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Zoek het maar uit!
Voor de jeugd in Enschede is er genoeg te kiezen. 
Culturele organisaties in onze stad hebben namelijk de mooiste 
theatervoorstellingen en culturele activiteiten speciaal voor jou op 
een rijtje gezet.

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Concordia, Kaliber 
Kunstenschool, Tetem, Theater Sonnevanck, Bibliotheek Enschede, 
De Museumfabriek, Metropool en Theatermakerij Enschede laten je 
in deze brochure zien waar je allemaal uit kunt kiezen. 

Dat is natuurlijk super handig, want zo zie je direct wat er de 
komende tijd allemaal te zien en te doen is. 

Of je nu 2 of 12 jaar bent, voor iedereen zit er wel iets bij.

Waar zien wij jou?

Tot snel!

Culturele organisaties
In deze brochure vind je voorstellingen en culturele activiteiten in 
het najaar voor de jeugd in de basisschoolleeftijd. Per voorstelling 
of activiteit staat een icoontje. Zo kun je eenvoudig zien waar de 
voorstelling of activiteit plaatsvindt.
Hoe je een kaartje boekt en waar je ons kunt vinden lees je op de 
achterkant.

Bibliotheek
Enschede

Tetem Theater
Sonnevanck

Concordia Kaliber
Kunstenschool

Theatermakerij
Enschede

Wilminktheater en 
Muziekcentrum

Enschede

De 
Museumfabriek

Metropool
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Vanaf zaterdag 15 oktober 14.00-17.00 uur 6-15 jaar

MaakMeeLab
Het MaakMeeLab is een maakplaats en ontmoetingsplek 
ineen waar je met je hele familie welkom bent om te 
experimenteren met verschillende digitale en maak-
technologieën. De labcoaches leggen je de eerste stappen 
uit naar uitgebreide technieken en creatieve maakprocessen 
zoals 3D-printen, ontwerpen en robots programmeren.
MaakMeeLab vindt elke zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur plaats.

Tetem
Prijs: vanaf €3,00 www.tetem.nl

WORKSHOP

Concordia
Prijs: €7,50

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober 10.00-17.00 uur Alle

Animatielab op Cinekid
Theatermakerij
Gedurende de herfstvakantie is het animatielab van 
de Theatermakerij te bezoeken in Concordia, tijdens 
Cinekid on Tour. De docenten van de Theatermakerij 
helpen jullie graag bij het maken van animaties en het 
acteren voor een greenscreen.

Regelmatig geeft de Theatermakerij workshops 
theater, musical, stagefight en film. Houd de website 
in de gaten voor een overzicht van de workshops.

www.theatermakerijenschede.nl

WORKSHOP

Zaterdag 15 t/m zondag 30 oktober 11.00-17.00 uur 4-12 jaar

Donder & Bliksem! 
Leer van alles over loeiende stormen, spetterende regen 
en knallende bliksem! Ontwerper, kunstenaar én uitvinder 
Eibert Draisma (bekend van onder meer zijn pratende koffie-
zetapparaten en dansende lampen) heeft er een spectaculaire 
tentoonstelling over gemaakt: Donder & Bliksem! Zie, hoor én 
voel hoe allerlei weersverschijnselen verklaard kunnen worden, 
aan de hand van eigentijdse proefopstellingen of juist met 
behulp van wonderbaarlijke apparaten uit het verleden.

De Museumfabriek
Prijs: reguliere entreeprijs www.demuseumfabriek.nl

TENTOONSTELLING

6+Zondag 16 oktober 14.30 uur

Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht
Het Nut (Nieuw Utrechts Toneel)
Fos, die Bob bedacht, die de wereld bedacht is een muzikale, 
speelse, spannende en filosofische voorstelling voor iedereen 
van 6 jaar en ouder over de vraag hoe je samen kunt spelen 
als je iets anders gelooft dan je vriendje of vriendinnetje.

Concordia (Oude Markt 15)
Prijs: €13,00 |  t/m 12 jaar €7,50 www.concordia.nl

THEATER

Maandag 17 t/m vrijdag 21 oktober
10.00-17.00 uur 3-16 jaar

Cinekid Festival
Cinekid & Concordia
Het grootste film- en mediafestival voor kinderen ter wereld staat ook in Enschede. 
Kom in de herfstvakantie naar Concordia, bezoek een film en ga op ontdekkingstocht in 
het Cinekid MediaLab. In dit lab vind je de vetste virtuele games en magische media-
installaties. Je kunt ook de handen uit de mouwen steken en je eigen verhaal vertellen 
door middel van een stopmotion of deelnemen aan een van de andere super creatieve 
workshops. 

