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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 laten 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 die vanaf 
de voorjaarsvakantie tot en met juni 2023 plaatsvinden 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 Wilminktheater en 
Muziekcentrum

Enschede

De 
Museumfabriek

Metropool
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Hoe werkt een flystick? 6+
Ook jij kan iets laten vliegen door middel 
van statische elektriciteit. Maak en versier je 
eigen vliegobjecten. 

Prijs: Gratis

KataPOLT 8+
Maak je eigen, vriendelijke, katapult van een 
POLlepel. Zaag, bouw en versier. En dan… 
zoek dekking! 

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Poppop-bootje 10+
Tover een melkpak om tot een écht varend 
bootje. Met de speciaal ontworpen poppop-
motor komt jouw bootje echt vooruit. 

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Zeilscheepje 4+
Onderschat de kleintjes niet. Zet het bootje in 
elkaar en ontwerp je eigen zeil. 

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Bibberbotje 4+
Mensen, insecten en vliegtuigen. Weet je 
wat ze allemaal doen? Bewegen! Ook robots 
bewegen en je kunt er zelf een maken: een 
bibberbotje. Dit robotje beweegt door te 
bibberen. Hoe jouw bibberbotje eruit ziet, 
bepaal jij.

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Wobbler 2+
Wobbler betekent ‘wiebel’ in het Duits. Versier 
je eigen wiebelhuisje. Maak een tekening, 
een zelfportret of een fantasiedier… het 
kan allemaal. Plak hem op het huisje en 
daar begint het wiebelen. Hij werkt op een 
zonnecel.

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Waxinelichthouder met knopen 8+
Door op de juiste manier te knopen kun je 
een netje maken en hierin kan een glazen 
potje blijven hangen. Met een waxinelichtje 
op batterij erin heb je een heel gezellig 
lampje. Kies er thuis de mooiste plek voor uit.

Prijs: Gratis met bon/anders €2,50

Wolfgang, het wonderjong 
Theateralliantie en Theater Oostpool
Na legendarische voorgangers als De 
gelaarsde poes, Hamlet en Lang & gelukkig 
komt regisseur Pieter Kramer met een 
sprankelende, muzikale familievoorstelling over 
Wolfgang Amadeus Mozart.

Wilminktheater
Prijs: €17,50-37,50

Elke zaterdag en zondag 6-15

MaakMeeLab
In het MaakMeeLab kun je samen met je vrienden 
of familie experimenteren met verschillende 
digitale en maaktechnologieën. De labcoaches 
leggen je de eerste stappen uit naar uitgebreide 
technieken en creatieve maakprocessen, zoals 
3D-printen, ontwerpen of robots programmeren.   

Tetem
Prijs: €3 online reserveren tetem.nl/reserveren 

Activiteiten op bepaalde dagen
28 februari en 2 maart om 
27 februari, 1 en 3 maart om 

12.30, 13.30, 14.30 en 15.30 uur
11.30, 12.30, 14.30 en 16.30 uur

Weefdemonstraties 
Bij De Museumfabriek staan diverse weefgetouwen. De meeste werken nog. Onze groep 
wevers laat de bezoekers graag zien hoe dit in zijn werk gaat en vertellen meer over de 
geschiedenis van de Twentse textielindustrie. Misschien is het even wennen aan het geluid 
maar daarna is er zeker plaats voor verwondering. Je ziet hoe een theedoek of een tafelkleed 
ontstaat. Leuk voor jong en oud.

Pakloods 3
Aanmelden niet nodig
Prijs: gratis

Elke dag tot en met zondag 5 maart 11.00-17.00 uur
Van 13.00 tot 13.45 en

 van 15.00 tot 15.45 uur25 en 27 februari - 1, 3 en 5 maart

Mad Science
25 februari: Spin, Pop, Boom! 27 februari: Energie Experts, 
1 maart: Krachten van lucht, 3 maart: Spin, Pop, Boom! 5 maart: 
Energie Experts

De wervelende en knallende shows door de Mad Professor 
in De Museumfabriek wil je niet missen. Met uitdagende 
materialen en proefjes word je meegenomen in de wereld 
van wetenschap en techniek. Neem plaats in de kuil en laat je 
verrassen. 

