers. 
 
Wat gaan jullie doen? 
Op 19 februari worden 18 studentenkamers, allemaal in de binnenstad van Enschede, omgebouwd 
tot een minitheater. Bezoekers kunnen het programma van hun avond zelf samenstellen en 3 
studentenkamers bezoeken. De avond begint met een openingsact tijdens de Stukahap, waarna de 
bezoekers ieder hun eigen weg zullen gaan. En deze wegen kunnen erg verschillend zijn; muziek, 
dans, literatuur, poëzie, cabaret en theater zijn allemaal opgenomen in het programma van dit jaar. 
Elke voorstelling duurt vervolgens 30 minuten, waarna je je weg kunt vervolgen naar het volgende 
huis. De avond wordt afgesloten met een groots eindfeest in de Atak. 
 
Wat maakt jullie activiteit speciaal? 
Stukafest maakt cultuur toegankelijk voor iedereen. Het is een laagdrempelig festival waarbij je 
eigenlijk op visite gaat bij iemand, maar waar je tegelijkertijd cultuur van dichtbij gaat beleven. De 
artiest staat oog in oog met zijn toeschouwers, dit zorgt voor een erg intieme en informele sfeer. 
 
Waarom moeten de mensen komen kijken? 
Stukafest heeft een erg gevarieerd programma, dus er zit altijd wel iets bij dat je leuk lijkt. Verder 
geeft Stukafest je de kans om nieuwe vormen van cultuur te leren kennen, we raden dan ook 
iedereen aan om ook een ronde toe te voegen aan je programma waarvan je nog niet zo goed weet 
wat je er van kunt verwachten. Op die manier ga je zitten en laat je je verrassen, de cultuur over je 
heenkomen. 
 
Waar en wanneer kunnen we jullie zien? 
Woensdag 19 februari in de binnenstad van Enschede. Voor meer informatie over bijvoorbeeld de 
kaartverkoop, de verkoopmomenten, locaties en natuurlijk het programma: 
www.stukafest.nl/enschede.  
 

http://www.stukafest.nl/enschede

