LAAT JE INSPIREREN DOOR ONZE BLOGS

Kom je op bezoek in Enschede of woon je hier al jaren, maar ben je altijd op
zoek naar de leukste, mooiste en tofste plekjes en activiteiten in de stad?
Wij verzamelen continu de allerleukste tips voor Enschede op onze blog. Wil
jij bijvoorbeeld de beste chocolade hotspots of de leukste culturele uitjes
ontdekken? Je vindt ze allemaal online!
uitinenschede.nl/blog

NIEUW

DE ALLERLEUKSTE TIPS

SPICE KING INDIA
Sinds kort hebben we een authentiek Indiaas
restaurant in de binnenstad. Op het menu vind je
curry’s, snacks, vleesgerechten en vegetarische
Indiase gerechten. Tot nu toe kon je de heerlijke
gerechten alleen nog via take-away bestellen, maar
ze hopen zo snel mogelijk hun restaurantdeuren te
openen!
Stadsgravenstraat 55

OPENINGSTIJDEN BINNENSTAD
In Enschede kun je zeven dagen per week naar hartenlust shoppen.
Van bekende grote ketens tot fantastische boetiekjes, Enschede heeft het
allemaal.
Elke week is er op dinsdag en zaterdag markt op het H.J. van Heekplein.
Maandag: 11:00-18:00 uur
Dinsdag: 09:30-18:00 uur
Woensdag: 09:30-18:00 uur
Donderdag: 09:30-21:00 uur
Vrijdag: 09:30-18:00 uur
Zaterdag: 09:30-18:00 uur
Zondag: 12:00-17:00 uur

GUTS & GUSTO
In december opent damesmodemerk Guts & Gusto
een super grote megastore in hartje binnenstad.
Ze verkopen de allertofste fashion, schoenen en
accessoires voor meisjes en vrouwen. Van leopard
rokjes en studded boots tot flared broeken. Tot de
opening kun je shoppen in hun winkel aan de
Tubantiasingel.
Langestraat 15-17

TOURIST INFO ENSCHEDE
Bij de Tourist Info kun je terecht voor de belangrijkste toeristische vragen
en informatie.

BROWNIES&DOWNIES
Deze maand opent er een nieuw lunchzaakje in de
Langestraat. Bij Brownies&downieS word je
geholpen door mensen met een beperking. Op het
menu staan allerlei zoete lekkernijen, maar ze
hebben ook een uitgebreide lunchkaart met
heerlijke broodjes en warme gerechten. Ook hebben
ze een heerlijke high tea met zoete en hartige
lekkernijen.
Langestraat 47A

ONTDEK DE NATUUR VAN ENSCHEDE
KOM TOT RUST IN HET GROEN

De herfst is begonnen, een perfect moment om eropuit te gaan en de
Enschedese en Twentse landschappen te ontdekken. Door het maken van
mooie wandelingen of prachtige fietstochten door de natuurgebieden,
bossen en parken leer je Enschede ook eens van een andere kant kennen.
uitinenschede.nl/natuur

Langestraat 41, 7511 HB Enschede
Maandag t/m vrijdag geopend van 09:00-17:00 uur.
Kijk voor de overige Tourist Info Punten op de website.
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HALLO HERFST!
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PINTEREST

VOLG ONS VIA @ENSCHEDE
Volgen jullie ons al op Pinterest? Op Pinterest plaatsen we de leukste
lijstjes met to do’s, de nieuwste hotspots en de beste tips voor een dagje of
weekendje Enschede. Een perfecte plek om inspiratie op te doen voor als je
een bezoekje brengt aan onze stad.
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KUNST & CULTUUR
T/M 15 OKTOBER, BEELD & AAMBEELD
Ervaar geluk in kleine en onverwachte dingen, door te bewonderen,
te beschermen, te koesteren, te vereeuwigen en uit te dragen. Deze
tentoonstelling heeft zowel abstract werk aan de wand, als eigentijdse sieraden in vitrines.

ALLE EVENEMENTEN IN DIT OVERZICHT ZIJN ONDER VOORBEHOUD
VANWEGE DE HUIDIGE MAATREGELEN EN ONTWIKKELINGEN
RONDOM HET CORONAVIRUS. KIJK VOOR ACTUELE INFORMATIE
OVER DE EVENEMENTEN OP UITINENSCHEDE.NL/AGENDA.

SPOT THE BLUE DOT

VAN HAAG TOT WAL FESTIVAL

T/M 31 OKTOBER, TETEM
Een virtueel kunstwerk over klimaatverandering. Binnen Spot the
blue dot is het publiek onderdeel van het kunstwerk. Verken jouw
invloed op de wereld en het klimaat.

31 OKTOBER, DIVERSE LOCATIES
Wil jij cultureel Enschede ontdekken op verrassende plekken in hartje
stad? Het gratis toegankelijke Van Haag tot Wal Festival voert je langs
bijzondere locaties waar muzikanten en theatermakers optreden en waar
kunstenaars exposeren.

