
Uittip: Cabaretvereniging Contramime.
De Cultuurcoach van Enschede en de Huis aan Huis geven elke week de Enschedese 
amateurkunst de gelegenheid een uittip te verzorgen. Deze week aandacht voor 
Cabaretvereniging Contramime.

Wie zijn jullie?
Cabaretvereniging Contramime is een
diverse groep studenten van de
Universiteit Twente en het Saxion die
samen, onder leiding van regisseur
Rudolf Brand en muziekdocent Mathé
Valks, stukjes en liedjes schrijven over
van alles wat hen bezig houdt. 

Het afgelopen jaar hebben wij 2
voorstellingsreeksen geschreven en
gegeven en het is nu tijd om alle
hoogtepunten te bundelen, tot een climax
te komen, en op die manier het seizoen
goed afsluiten. 

Wat gaan jullie doen?
Wij sluiten het huidige seizoen knallend en spetterend af en gaan zo vrolijk de zomer in. Dat doen wij
met onze liedjesvoorstelling: Contramime Oorgasme; een voorstelling bestaande uit de beste liedjes,
over onder andere het studentenleven en het liefdesleven, in originele of vernieuwde vorm, van het 
afgelopen seizoen. Maar ook liedjes over docenten, sporten, en zelfs kerstmis komen voorbij. Onze 
voorstelling is dan ook het beste te vergelijken met een lapjesdeken: duidelijk te onderscheiden 
onderdelen, maar toch vormt het 1 geheel. 

Wat maakt jullie activiteit/voorstelling speciaal?
In de kranten, op tv, en op het internet hoor je vaak genoeg nieuws over problemen en gedoe met 
studenten. Gedoe, daar houden wij niet zo van. Wij bouwen liever een feestje en laten zien dat het 
ook anders kan. Kom eens kijken naar wat al die studenten eigenlijk uitvoeren op de UT.  Bovendien 
worden we dit 35 jaar oud en zijn we daarmee de oudste cabaretvereniging van Nederland. 

Waar en wanneer kunnen we jullie zien?
Contramime Oorgasme is te zien op 18 juni om 20:00 in De Vrijhof op de campus van de Universiteit 
Twente. Tickets kosten voor studenten € 4,- (€ 3,- met Unioncard) en € 5,- voor externen. 

Verder nog iets te melden? 
Ben je student en lijkt het jou leuk om volgend jaar met een ontzettende gezellige groep te leren hoe 
je cabaret moet maken? Kom in september dan naar onze open dagen. Houd voor meer informatie 
hierover onze website www.contramime.utwente.nl in de gaten. 

 

http://www.contramime.utwente.nl/