Pakloods 3 
Aanmelden niet nodig.
Prijs: Gratis www.museumfabriek.nl

www.wilminktheater.nl

14.30-17.00 uur

Makerspace 
Aanmelden niet nodig

De Museumfabriek: Week van de wonderlijke wetenschap

19.30 uur 
14.30 uur 8+

Vrijdag 24 en zaterdag 25
Zondag 26 februari

www.museumfabriek.nl

theater

workshop

show

workshop

https://www.demuseumfabriek.nl/content/3427/nl/vakantiefestival
https://www.demuseumfabriek.nl/content/3429/nl/mad-sciencenbsp
https://www.demuseumfabriek.nl/content/3430/nl/weefdemonstraties-voorjaarsvakantie
https://tetem.nl/event/maakmeelab/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2895/Theateralliantie/Wolfgang_het_wonderjong_8_
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Zaterdag 25 februari
13.00-14.30 uur
Bibliotheek Enschede Zuid

Dinsdag 28 februari
11.00-12.30 uur
Bibliotheek Enschede Zuid 

Woensdag 1 maart
13.00-14.30 uur
Bibliotheek Enschede 
Twekkelerveld 

Donderdag 2 maart
13.30-15.00 uur
Bibliotheek Enschede centraal

Vrijdag 3 maart
14.00-15.30 uur
Bibliotheek Glanerbrug

www.demuseumfabriek.nl

www.bibliotheekenschede.nl

Vrijdag 24 februari

Vanaf zaterdag 25 februari

13.30-16.00 uur 8-12 

10-14

Bibliotheek Enschede High Tech voorjaarsvakantie–  
Maak je eigen neonobject 

Open inlooplab: 3D-pennen
Laat een foto van jezelf maken door fotograaf 
Tjeerd Derkink in het thema van Donder & Bliksem. 
Jij trekt je stoerste, koelste of mooiste gezicht en 
daar is de coolste foto die ooit van je gemaakt is! 
Je krijgt de foto ook nog mee naar huis.

Bibliotheek Enschede centraal
Prijs: Gratis

Maandag 27 februari 12.30 uur 8+

Wakkerland
Theater Sonnevanck 
Wakkerland is een modern sprookje over een dromerig 
en moedig kind dat strijdt voor de natuur. In het decor 
vol visuele verrassingen luistert het publiek via een 
koptelefoon naar een spannend, theatraal hoorspel waar 
Wakkerland tot leven komt. 

Concordia
Prijs: Normaal €10 /kinderen €7,50

Vanaf 26 februari 6+

Workshop Stop-motion
Concordia
Met onder meer figuren uit de film Knor, dieren en 
eigengemaakte figuren en scènes van de jeugdfilms die 
in de kerstvakantie worden gedraaid, leren kinderen in vrij 
korte tijd hoe een stop-motion wordt gemaakt. De kinderen 
worden hierin ondersteund door een workshopdocent van 
Concordia.
 
Concordia
Prijs: €4,50

Kleine All
Amalie Næsby Fick
Tijdens een zomervakantie wordt de introverte All 
overgehaald om op te treden als een menselijke 
antenne voor zijn UFO-geobsedeerde buurman.

Concordia 
Prijs: €7,50 www.concordia.nl

www.concordia.nl

Vanaf 26 februari 6+

Een voetbal, gitaar of je lievelingsdier… mooi verlicht in je kamer? Laat je creativiteit de vrije 
loop en creëer in deze ontwerpworkshop een neonobject bestaande uit een doorlopende 
lijn. Je kiest het materiaal in jouw favoriete neonkleur en buigt dit in de vorm van je ontwerp. 
Hoe te gek is het als het neonlicht brandt. 

Prijs: Gratis

Kung Fu Leeuw 
Fiona Tan
Jimmy wil graag de mooiste plek in het team met 
leeuwendansers, maar dan moet hij wel de leraar 
overtuigen en vooral zichzelf overwinnen. 