Concordia (Langestraat 56 en Oude Markt 15)
Prijs: Combiticket (film + medialab) €12,50
Los filmticket €7,50
Los medialabticket €7,50 www.concordia.nl

FILM

WORKSHOP
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Woensdag 19 oktober 10.00-15.30 uur 9-14 jaar

Filmprojectdag
Droom je ervan om voor de camera te staan als acteur of 
actrice of gaat je hart sneller kloppen bij het maken van 
een film? Dan is dit je kans tijdens de filmprojectdag. Onder 
begeleiding van professionals ga je alles leren over het maken 
van een film en over het verantwoord omgaan met media. 
Jouw film wordt zelfs op het Pop-up Film Festival Twente in 
Hengelo vertoond.

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis www.bibliotheekenschede.nl

WORKSHOP

Woensdag 19 oktober 14.30 uur  5+

Pareidolia
La Llave Maestra
Kijk maar, je ziet niet wat je ziet. Een jas wordt een zanger, 
een tutu verandert in een struisvogel en een papieren 
zak wordt een monster. Of zie jij er weer iets anders in? 
Pareidolia zet je fantasie aan het werk. Illusionisme, dans 
en acrobatiek, muziek en licht, poppen en maskers nemen 
je mee op een reis naar de verbeelding. En dat allemaal 
zonder woorden.

Wilminktheater
Prijs: €15,00 www.wilminktheater.nl

THEATER

8+Vrijdag 21 oktober 19.30 uur

As you like it
De Toneelmakerij en Circus Treurdier
As you like it is een knettergekke, bomvolle, muzikale en 
radicale bewerking van de beroemde liefdeskomedie van 
Shakespeare. De Toneelmakerij en Circus Treurdier hebben 
met deze voorstelling de handen ineengeslagen om het 
stof van deze klassieker af te blazen. Ze hebben er een 
zinderende romcom van gemaakt voor de hele familie.

Wilminktheater
Prijs: €12,50 www.wilminktheater.nlTHEATER

Diverse tijdenVanaf zondag 30 oktober 8-12 jaar

Sjors
Via Sjors Sportief & Creatief kun je op twee 
weekenddagen in de maand workshops volgen 
op het gebied van maken, programmeren 
en techniek. Er is van alles te doen: Van het 
bouwen van een eigen virtuele wereld tot het 
programmeren van robots en van het maken 
van een stopmotionfilm tot het bouwen van 
een techniekhuis met zonne-energie en een 
bewegend Twents Ros.

Wanneer? 
→ Zondag 30 oktober
→ Zaterdag 12 november
→ Zondag 27 november
→ Zaterdag 10 december

Tetem
Prijs: Gratis of een kleine bijdrage

www.sjorssportief.nl 
Vul bij woonplaats ‘Enschede’ in 

en in de zoekbalk ‘Tetem’.

WORKSHOP

Theatermakerij Enschede
Prijs: €7,50 

Zaterdag 29 oktober 15.00-16.30 uur 8-12 jaar

Workshop Film maken
Acteren, regisseren, camera, 
storyboard maken; allemaal 
taken die bij het proces van een 
film maken horen. Dat is precies 
wat de deelnemers deze middag 
gaan doen: in een korte tijd 
een tof filmpje maken. Lijkt jou 
het leuk om eens voor of achter 
de camera te staan? Kom dan 
vooral meedoen. Let op: er is een 
beperkt aantal plekken.

