
Extra uittip: Culturele Zondag
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 Prat op de stad
tijdens eerste Culturele Zondag van het jaar.

Waar kunnen, mogen en moeten we trots op zijn in Enschede. Onder de noemer ‘Prat op de Stad’ 
laten muzikanten, kunstenaars, fotografen, dansers en dichters van zich horen op de eerste Culturele 
Zondag van het jaar op 3 april. De Enschedese zonen Willem Wilmink en Harry Bannink worden - 
waar anders - geëerd in Het Bolwerk. Volop talent van Kaliber Kunstenschool, een wereldberoemde 
blokfluitbouwster uit Enschede vertelt haar verhaal, het publiek kan meelopen met stadswandelingen 
en kan Enschede-gedichtjes trekken bij de frikandel en kroket. 

In café Het Bolwerk worden Willem Wilmink en Harry Bannink bezongen door o.a. Diet Gerritsen en 
Frank Deiman. Ton Ouwehand vertelt in het café wat er in zijn nog te verschijnen Harry Bannink boek 
staat en tussen de voordrachten worden er korte films getoond van ROC-studenten die zich hebben 
laten inspireren door een Wilmink gedicht. Op tafel liggen Enschede-gedichten van de DIE-Dichters. 
Sommigen zijn speciaal geschreven voor deze Culturele Zondag, zoals het gedicht Prat op de Stad 
van Bob Boswinkel. 
Op de Oude Markt zijn kunstenaars live aan het werk. Jettie Joosten maakt sneltekeningen van 
kinderen, Joke de Hullu schildert Enschede en kunstenaars Gert Derks en Michèl Vaneker tekenen 
historische plekken op de Oude Markt. Bij de tent van Wendy Olthof kan het publiek meeschilderen 
aan een gezamenlijk schilderij. Daarmee maken ze kans op een stadsschilderij van de kunstenares. 

Om de stramme winterspieren weer wat losser te maken zal Swing Out Loud bewoners en bezoekers 
van Enschede oproepen om op de Oude Markt mee te doen aan lindy hop. Deze swing dans wordt 
steeds populairder. En ondertussen vertelt de Verhalenkraal verhalen over de geschiedenis en 
geheimen van Enschede in de intieme torenkamer van de Grote Kerk. 

Kaliber talent 
Leerlingen van Kaliber Kunstenschool laten op deze Culturele Zondag volop van zich horen en zien. 
Op het podium op de Oude Markt treden een modern jazz en breakdance groep op, in de Jacobuskerk
spelen leerlingen piano en viool en bij Dille & Kamille speelt een gitaarensemble en zingt Multiple-
Voices de sterren van de hemel. 

CultuurKwartiertjes 
Concordia doet volop mee met o.a. twee boeiende
CultuurKwartiertjes: een lezing van het
Architectuurcentrum Twente over de geschiedenis
van de Langestraat-panden en een lezing van de
wereldberoemde blokfluitbouwster Adriana
Breukink uit Enschede. Ze ontwikkelt en bouwt
blokfluiten waar topsolisten over de hele wereld
graag op spelen. Zo maakte ze fluiten van 3 meter
hoog en blokfluiten die zo hard klinken dat je er
zelfs mee in een band kunt spelen (zie foto). In de
middag kunnen kinderen zelf fluitjes bouwen van
PVC-buizen. 

Voor de allerkleinsten is er een workshop Peuter-
en Kleuterdans bij Sam Sam en wie meer wil weten
over de historie van de stad kan kiezen tussen twee
stadswandelingen en de d’Oale Markt film met
inleiding over de herkomst van de naam Enschede. 

Novi Gran Caffe is host van een foto-expositie met bijzondere beelden van fotograaf René Wolf. Hij 
combineerde oude en nieuwe foto’s van Enschede tot één verrassend beeld. Ook Enschede Ooit 
toont Enschede-foto’s van huisfotografen. 

Wie trek heeft gekregen van zoveel kunst en cultuur kan bij de bekendste eettent van Enschede - De 
Muur – een Enschede-gedichtje van Bert de Haan ‘trekken’ bij de frikandel of kroket. 

Het volledige programma van de Culturele Zondag staat op www.culturelezondagenschede.nl.
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