INNER VITALITY
T/M 1 NOVEMBER, RIJKSMUSEUM TWENTHE
De wereldwijd bekende Claudy Jongstra toont een groot project in de
vernieuwde binnentuin van het Rijksmuseum Twenthe. Naast dit
toont ze haar nieuwe experimentele installatie van meer dan 400 m2
vol kruiden en planten.
17 OKTOBER, CONCORDIA, 19:00 UUR
Als de grote Lady haar kunsten live gaat vertonen, zit haar grootste
fan smoorverliefd op de eerste rij. Grote aria‘s uit de opera- en
operettewereld kruizen crooners-songs van Frank Sinatra, Nat King
Cole en Charles Aznavour in deze unieke muziektheatervoorstelling.

ONGELIKT
21 OKTOBER, CONCORDIA, 19:30 UUR
Voor het eerst een theaterprogramma van de zusjes Krista en Marcelle
Arriëns. Hierin laten ze zien dat seks het leukste is dat er is. Ongelikt
is een show voor iedereen die échte seks-eerlijkheid wil horen.

EVENEMENTEN
MILITARY BOEKELO-ENSCHEDE
30 SEPTEMBER T/M 6 OKTOBER, BOEKELO
Het grote paardentopsportevenement kan dit jaar helaas niet
doorgaan. Maar je kunt wel de sfeer komen proeven in hun pop-up
restaurant. Reserveer een verrassingsmenu en geniet!

HEEL EUREGIO BAKT
4 OKTOBER, TWENTSCHE FOODHAL
Ben jij de meesterbakker van de Euregio? Tijdens deze bakwedstrijd
nemen Duitse en Nederlandse deelnemers het tegen elkaar op om
hét perfecte Euregio gebakje te maken. De baksels worden
beoordeeld door een vakkundige vakjury.

WIRWAR
9 OKTOBER, DE GROLSCH VESTE
Ben jij een echte gamer? Tijdens deze LAN-party strijden Twentse
bedrijven en studenten tegen elkaar met de meest populaire games.
Speciaal voor deze LAN-party is er door Total Reality een VR-Room
ingericht waarin je de allernieuwste gaming gear en hardware kunt
uitproberen.

SPRINGKUSSENFESTIVAL
13 T/M 16 OKTOBER, VLIEGVELD TWENTHE
Hangar11 verandert vier dagen lang in één groot speelparadijs voor
kinderen. Er kan gedanst worden tijdens de kinderdisco, je kunt een
knotsgek kapsel laten maken in de kappershoek en je kunt
geschminkt worden als je favoriete held.

FABRIEKSVERKOOP WE & VAN GILS
13 T/M 16 OKTOBER, EXPO TWENTE, 10:00-20:00 UUR
WE én Van Gils houden een fabrieksverkoop. Met meer dan 3500 m2
oppervlakte met dames-, heren,- en kinderkleding met wel 90%
korting scoor jij de tofste items voor jouw kledingkast!

NAJAARSSTOOMDAGEN
17 & 18 OKTOBER, MUSEUM BUURTSPOORWEG, 09:00-18:00 UUR
Deze dagen kun je een reguliere stoomtreinrit maken én genieten
van een exclusieve bierproeverij in het bijzondere restauratierijtuig.
Naast de nostalgische stoomtreinritten zal er op beide stations van
alles te zien en te doen zijn op het gebied van stoom en modelbanen.
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2 OKTOBER, MUZIEKCENTRUM, 20:30 UUR
Een boeiende ontmoeting tussen symfonische tradities en de regels van
een popconcert. Deze editie gaat Rob Dekay mee als presentator. Beleef
een onvergetelijke avond met het orkest in z’n meest pure vorm.

MARLIJN ZINGT
9 OKTOBER, DE KLEINE WILLEM, 19:30 UUR
We kennen Marlijn Weerdenburg als presentatrice en actrice in talloze
theaterproducties, maar nu verschijnt ze zingend op de planken. Ze zingt
en vertelt over onder meer haar moederschap en de ziekte van haar vader.

UITINENSCHEDE.NL/DAGJEUIT

UITINENSCHEDE.NL/DAGJEUIT

CLASSSH

9 OKTOBER, MUZIEKCENTRUM, 21:00 UUR
Sax, Candy & Rock-‘n-roll. In deze unieke theatervoorstelling krijg je een
kijkje in het leven van Prince’s favoriete saxofoniste. Naast de sax vertelt
Candy met humor over haar avonturen met wereldsterren.
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HERFSTVAKANTIE

10 T/M 18 OKTOBER, DIVERSE LOCATIES
De herfstvakantie is weer in aantocht! Ben je op zoek naar leerzame
en leuke uitjes voor kids tijdens de herfstvakantie? Er worden tal van
kidsproof activiteiten georganiseerd voor de kinderen. Wat denk je van een
voorstelling of een evenement voor de kids? Genoeg te doen voor jong en
oud! Bekijk alle tips op uitinenschede.nl/herfstvakantie

MIS NIIETS!