Tickets via info@theatermakerijenschede.nl

WORKSHOP
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https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2781/La_Llave_Maestra/Pareidolia_5_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2583/De_Toneelmakerij_en_Circus_Treurdier/As_you_like_it_8_
https://www.sjorssportief.nl/activiteiten?gemeente%5B%5D=57&sort=name&zoeken=tetem
https://theatermakerijenschede.nl/
http://www.bibliotheekenschede.nl
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Zaterdag 12 november 14.00 uur Alle

Frenk de Slak
Rico en Dries Bijlsma
Frenk de Slak is Nederlands eerste familiehiphopshow. Bedacht door hiphopicoon 
en vader Rico (onder andere Opgezwolle/Rico & Sticks). De muziek is van producer 
en multi-instrumentalist Dries Bijlsma (onder andere Typhoon & Bløf). Het is een 
volwaardige hiphopshow met harde beats en scherpe teksten. De show is ook 
geschikt voor de jongste generatie. Frenk de Slak speelt in zalen waar jij vroeger 
de hiphop vierde en waar de vloer nog een beetje plakt van de bierdouche van 
gisteravond en waar de lampen net even mooier schijnen. De show is goed voor een 
nostalgische terugblik, maar vooral voor een frisse blik op de toekomst. Want Frenk 
heeft een boodschap voor iedereen: Hoe vaker je luistert, hoe meer je hoort!

Metropool (Locatie Enschede)
Prijs: €16,75 www.metropool.nl

HIPHOPSHOW

Zaterdag 5 november
Zaterdag 10 december 13.00-16.00 uur Alle

CoderDojo Enschede
Bij CoderDojo Enschede leren kinderen om te 
programmeren, websites te bouwen, apps te 
ontwikkelen, games te maken en meer.  
De deelnemers gaan programmeren, ontmoeten 
anderen met soortgelijke interesses en delen 
hun kennis en ervaring bij het maken van nieuwe 
dingen. CoderDojo wil jongeren begrip bijbrengen 
van computers en logisch leren nadenken.
In het kader van de week van de mediawijsheid.

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis

www.bibliotheekenschede.nl

WORKSHOP
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Zondag 27 november 14.00-15.00 uur 5+

Ravi de Robot
Coproductie van Theater Sonnevanck en Silbersee in 
samenwerking met Universiteit Twente
Ravi de Robot is een swingende, muzikale 
familievoorstelling met zingende robothuisdieren en 
dansende apparaten. Marcel Osterop, Whitney Sawyer, 
Yung-Tuan Ku, Georgi Sztojanov en een echte robot nemen 
je mee in een avontuur waarin de wereld op zijn kop staat 
en je niet meer weet wie wie bestuurt.

Theater Sonnevanck
Prijs: €10,00 | t/m 12 jaar €7,50 www.sonnevanck.nl

THEATER

Zondag 27 november 15.00 uur 3+

‘t Zet-Je-Schoen-Concert
De Grote Haay
Alle kinderen verzamelen voor ’t Zet-Je-Schoen-Concert! 
Dat is een heus popconcert waarin het feest van Sinterklaas 
wordt gevierd. De leukste Sinterklaasliedjes, -verhaaltjes en 
-gedichten komen voorbij. De zangers en zangeressen worden 
begeleid door een live band. Voor jong en oud / voor lief en 
stout. Modern en klassiek / kortom uniek.

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

THEATER

Maak je eigen (kerst)boek met een app
Je kunt je eigen (kerst)boek maken op de tablet. Verzin 
jouw eigen verhaal en combineer dit met foto’s, plaatjes 
en geluiden. Het resultaat is een uniek boek. Je kunt het 
zo geweldig maken als je zelf wil.
In het kader van de Waanzinnige Woensdagmiddag 
Workshops.

Bibliotheek Enschede
Prijs: Leden gratis www.bibliotheekenschede.nl

Woensdag 7 december 15.00-16.30 uur 9-12 jaar

WORKSHOP
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https://metropool.nl/agenda/frenk-de-slak/
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/879/coderdojo-enschede/05-11-2022
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/ravi-de-robot
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2853/De_Grote_Haay/%27t_Zet_Je_Schoen_Concert_3_
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/956/maak-je-eigen-kerst-boek-met-een-app-9-12-jaar/07-12-2022
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Kijk dan op
uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit

Kijk dan op
uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit

Uit jezelf bij Kaliber Kunstenschool!
Dansen, spelen, pingelen, zwieren, kliederen, mixen, zingen 
of tokkelen: het kan bij Kaliber Kunstenschool. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van saxofoon, ballet, viool of tekenen en schilderen? 
Of word jij liever de volgende grote singer-songwriter of producer?
Vraag nu je gratis proefles aan via www.kaliberkunstenschool.nl of 
088-48 68 700.

Kaliber               www.kaliberkunstenschool.nl

Foto’s en illustraties: M
ichael G

alvez, Joost de H
aas, Peter Lodder, M

ax Pucciariello, Fiep W
estendorp, Benning & G

ladkova en Bart G
rietens.

