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Zoek het maar uit!
Er is genoeg te kiezen, want de theaters in Enschede zijn 
weer open! Natuurlijk hebben we de nodige maatregelen 
genomen zodat jij weer lekker kunt genieten van alle 
jeugdtheatervoorstellingen.  
Het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Theater 
Sonnevanck, Concordia en het Vestzaktheater laten in deze 
brochure zien waar je allemaal uit kunt kiezen. Superhandig, 
want zo zie je direct wat er de komende tijd allemaal te zien 
is - én voor wie. Of je nu 2 of 12 jaar bent, voor iedereen zit er 
wel iets bij. Wauw!

Deze brochure met de hele mikmak zo bij elkaar komt vanaf 
dit schooljaar twee keer per jaar uit: in het najaar en in het 
voorjaar. Bij welke voorstellingen zien we jou?

Tot snel bij het Wilminktheater, Theater Sonnevanck, 
Concordia en het Vestzaktheater.

De vier Enschedese theaters
In deze brochure vind je alle jeugdtheatervoorstellingen 
van de vier Enschedese theaters. Per voorstelling staat het 
icoontje van het theater afgebeeld, zodat je eenvoudig ziet 
waar de voorstelling speelt. Hoe je je kaartje boekt, vind je  
op bladzijde 15.

Concordia VestzaktheaterSonnevanck Wilminktheater en 
Muziekcentrum

Enschede

https://www.concordia.nl/theater/jeugdtheater
https://www.sonnevanck.nl
https://www.hetvestzaktheater.nl
https://www.wilminktheater.nl/nl/pQPwtb/jeugd
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Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 7,50 

 zo 20 september 15:00 uur 8+

Edward Scharenhand
Theater Sonnevanck

Edward Scharenhand is een zoetzure komedie over goed en 
kwaad en de dunne grens daartussen, losjes gebaseerd op 
Tim Burtons’ film Edward Scissorhands. Een spannende en 
sprookjesachtige familievoorstelling die in 2018 werd  
bekroond met de Zilveren Krekel voor ‘meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie’!

zo 4 oktober 11:00 uur 6+

Zin in Zondag! Met André Kerver 
Met een speciale kinderboeken-gast

Muzikant André Kerver gaat samen met een kinderboeken-
schrijver of een ander bekend iemand die houdt van  
kinderboeken, ‘in gesprek’ met kinderen tussen de 6 en 12 
jaar. Meedoen gewenst!

Vestzaktheater
Prijs v.a.: € 5,00 

8+zo 4 oktober 14:30 uur

Dier 
Tom Struyf

Dier is een theatervoorstelling over dieren die op mensen 
lijken en mensen die op dieren lijken. Over ijverige mieren, 
grappige flamingo’s, slimme varkens en wroetende mensen. 
Geïnspireerd op onder meer het werk van de Nederlandse 
bioloog Frans de Waal, die probeert om onmenselijk gedrag 
te verklaren aan de hand van dierlijk gedrag, en andersom.  

Wilminktheater
Prijs v.a.: € 9,00   

www.sonnevanck.nl

www.hetvestzaktheater.nl

www.wilminktheater.nl

https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/edward-scharenhand
https://www.hetvestzaktheater.nl/programma/109358/met-een-speciale-kinderboeken-gast/zin-in-zondag/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1167/Tom_Struyf/Dier_8_/
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zo 4 oktober 13:30 en 16:00 uur 4+

Pakketje Met
Theater Sonnevanck

De voorstelling ‘Pakketje Met’ is een muzikale komedie van 
twee bezorgde bezorgers. Een hilarisch feestje met absurde 
slapstick en verrukkelijke livemuziek rond de vragen waar 
elke vierjarige dagelijks mee te maken heeft: wat mag,  
wat mag niet en waarom is dat zo.

Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 7,50   

3+

0-2zo 11 oktober v.a. 11:30 uur

Babyconcert- Wandeling in je hoofd
Muziek- en lichtinstallatie voor 0-2 jaar

Wandeling in je hoofd brengt baby’s en hun ouders in een 
betoverende sfeer die fascineert, verwondert en de fantasie 
prikkelt. “De allerkleinsten vind ik de mooiste doelgroep voor 
theater omdat zij zonder oordeel kunnen genieten”, aldus  
lichtontwerper Ellen Knops.

Wilminktheater
Prijs: € 12,50 (1 kaartje is voor 1 baby + 1 ouder)      

zo 11 oktober 14:15 en 15.30 uur

Kikker zingt en leest voor 
Theater Terra

Kikker kan zwemmen en springen als de beste. Maar hij kan 
niet vliegen, zoals Eend. En niet lezen, zoals Haas. En geen 
taarten bakken, zoals Varkentje. ‘Natuurlijk niet’, zei Haas. 
‘Want jij bent een kikker! En wij houden van je zoals je bent.’ 
Naar de bekende boeken van Max Velthuijs.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50   

www.sonnevanck.nl

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nl

https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/pakketje-met
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1107/Muziek_en_lichtinstallatie_voor_0_2_jaar/Babyconcert_Wandeling_in_je_hoofd/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1153/Theater_Terra/Kikker_zingt_en_leest_voor_3_/
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zo 11 oktober 11:00 uur 2+

Nee! 
Milan, Tessa en Olivier

Wat als je helemaal niet wil doen wat anderen van je ver-
wachten? Wat als je liever in de plassen stampt en je moeder 
na-aapt? Is het niet heerlijk om je eigen plan te trekken en 
nee te zeggen? Is het soms niet veel leuker om lekker je eigen 
gevoel te volgen en eigen keuzes te maken? Tessa en Olivier 
zeggen keihard nee en dat levert een mooi avontuur op.

Concordia
Prijs v.a.: € 7,50    

2+zo 11 oktober 15:00 en 16:15 uur

zo 11 oktober 15:00 uur 5+

Het best bewaarde geluid ter wereld
MaxTak

De wereld zit vol geluiden. Je broertje dat smakt, je vader die 
zingt onder de douche, de wind die ritselt in de struiken. En 
hoe klinkt een botsing van twee slakken eigenlijk? En is het 
geluid van een drukke kermis nou vrolijk of juist irritant?

Gonnie en Gijsje samen op stap
Katiuscia

Gonnie en Gijsje samen op stap is gebaseerd op de 
prentenboeken van Olivier Dunrae. Met liedjes van Ageeth 
de Haan beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur 
voor jong en oud. In hun ontdekkingstocht komen ze er al 
snel achter dat niets is wat het lijkt.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50   

Wilminktheater
Prijs: € 7,50    

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nl

www.concordia.nl

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/307/MaxTak/Het_best_bewaarde_geluid_ter_wereld_5_/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1081/Katiuscia/Gonnie_en_Gijsje_samen_op_stap_2_/
https://www.concordia.nl/theater/nee-milan-tessa-en-olivier/11-10-2020-11-00
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vr 16 oktober 19:30 uur

Voorrondeconcert
Nederlands Blazers Ensemble

Jaarlijks ontvangt het NBE meesterwerken van 100 (piep)
jonge componisten voor de jaarlijkse compositiewedstrijd. 
Per regio wordt er een selectie van max. 15 composities 
gemaakt. Tijdens de Voorrondeconcerten, de regionale 
voorrondes, worden deze composities uitgevoerd.  

Wilminktheater
Prijs: € 9,50    www.wilminktheater.nl

4+zo 18 oktober 14.00 uur

VAN MIJ
Theater Gnaffel

Theater Gnaffel vertelt verhalen die er toe doen, met levens-
grote poppen als gelijkwaardige acteurs. De voorstelling is 
gebaseerd op het boek Hou ‘VAN MIJ’, met bijna alle gedichten 
en illustraties van jeugdboekenschrijver, dichter en tekenaar 
Ted van Lieshout, die alle grote jeugdliteratuurprijzen op zijn 
naam heeft staan.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50    

zo 25 oktober 14:30 uur 7+

Circus Charms
Frank & René Groothof

Twee chaotische broers brengen een ode aan Russisch  
absurdisme. Frank en René zijn spreekstalmeesters van een 
variété-avond vol muziek, sketches, circus-acts en film.  
Zij zijn echter vooral met elkaar bezig: ze vertellen elkaar 
verhalen en maken ruzie!