Concordia
Prijs: €7,50 www.concordia.nl

Vanaf 26 februari 8+

www.concordia.nl

Film

theater

workshop

workshop

workshop

Film

7

https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/1593/open-inloop-lab-3d-pennen-8-12-jaar/24-02-2023
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/286/high-tech-voorjaarsvakantie-maak-je-eigen-neonobject-10-14-jaar/vanaf/25-02-2023
https://www.concordia.nl/film/kung-fu-leeuw-8/
https://www.concordia.nl/film/workshop-stop-motion-6/
https://www.concordia.nl/zoeken?q=wakkerland
https://www.concordia.nl/film/kleine-all-6/
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Kikker is verliefd! 
Van Hoorne Entertainment
Kikker en zijn vriendjes, bekend van de boeken van Max 
Velthuijs, zijn al ruim 30 jaar razend populair. Tijdens 
deze familievoorstelling voelt Kikker zich vreemd. Hij 
moet lachen en huilen tegelijk en zijn hartje doet boem, 
boem, boem. Gelukkig staan zijn vrienden klaar om hem 
te helpen. Na afloop is er een meet & greet met Kikker.

Wilminktheater
Prijs: €19,50

Dinsdag 28 februari
Zondag 19 maart

www.wilminktheater.nl

7+
11.00 en 14.30 uur

15.00 uur

Liegebeesten 
Theater Sonnevanck
Een opzwepende, muzikale voorstelling over 
een dapper kind dat op zoek gaat naar de 
waarheid in een wereld waarin niets is wat 
het lijkt. Vol onverwachte wendingen en 
droomachtige situaties.

Theater Sonnevanck
Prijs: Normaal tarief €10 /Kinderen €7,50 www.sonnevanck.nl

Maandag 27 februari
Ronde 1: 13.00-13.45, Ronde 2: 14.00-14.45

Ronde 3: 15.00-15.45, Ronde 4: 16.00-16.45 9-15

Open inlooplab:
Minecraft build challenge Gamelab 
Ben je tussen de 9 en 15 jaar en houd je van het spelen met 
het spel Minecraft? Dan heeft de Bibliotheek Enschede een 
mooie uitdaging. Gebruik je fantasie en bouw een van de 
opdrachten in het spel Minecraft Educational Edition. Je hebt 
45 minuten voor een opdracht. 

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis

14.00 uur Woensdag 1 maart 3+

www.bibliotheekenschede.nl  

Woensdag 1 maart 6-12

Multiculturele hapjeslunch
In Enschede wonen mensen uit 160 landen. Dan 
kunnen we toch ook mooi samen multiculturele hapjes 
maken en die vervolgens lekker opsmikkelen bij de 
lunch.

Bibliotheek Enschede Centraal
Prijs: Leden gratis/niet leden €2,50

q
www.bibliotheekenschede.nl

Zaterdag 4 maart 19.30 uur 8+

Pippi Powerrrrr 
Het Laagland
Villa Kakelbont maakt plaats voor een heerlijk chaotische 
theatervloer, waarbij niets is zoals het hoort. Pippi gaat samen 
met een bonte club actrices op ontdekkingstocht naar ieders eigen 
power. Deze spannende tijd, waarin de wereld op z’n kop staat 
en niets meer vanzelfsprekend lijkt, vraagt volgens Pippi om frisse 
inzichten, ander gedrag en nieuwe power.

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

www.tetem.nl  

Elke woensdag tot en met zondag 
tot en met 1 mei 7+

Treasure Hunt Domoticons 
Tijdens de Treasure Hunt ga je op zoek naar een vermiste 
Domoticon. Op verschillende plekken in Tetem wonen 
microscopische beestjes die Domoticons heten. Ze zijn zo 
klein dat je ze met het blote oog niet kan zien, maar ze 
wonen in kleine 3D geprinte huisjes die je wel kunt zien. Er 
is een Domoticon zoek. Help jij bij de zoektocht naar het 
verloren beestje? 

Tetem
Prijs: €3 incl. koffie/thee en ranja

theater

theater theater

schat zoeken

workshop

lunch

9

https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/234/minecraft-build-challenge-gamelab-9-15-jaar/vanaf/27-02-2023
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/959/multiculturele-hapjeslunch-6-12-jaar/01-03-2023
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/liegebeesten
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2507/Van_Hoorne_Entertainment/Kikker_is_verliefd_3_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2597/Het_Laagland/Pippi_Powerrrrr_8_
https://tetem.nl/event/treasure-hunt-waar-zijn-de-domoticons/
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Vanaf zaterdag 4 maart  6+  

Tetem: instapworkshops
Tijdens de instapworkshops leer je om met nieuwe 
technologieën en materialen te werken. Samen met 
andere kinderen en soms ook met volwassenen, leer je 
hoe je een ontwerp kan maken of hoe je iets wat je zelf 
hebt bedacht kan maken. 