TOSCANI & SYLVIA BLICKMAN

LADY AND THE TRAMP

IN ENSCHEDE IS ELKE DAG MEER DAN GENOEG TE BELEVEN.
KIJK VOOR DE AGENDA EN ANDERE TIPS OP UITINENSCHEDE.NL

advertentie

Wil jij niks missen van jouw favoriete stad?
Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief en ontvang
elke twee weken onze tips voor evenementen en
activiteiten en het laatste nieuws uit de binnenstad
direct in je inbox.
Denk bijvoorbeeld aan de leukste festivals, bijzondere
theatervoorstellingen en exposities, hipste hotspots,
nieuwe winkels, beste restaurants en al het andere
dat Enschede te bieden heeft.
Schrijf je in via uitinenschede.nl/nieuwsbrief

VOORUITBLIK NOVEMBER

AGENDA OKTOBER
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WEEK VAN DE
AMATEURKUNST

FINALISTEN PRINSES CHRISTINA CONCOURS
29 OKTOBER, MUZIEKCENTRUM, 12:30 UUR
Studenten van ArtEZ en Codart en jonge talentvolle musici zorgen samen
voor een gevarieerd programma, van kamermuziek tot jazz.

FRANK BOEIJEN
30 OKTOBER, MUZIEKCENTRUM, 19:00 UUR
Frank Boeijen neemt je mee op een muzikale reis door zijn omvangrijke
oeuvre. Deze bijzondere tijd vraagt om een bijzonder optreden.

KINDEREN
CINEKID FESTIVAL
10 T/M 16 OKTOBER, CONCORDIA
Spring in de wereld van Cinekid; het grootste film- en mediafestival voor
kinderen tussen 3 en 14 jaar! Beleef de beste films, series, workshops,
games, tutorials. live events en ontdek het MediaLab.

KINDERBOEKENWEEK
T/M 11 OKTOBER, BIBLIOTHEEK ENSCHEDE
Tijdens deze kinderboekenweek met het thema ‚en toen?‘ ga je terug in de
tijd. Van prehistorie tot aan de riddertijd en van de oudheid tot de Tweede
Wereldoorlog, alles komt voorbij.

NIJNTJE OP DE FIETS
4 OKTOBER, DE KLEINE WILLEM, 10:00 UUR
Een heerlijke kindervoorstelling gebaseerd op verschillende Nijntje-verhalen. Actrice en zangeres Marianne van Houten neemt de kinderen mee in
het verhaal van Nijntje die een dagje gaat fietsen.

GONNIE EN GIJSJE SAMEN OP STAP (2+)
11 OKTOBER, WILMINKTHEATER, 15:00 UUR
Gonnie en Gijsje samen op stap is een voorstelling gebaseerd op de
prentenboeken van Olivier Dunrae. Met liedjes van Ageeth de Haan
beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur voor jong en oud.

FIEN IS BANG (4+)
25 OKTOBER, HET VESTZAKTHEATER, 11:00 UUR
Vrolijke en bijzondere momenten in deze interactieve kindervoorstelling.
Deze voorstelling staat garant voor ontroerende, bijzondere en vrolijke
momenten.

HARRY BANNINK & WILLEM WILMINK ROUTE
EEN NIEUWE INTERACTIEVE WANDELING
Er is een nieuwe wandeling over de bekende Enschedeërs componist/
musicus Harry Bannink en schrijver/dichter Willem Wilmink. Zij
maakten talloze liedjes voor tv-programma’s zoals Sesamstraat, De
Stratemakeropzeeshow, Het Klokhuis en De Film van Ome Willem. De route
loopt langs plekken die vertellen over het leven en werk van deze twee
Enschedese iconen.
Bekijk en loop de route via uitinenschede.nl/route

31 OKTOBER T/M 8 NOVEMBER
DIVERSE LOCATIES

WIJNSPIJS WANDELING
8 NOVEMBER
BINNENSTAD

PAUL & SIMONE: ZONDER JOU
14 NOVEMBER

WILMINKTHEATER

THE OVERKILL FESTIVAL
27 T/M 29 NOVEMBER
DE MUSEUMFABRIEK

KIJK VOOR HET VOLLEDIGE AANBOD OP
UITINENSCHEDE.NL/AGENDA

ENSCHEDE UITAGENDA IS EEN UITGAVE VAN ENSCHEDE PROMOTIE.
Enschede Promotie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door
eventuele fouten of onvolkomenheden in de vermelding van de gegevens in deze
uitgave. Contact: uitagenda@enschedepromotie.nl