Wilminktheater
Prijs: € 15,00  

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nl

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/841/Nederlands_Blazers_Ensemble/Voorrondeconcert/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/775/Theater_Gnaffel/VAN_MIJ_4_/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/23/Frank_Rene_Groothof/Circus_Charms_7_/


HerfstHerfstva

Heel Concordia wordt in de herstvakantie omgetoverd tot een waar festival! 
In de filmzalen aan de Oude Markt zie je de hele dag door de tofste 

Cinekidfilms. Aan de Langestraat 56 kun je aan de slag met games, work-
shops, installaties en technische snufjes in het Medialab. Én elke dag is er een 
live-event: een gave film met een livestream randprogramma vanuit Amsterdam!
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Info en tickets: concordia.nl/cinekid
Herfstvakantie: 10 t/m 16 oktober

Film: Calamity

Film: Pietje Kortstaart

Film: De schooltuin

Medialab: Spring in de film Medialab: Eden’s Adventure Film: Getekend voor het leven
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za 31 oktober 13:30 en 16:00 uur 4+

Pakketje Met                            
Theater Sonnevanck

De voorstelling ‘Pakketje Met’ is een muzikale komedie van  
twee bezorgde bezorgers. Een hilarisch feestje met absurde 
slapstick en verrukkelijke livemuziek rond de vragen waar  
elke vierjarige dagelijks mee te maken heeft: wat mag,  
wat mag niet en waarom is dat zo.

Theater Sonnevanck
GRATIS - Reserveren verplicht   

8+vr 30 oktober 19:30 uur

zo 25 oktober 11:00 uur 4+

Zin in Zondag! Fien is bang
Tessa Kortenbach

Fien is bang, ze durft niets meer! Wij gaan samen kijken hoe wij 
Fien kunnen helpen. Moeten we haar laten lachen? Of moeten 
we haar lief toezingen? Misschien werkt het wel als ze moedig 
haar angsten aan zal gaan. Deze voorstelling staat garant voor 
ontroerende, bijzondere en vrolijke momenten. 

Edward Scharenhand
Theater Sonnevanck

Edward Scharenhand is een zoetzure komedie over goed 
en kwaad en de dunne grens daartussen, losjes gebaseerd 
op Tim Burtons’ film Edward Scissorhands. Een spannende 
en sprookjesachtige familievoorstelling die in 2018 werd 
bekroond met de Zilveren Krekel voor ‘meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie’!

Vestzaktheater
Prijs v.a.: € 5,00   

Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 9,50

www.hetvestzaktheater.nl

Kaarten via www.wilminktheater.nl

www.sonnevanck.nl

Tijdens Van Haag tot Wal Festival

https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/pakketje-met
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/823/Edward_Scharenhand/Edward_Scharenhand/
https://www.hetvestzaktheater.nl/programma/131664/tessa-kortenbach/zin-in-zondag-fien-is-bang-4/
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za 31 oktober 14:30 uur 8+

Edward Scharenhand
Theater Sonnevanck

Edward Scharenhand is een zoetzure komedie over goed 
en kwaad en de dunne grens daartussen, losjes gebaseerd 
op Tim Burtons’ film Edward Scissorhands. Een spannende 
en sprookjesachtige familievoorstelling die in 2018 werd 
bekroond met de Zilveren Krekel voor ‘meest indrukwekkende 
jeugdtheaterproductie’!

Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 9,50    Kaarten via www.wilminktheater.nl

4+zo 1 november 14:30 uur

Buurmans keukenparade
Plan d-

Plan d- gaat in ‘Buurmans Keukenparade’ op zoek naar de 
keuken en de eetgewoontes van de buren. Het hele toneel 
is een melting pot van geuren, kleuren en smaken. In deze 
grote wereldkeuken vertellen wij de verhalen over kosher en 
halal, over kletskoek en Vlaamse friet, over couscous versus 
een gehaktbal.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50  

zo 8 november 14:00 uur 6+

Tori
HNTJong

‘Tori’ is gebaseerd op Elstak’s gelijknamige, met een  
Zilveren Penseel bekroonde kinderboek. Samen met 
Marjorie Boston en Maarten van Hinte maakt Elstak deze 
swingende hiphopvoorstelling waarin zijn graphic design 
samenkomt met muziek en theater. 

Wilminktheater
Prijs: € 7,50  

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nl

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/823/Edward_Scharenhand/Edward_Scharenhand/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/819/Plan_d_/Buurmans_keukenparade_4_/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/821/HNTJong/Tori_6_/
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zo 15 november 14:00 uur 4+

De Grote Waarom Show
Tg.  Winterberg

Tg. Winterberg maakt energiek, inventief en poëtisch theater 
met poppen, objecten, installaties en acteurs. De makers  
combineren herkenbare thema’s met humor, krachtige beelden 
en een ongebreidelde fantasie. De Grote Waarom Show is een 
vrolijke beeldende voorstelling voor iedere nieuwsgierigaard 
vanaf 4 jaar die vindt dat ‘daarom’ geen reden is.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50  

4+vr 13 november 16:00 uur

zo 8 november 11:00 uur 6+

Zin in Zondag! Met André Kerver 
Met een speciale kinderboeken-gast

Muzikant André Kerver gaat samen met een kinderboeken-
schrijver of een ander bekend iemand die houdt van  
kinderboeken, ‘in gesprek’ met kinderen tussen de 6 en 12 jaar. 
Meedoen gewenst!

Pakketje Met
Theater Sonnevanck

De voorstelling ‘Pakketje Met’ is een muzikale komedie van 
twee bezorgde bezorgers. Een hilarisch feestje met absurde 
slapstick en verrukkelijke livemuziek rond de vragen waar 
elke vierjarige dagelijks mee te maken heeft: wat mag,  
wat mag niet en waarom is dat zo.

Vestzaktheater
Prijs v.a.: € 5,00  

Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 7,50   

www.hetvestzaktheater.nl

www.sonnevanck.nl

www.wilminktheater.nl

https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/pakketje-met
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1091/Tg_Winterberg/De_Grote_Waarom_Show_4_/
https://www.hetvestzaktheater.nl/programma/
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do 19 november 19:30 uur 10+

Wie jij dan wel niet bent 
Annelies Appelhof - Bonte Hond

We zijn aanwezig bij de landelijke Theatertour van Prinses 
Amalia, waarmee zij zich voorstelt aan het Nederlandse volk. 
Dan verandert de lezing over het Koninklijk leven in een bonte 
estafette van persoonsverwisselingen. Een ontregelend uurtje 
denk-spektakel voor iedereen vanaf 10 jaar.

Wilminktheater
Prijs: € 7,50  www.wilminktheater.nl

4+zo 22 november 14:30 uur

Hans en Grietje
NRO, WME, Phion

Een feest vol fantasie en herkenning voor jong en oud. 
Hans en Grietje vertellen en zingen samen met vijf 
houtblazers over hun avonturen in het grote bos. 
Alle kinderen mogen meezingen en -dansen!

Concordia
Prijs: € 10,00 

zo 6 december 11:00 uur 5+

Zin in Zondag! De barones zonder naam 
Tessa Kortenbach

De afgelopen tijd doet de Barones nogal vreemde dingen 
en vergeet ze veel belangrijke ‘Barones-zaken’. Zo kamt ze  
haar haren met een vork en eet ze haar eten met een schep.  
De Baron vond het in het begin best grappig, totdat... ze haar 
zeer bijzondere BELANGRIJKE naam vergeet. ‘Nu is het  
welletjes, het is genoeg’.