Tetem
Prijs: €3
Aanmelden: receptie@tetem.nl www.tetem.nl

Zondag 5 maart 11.00 uur 3+

De Koning bakt een huis
Stichting de Witte Pomp
De Koning bakt een huis gaat over bang zijn en durven 
en over je verstoppen en tóch tevoorschijn komen. De 
voorstelling is gebaseerd op het gelijknamige kinderboek 
van Annemarie van Haeringen. 

Concordia
Prijs: Normaal €10 /Kinderen €8,50 www.concordia.nl

Zondag 12 maart

Zondag 19 maart

14.30 uur

Balans: Bewegen met media informatieavond
Hoe brengen we kinderen in beweging met de media van nu? Tijdens deze interactieve 
informatiesessie duiken we samen in de (digitale) wereld van kinderen van 0 tot 6 jaar.

Bibliotheek Enschede Centrale
Prijs: Gratis

14.00 en 16.00 uur

6+

2-8

Kinderen van het Verdwenen Woud
Duda Paiva Company
In Kinderen van het Verdwenen Woud laat de 
Duda Paiva Company op lichtvoetige wijze de 
connectie zien tussen mens en natuur. Welke rol 
spelen wij in de wereld en welke keuzes kunnen 
wij maken? 

De Kleine Willem
Prijs: €7,50

Nacht
Dadodans & Gaia Gonnelli
Nacht gaat over de magische rituelen van de nacht 
en haar geluiden die met dans en muziek tot leven 
komen. De wisselwerking tussen livemuziek en dans 
staan in deze muzikale dansvoorstelling centraal. 

Wilminktheater
Prijs: €7,50

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nl

www.bibliotheekenschede.nl

10

4 en 5 maart: 3D-pennen (7+)
12 maart: Hologrammen maken (8+)
18 en 19 maart: Chocolade gieten (6+)
1 en 2 april: Robotica (6+)
9 maart: Filmtechnieken (7+)

15 en 16 april: Escaperoom bouwen (8+)
22 en 29 april: Elektronische wenskaart (7+)
30 april en 14 mei: Kunstige robot maken (7+)
20 en 21 mei: Tekenrobot (7+) 

theater

theater

theater

workshop

Bewegend robots programmeren 4-6
Met behulp van robot Cubetto leren 
kinderen spelenderwijs de beginselen van 
het programmeren. We programmeren niet 
digitaal via de computer, maar door middel 
van het spel Twister.

Breng je kleurplaat tot leven met Quiver 3-6
De app Quiver combineert het fysieke 
kleuren van een kleurplaat met augmented 
reality. Eerst gaan we een kleurplaat kleuren 
die we vervolgens scannen om met de 
smartphone tot leven te brengen.

Toveren met het green screen 0-6
Met een green screen kun je allerlei leuke 
achtergronden gebruiken voor je films of 
foto’s. Tover jezelf door middel van een green 
screen in je eigen boekkaft.

Zaterdag 5 maart tot en met donderdag 30 maart

Bibliotheek Enschede: Media Ukkie Dagen
workshop

Zaterdag 25 maart

Woensdag 29 maart

11.00-12.00 uur
12.30-13.30 uur

14.30-16.00 uur

Vrijdag 31 maart 13.30-17.00 uur

Donderdag 30 maart 19.00-20.30 uur Volwassenen

11

https://tetem.nl
https://www.concordia.nl/zoeken?q=koning
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3069/Duda_Paiva_Company/Kinderen_van_het_Verdwenen_Woud_6_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3083/Dadodans_I_Gaia_Gonnelli/NACHT_2_8_jaar_
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/?tags%5B%5D=28
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/1598/balans-bewegen-met-media-informatieavond-media-ukkie-dagen/30-03-2023


Vrijdag 24 maart tot en met zondag 2 april 2023 Vrijdag 24 maart tot en met zondag 2 april

STEM JIJ OOK 
OP HET BESTE

KINDERLIED VAN
NEDERLAND?