Zaterdag 17 december 14.30 uur 10+

Ik ben Atalanta
De Talentsmederij (Theatermakerij Enschede)
Atalanta: ‘’Wat is dat toch met meisjes als jullie? 
Zestien zijn jullie. En jullie willen niks liever dan een 
jongen kussen. Dat is weerzinwekkend. BAH.’’
Bella: ‘’Jij bent ook zestien.’’
Atalanta: ‘’Ben ik al zestien?’’

Atalanta is al 16. Ze is niet alleen oogverblindend mooi, maar ook zeer bedreven 
in de jacht en in het hardlopen. In een hardloopwedstrijd wordt beslist over wie 
met haar mag trouwen. Ik ben Atalanta is een spannende voorstelling over liefde 
en hardlopen, gebaseerd op de Griekse mythe Atalanta. Naar een tekst van Peer 
Wittenbols.

Concordia
Prijs: €7,50

www.concordia.nl
www.theatermakerijenschede.nl

THEATER

Zondag 25 december t/m 
zondag 1 januari 13.30 uur Alle

SCROOGE
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
SCROOGE is een kerstuitje dat tijdens de kerstvakantie zeker 
niet mag ontbreken. Er zijn liefst zeven voorstellingen. Ga mee 
in het magische verhaal van Ebenezer Scrooge. SCROOGE is 
een voorstelling die vol zit met het gevoel van kerst. Jong en 
oud staan op het toneel en geven een voorstelling waarbij 
menig bezoeker de ogen niet droog kan houden.

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €26,50 www.wilminktheater.nl

THEATER
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https://www.uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit
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Hoe boek je kaartjes?
Deze brochure geeft je een overzicht van theatervoorstellingen en culturele 

activiteiten in het najaar voor de jeugd bij culturele organisaties in Enschede: 
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, Concordia, 

Kaliber Kunstenschool, Tetem, Theater Sonnevanck, Bibliotheek Enschede, 
De Museumfabriek, Metropool en Theatermakerij Enschede. Tickets kunnen 

via de website van de organisaties of telefonisch worden besteld.

Wilminktheater
Wenninkgaarde 40-42

Muziekcentrum Enschede
Noorderhagen 27

De Kleine Willem
Langestraat 45

De Grote Kerk
Oude Markt 32
www.wilminktheater.nl
info@wilminktheater.nl
053 – 485 85 00

Bibliotheek Enschede
Pijpenstraat 15
www.bibliotheekenschede.nl
info@bibliotheekenschede.nl
053 - 480 4804

Concordia
Langestraat 56
Oude Markt 15
www.concordia.nl
info@concordia.nl
053 – 430 09 99

De Museumfabriek
Het Rozendaal 11
www.demuseumfabriek.nl
info@demuseumfabriek.nl
053 - 201 2099

Kaliber Kunstenschool
Willem Wilminkplein 1
www.kaliberkunstenschool.nl
info@kaliberkunstenschool.nl
088 - 48 68 700

Metropool
Willem Wilminkplein 2, Enschede
Industrieplein 10, Hengelo
www.metropool.nl
info@metropool.nl 
074 - 243 80 00

Tetem
Stroinksbleekweg 16
www.tetem.nl
tetem@tetem.nl
053 - 230 87 91

Theatermakerij Enschede
www.theatermakerijenschede.nl
info@theatermakerijenschede.nl
06 – 412 17 204

Theater Sonnevanck
Walstraat 2-B
www.sonnevanck.nl
publiciteit@sonnevanck.nl
053 - 431 54 00

www.demuseumfabriek.nl
http://www.wilminktheater.nl
mailto:info@wilminktheater.nl
http://www.bibliotheekenschede.nl
mailto:info@bibliotheekenschede.nl
http://www.concordia.nl
mailto:info@concordia.nl
mailto:info@demuseumfabriek.nl
http://www.kaliberkunstenschool.nl
mailto:info@kaliberkunstenschool.nl
http://www.metropool.nl
mailto:info@metropool.nl
http://www.tetem.nl
mailto:tetem@tetem.nl
http://www.theatermakerijenschede.nl
mailto:info@theatermakerijenschede.nl
http://www.sonnevanck.nl
mailto:publiciteit@sonnevanck.nl