Vestzaktheater
Prijs v.a.: € 5,00  

www.concordia.nl

www.hetvestzaktheater.nl

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1095/Annelies_Appelhof_Bonte_Hond/Wie_jij_dan_wel_niet_bent_10_/
https://www.concordia.nl/theater/hans-en-grietje-4-nro-wme-phion/22-11-2020-14-30
https://www.hetvestzaktheater.nl/programma/
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zo 3 januari 2021 11:00 uur

Fluisterstad
Simone de Jong, Stichting het Hoofd

Ze wordt gelokt door een geluid en komt in een glimmende 
wereld vol mysterieuze klanken, waar de dingen een eigen 
leven leiden. Gefluister, getrappel, gegiechel… Ze speelt, 
probeert uit en ontdekt de geheimen achter de geluiden. 
Tot ze precies daar is, waar ze moet zijn. Fluisterstad is een 
muzikaal sprookje over de plek vinden waar je thuis hoort. 

Concordia
Prijs v.a.: € 7,50 

di 29 december 14:30 uur

zo 13 december 11:00 uur

De Koning bakt een huis (try-out)
Stichting De Witte Pomp

Blootpad is een verlegen dier en altijd thuis. Nooit komt hij buiten 
de deur. Op een dag ligt er een brief op de deurmat. Olifant is 
jarig en Blootpad mag op zijn feestje komen. Een eigenzinnige 
muziektheatervoorstelling voor jong en oud waarin poppen, 
acteurs en live muziek moeiteloos met elkaar gemixt worden. 
Een voorstelling over jezelf durven zijn, over bang zijn en durven.

Mijn Vader
Thomas, Sacha en Jos

Mijn Vader gaat over Jozef, een dromerige jongen met een 
rijke fantasie. Het verhaal begint op de dag dat hij voor het 
eerst zijn vader ontmoet. Jozef weet niet wat een vader is en 
zijn vader heeft daar zelf ook geen duidelijk antwoord op. 
Maar wat Jozef na een tijdje wél weet, is dat zijn vader de 
slimste, sterkste, liefste en vooral grootste man van de wereld is.

Concordia
Prijs v.a.: € 7,50 

Concordia
Prijs: € 10,00    

www.concordia.nl

www.concordia.nl

www.concordia.nl

2+

8+

3+

https://www.concordia.nl/theater/de-koning-bakt-een-huis-try-out-stichting-de-witte-pomp/13-12-2020-11-00
https://www.concordia.nl/theater/mijn-vader-thomas-sacha-en-jos/29-12-2020-14-30
https://www.concordia.nl/theater/jeugdtheater
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Hoe boek je een voorstelling?
Deze brochure geeft je een overzicht van alle jeugdtheater-
voorstellingen bij de vier theaters in Enschede: Wilminktheater 
en Muziekcentrum Enschede, Theater Sonnevanck, Concordia 
en het Vestzaktheater. Wil je kaartjes voor een voorstelling 
boeken? Ga dan naar de website van het theater waar de 
voorstelling speelt en boek je ticket online of telefonisch.

Let op! 
Het Wilminktheater heeft verschillende locaties. Wanneer je 
een voorstelling boekt, zie je de juiste locatie op de website 
en op je ticket.

Wenninkgaarde 40-42
Noorderhagen 27
Langestraat 45
Oude Markt 32
I www.wilminktheater.nl
E info@wilminktheater.nl
T 053 – 485 85 00

Walstraat 2
I www.sonnevanck.nl
E reserveren@sonnevanck.nl
T  053 – 431 54 00

Oude Markt 15
I www.concordia.nl
E info@concordia.nl 
T 053 – 430 09 99

Walstraat 35
I www.hetvestzaktheater.nl
E info@hetvestzaktheater.nl 
T 053 – 430 09 99

Wilminktheater 
Muziekcentrum  
De Kleine Willem  
De Grote Kerk 

Theater Sonnevanck

Concordia

Het Vestzaktheater

https://www.wilminktheater.nl/nl/
https://www.sonnevanck.nl
https://www.concordia.nl
https://www.hetvestzaktheater.nl


https://www.wilminktheater.nl/nl/
http://
https://www.concordia.nl
https://www.hetvestzaktheater.nl
https://www.sonnevanck.nl