Stem op het leukste kinderlied van 2023 via 

www.willemwilminkprijs.nl
Ontdek het hele programma: 

www.kindermuziekweek.nl

Zaterdag 25 maart

Sokpopconcert
Het Sokpopconcert is een superleuk popconcert 
waarmee je met je eigen gemaakte sokpop de leukste 
Nederlandse kinderliedjes kunt meezingen.

De Kleine Willem
Prijs: €7,50 www.wilminktheater.nl

14.00 uur 4-8 Donderdag 27 april

Koningsfestival Enschede 
De partners van de huiskamer van de stad bieden gezamenlijk een programma aan met 
muziek, creatieve workshops, dans en (voor)lezen. Daarnaast kun je ook op het Willem 
Wilminkplein terecht om te relaxen en te genieten van een hapje en een drankje. 

Willem Wilminkplein
Prijs: Gratis www.koningsfestivalenschede.nl

11.00-19.00 uur Alle

Door:

12 13

https://kindermuziekweek.nl
https://www.wilminktheater.nl/nl/pQ8JeHw/willem-wilminkprijs
https://www.uitinenschede.nl/evenementen/koningsfestival-enschede
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda?start=&end=&genres%5B%5D=17#anchorFilters
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Zondag 19 maart

Zondag 26 maart

14.30 uur

11.00 uur

8+

3+

Midsland, Oklahoma
Beumer & Drost
Midsland, Oklahoma is het bijna-waargebeurde verhaal van Boet Butterboer. Als er aan 
het leven van de vader van Boet een tragisch einde komt door een omvallende boom, 
vertrekt zijn moeder met Boet en zijn tweelingbroer Oak vanuit Amerika per schip naar haar 
geboorteplaats Midsland op Terschelling. 

De Kleine Willem
Prijs: €7,50

Zin in Zondag! Op muzikale reis
Jeritza Toney
Jeritza vertelt verhalen, zingt en speelt muziek, in nauw samenspel 
met het publiek. Ze houdt moeiteloos rekening met een bepaald 
thema of vertelt het verhaal uit een (prenten)boek naar keuze.

Het Vestzaktheater
Prijs: Normaal €12,50/Kinderen €8,50

www.wilminktheater.nl

www.concordia.nl

Zin in Zondag! Ziza wil geen ninja zijn
Katiuscia Principato
De hele familie van Ziza is ninja. Ziza zal ook ninja worden, maar wil hij dat wel? Wat als hij 
helemaal niet wil vechten, maar veel liever beweegt en muziek maakt? Ziza wil helemaal 
geen ninja zijn. Het is een voorstelling over niet worden wat een ander wil, maar precies waar 
jij blij van wordt. 

Het Vestzaktheater
Prijs: Normaal €12,50/Kinderen €8,50

Workshop vloggen 
Theatermakerij
Hoe maak je een goeie vlog? Aan de hand 
van drama-oefeningen en opdrachten 
gaan we oefenen met jezelf presenteren en 
filmen. In groepjes maak je dan een leuke 
vlog. Of het nu over TikTokken gaat of over 
een donut; we leren je de tools en trucs om 
een cool filmpje te maken.

Theatermakerij
Prijs €7,50

Woensdag 5 april 6-10

Workshop kindermuziek 
Plezier gegarandeerd in deze workshop vol muziek. Wat we precies 
gaan doen is een verrassing... maar het wordt genieten.

Bibliotheek Enschede centraal
Prijs: Leden gratis/Niet leden €2,50 www.bibliotheekenschede.nl

Zondag 23 april 14.30 uur 3+

Tuimel & Bounce 
Frontaal productie/Honey Eavis 
Oh nee, bam. Daar kukel je weer. Het is best moeilijk om in balans te blijven, en niet alleen als 
je een peuter bent. De dansers in de hiphopvoorstelling Tuimel & Bounce zijn supersterren als 
het gaat om vallen. Gelukkig stuiteren ze ook weer terug.

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €7,50

www.wilminktheater.nl

www.concordia.nl

www.theatermakerij.nl

Zondag 23 april

Vrijdag 28 april

11.00 uur

11.00 uur

4+

7+

Vrijdag 28 april 16.00 en 19.30 uur 6+

Vetter dan Ooit
Checkpoint Theater
Checkpoint Theater brengt de grootste, vetste, 
spectaculairste show ooit vol ontploffingen, interactie en 
zeer spectaculaire tests die nog nooit eerder in een theater 
zijn uitgevoerd. Doe mee op het toneel met verschillende 
tests, speel mee met jongens tegen de meiden en duik weg 
voor het friet-schietkanon.

Wilminktheater 
Prijs: €29,50 www.wilminktheater.nl

workshop

theater

theater
theater

theater theater

workshop
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https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3081/Beumer_Drost/Midsland_Oklahoma_8_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3097/FRONTAAL_productie_Honey_Eavis/Tuimel_Bounce_3_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3003/Checkpoint_Theater/Vetter_dan_Ooit_6_
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/960/workshop-kindermuziek-6-10-jaar/05-04-2023
https://www.concordia.nl/theater/zin-in-zondag-op-muzikale-reis-met-jeritza-toney-3/
https://www.concordia.nl/theater/zin-in-zondag-ziza-wil-geen-ninja-zijn-4/
https://www.theatermakerij.nl/event/workshop-vloggen/
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Bakfietsbiosdrive-in 
Op de (bak)fiets naar de bioscoop is in Nederland niet heel ongewoon, een film kijken vanuit 
jouw bakfiets is wel iets unieks! Zondag 30 april houden Landewé, Metropool en Concordia de 
enige echte Bakfietsbiosdrive-in.
 
Metropool (locatie Enschede)
Prijs: €16

Zondag 30 april

www.metropool.nl

8+14.30 uur

Wat vreet er aan Donnie Druif? 
MaxTak
Donnies familie is raar. Dat vindt iedereen die ze kent. Ze zeggen het niet hardop, maar ze 
kijken en ze fluisteren. Een voorstelling vol betoverende livemuziek en zang van hier tot aan 
het Verre Oosten en weer terug. 

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €7,50 www.wilminktheater.nl

Zaterdag 29 april 13.30 uur 4+

Assepoester De Musical
Van Hoorne Entertainment
Een meisje wordt door haar gemene stiefmoeder uitgebuit, maar met 
behulp van een goede fee krijgt ze de kans om haar eigen dromen na 
te jagen. Uiteraard ontbreekt een flinke dosis humor niet. 

Wilminktheater
Prijs: €22,50

13.00 uur Zondag 30 april 4+

www.wilminktheater.nl

Vrijdag 4 tot en met zondag 7 mei 4+

Maker Festival Twente 
Creëer je eigen Maak Experience 
tijdens het Maker Festival Twente. Kom 
naar het festivalterrein in Roombeek of 
bezoek een dagfestival in een van de 
bibliotheekvestigingen. Volg in verschillende 
labs digitale, creatieve en uitdagende 
maakactiviteiten en ontdek nieuwe 
maakwerelden. Onder begeleiding van 
professionele techniekcoaches of makers 
stap je in een wereld van maken, ontwerpen, 
programmeren, kunst en media. 

Festivalterrein Tetem in Roombeek 
Prijs: Gratis

Dagfestivals:
12.00 - 16.00
13 mei: Bibliotheek Enschede centraal
20 mei: Bibliotheek Enschede Zuid
24 mei: Bibliotheek Glanerbrug
27 mei: Bibliotheek Enschede centraal
31 mei: Bibliotheek Enschede Twekkelerveld 

www.makerfestivaltwente.nl

www.bibliotheekenschede.nl

Woensdag 3 mei 6-12

Buon giorno: Italiaanse middag
Elk jaar staat er een vakantieland centraal in de Bibliotheek Enschede. 
Dit jaar is Italië aan de beurt. Deze middag staat boordevol Italiaanse 
activiteiten: van Italiaanse woorden leren tot aan Italiaans ijs.

Bibliotheek Enschede Centrale
Prijs: Leden gratis/Niet leden: €2,50

13.00-17.00 uur

Zaterdag 6 mei 9+19.30 uur

De scheepsjongens van Bontekoe 
Theatergroep De Jonge Honden
Het beroemde boek De scheepsjongens van Bontekoe wordt 
op z’n kop gezet in deze razend spannende voorstelling. 
Drie vrienden gaan aan boord op het schip de Nieuw Hoorn. 
De bestemming is Oost-Indië. 

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €24,50 www.wilminktheater.nl

workshop

theater

theater

theater

Film

festival

Vrijdag 6 mei Alle13.00-17.00 uur

Gamen met een retroconsole 
Bibliotheek Enschede 
Ongeveer vijftig woorden over de activiteit: Altijd al eens op een oude gameconsole willen 
spelen? Dan heb je nu de kans. Vrijdag 5 mei staat onze gameruimte in het teken van retro. 
Maak kennis met diverse oude consoles en ga de uitdaging aan om de games te spelen 
tegen elkaar. 

Bibliotheek Enschede Centrale
Prijs: Gratis, open inloop

gamen

www.bibliotheekenschede.nl
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https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/961/buon-giorno-italiaanse-middag-6-12-jaar/03-05-2023
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/1603/gamen-met-de-retroconsole/06-05-2023
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2861/Van_Hoorne_Entertainment/Assepoester_De_Musical_4_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3099/MaxTak/Wat_vreet_er_aan_Donnie_Druif_8_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3103/Theatergroep_De_Jonge_Honden/De_scheepsjongens_van_Bontekoe_9_
https://metropool.nl
https://tetem.nl/makerfestivaltwente/


Het avontuurlijke internationaal geprezen
 muziekfestival komt naar Enschede.

Kijk voor alle informatie op 

www.wilminktheater.nl/bigbang

VOORSTELLINGEN, 

WORKSHOPS, 

FOOD & MEER

Scan de code
en kijk op de site



Zondag 7 mei
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Schrijf hier alles op waar jij graag heen wilt, zo mis je niks!

Hier wil ik héél graag naar toe:

Ik wil graag naar...

19

https://www.wilminktheater.nl/nl/pQlPwf2/big-bang-festival-2023---wilminktheater-en-muziekcentrum-enschede
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Zondag 21 mei

Maandag 29 mei

11.00 uur

10.00 en 11.15 uur

10.30 uur

2+

2+

Zin in Zondag! Streep, Rol, Wiel
Deze avontuurlijke voorstelling voor jonge kinderen en hun volwassen 
begeleiders is een ode aan beweging, onderzoeken en ervaren. 

Het Vestzaktheater
Prijs: Normaal €10 /Kinderen €5

Gonnie en Gijsje samen op stap 
Kira Kool 
Gonnie zit bij de hooiberg. Ze is een klein geel gansje 
met knalrode lievelingslaarsjes. Op een dag zijn haar 
lievelingslaarsjes weg… Met liedjes van Ageeth de Haan 
beleven Gonnie en Gijsje een muzikaal avontuur voor 
jong en oud.

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €7,50

www.concordia.nl

www.wilminktheater.nl

Buitenspeeldag
We gaan vandaag in actie: bewegen! Na een warming-up gaan we allerlei activiteiten doen, 
zoals een blotevoetenpad, bellenblazers maken en stoepkrijten. 

Bibliotheek Enschede centraal
Prijs: Leden gratis/Niet leden €2,50

Maandag 29 mei 4+

Boer Boris is de baas
Klein Amsterdam Producties 
In Boer Boris is de baas komen de bekende tekeningen van Philip Hopman en de fantasievolle 
teksten van Ted van Lieshout nu ook op het toneel tot leven.

Muziekcentrum Enschede
Prijs: €7,50 www.wilminktheater.nl

Maandag 29 mei 14.30 uur 6-12

Johannes de Parkiet 
De Grote Haay
Het verhaal van Johannes begint in z’n vertrouwde 
kooitje, totdat Gijs ( Joep Onderdelinden) besluit 
een ruime volière te bouwen. In deze kleurrijke 
beeldende voorstelling maakt Johannes 
ongevraagd en ietwat ongewenst kennis met 
vreemde vogels. Het zijn vogels die er anders 
uitzien, anders fluiten en ander zaad eten. Dat is 
behoorlijk wennen.

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

www.bibliotheekenschede.nl

Woensdag 14 juni 6-10 

theater

theater

theater

theater
op pad

Zaterdag 27 mei 11.00 uur 7+

Cliffhangers jong 
Theatermakerij
Vier korte films gemaakt door kinderen tussen 8 en 12 jaar 
worden vertoond in de filmzaal van theater Concordia. Na de 
filmvertoning kan een workshop film maken worden gevolgd.

Concordia 
Prijs: Films €5 /Workshop €2,50 www.theatermakerij.nl

workshop

film

Zaterdag 3 en zondag 4 juni Alle

De Theatermakerij Speelt
Theatermakerij
170 leerlingen van 8 tot 20 jaar laten hun theater- en 
musicalvoorstellingen zien aan het publiek, zoals Het 
ministerie van oplossingen, De Tovenaar van Oz, Mama 
Mia en Lang en gelukkig. Tijdens dit jeugdtheaterweekend 
spelen twaalf voorstellingen voor en door kinderen.

Theater Sonnevanck
Prijs €5 per voorstelling www.theatermakerij.nltheater
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https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/962/buitenspeeldag-6-10-jaar/14-06-2023
https://www.concordia.nl/theater/zin-in-zondag-streep-rol-wiel/
https://www.theatermakerij.nl/event/filmfestival-cliffhangers/
https://www.theatermakerij.nl/event/de-theatermakerij-speelt-2/
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3135/Kira_Kool/Gonnie_en_Gijsje_samen_op_stap_2_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3137/Klein_Amsterdam_Producties/Boer_Boris_is_de_baas_4_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/3129/De_Grote_Haay/Johannes_de_Parkiet_6_
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Kaliber

Aanmelden:
 www.kaliberkunstenschool.nl/vakantieworkshops

Kijk dan op
uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit

Foto’s: Sanne Peper, H
anneke W

etzer, Studio M
atusiak, Richard Beukelaar, Esther de Boer, Thijs M

aas, Roos G
roothuizen en Benning & G

ladkova. 

Willem Wilminkplein 1
Prijs: €7 p.p.

Vakantieworkshops van Kaliber 
Kom tijdens de voorjaarsvakantie en meivakantie gezellig langs bij Kaliber Kunstenschool 
voor de leukste workshops! Samen met een enthousiaste dansdocent ga je aan de slag om 
zelf de mooiste TikTok-filmpjes te maken. Je kunt ook met je vader of moeder (of een andere 
volwassene naar wie je graag kijkt) naast elkaar zitten om samen een persoonlijk portret te 
schilderen op basis van een leuke foto. Of leer hoe je in een groep kan zingen en hoe het is 
om een koortje te vormen: een professionele zangdocent geeft je alle tips & tricks. 

Je kunt meedoen aan zoveel workshops als je zelf wilt. Meedoen aan één workshop kost 7 
euro, twee workshops kosten 13 euro, drie workshops kosten 19 euro (de korting geldt per 
persoon). Alle workshops worden gegeven bij Kaliber, aan het Willem Wilminkplein 1 (tussen 
Metropool en het Wilminktheater). Ga je samen met ons creatief aan de slag?

Samen zingen
6-9 jaar
Dinsdag 28 februari
13.30-14.30 uur

10-13 jaar
Dinsdag 28 februari
14.45-15.45 uur

Maak je eigen 
TikTok-dans
10-13 jaar
Dinsdag 28 februari
13.30-14.30 uur

6-9 jaar
Dinsdag 28 februari
14.45-15.45 uur

Portretschilderen  
voor ouder en kind
6+
Donderdag 2 maart
10.00-12.00 uur

Portretschilderen  
voor ouder en kind
6+
Dinsdag 2 mei
10.00-12.00 uur

Maak je eigen 
TikTok-dans
10-13 jaar
Dinsdag 2 mei
13.30-14.30 uur

Maak je eigen 
TikTok-dans
6-9 jaar
Dinsdag 2 mei
14.45-15.45 uur 

workshops
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https://www.kaliberkunstenschool.nl/vakantieworkshops
https://www.uitinenschede.nl/blog/zoek-het-maar-uit


Hoe boek je kaartjes?
Deze brochure geeft je een overzicht van theatervoorstellingen en culturele 

activiteiten die vanaf de voorjaarsvakantie tot en met eind juni 2023 plaatsvinden 
voor de jeugd bij culturele organisaties in Enschede. Tickets kunnen via de website 

van de organisaties of telefonisch worden besteld.

www.uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit

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 48 04

Concordia
Langestraat 56
Oude Markt 15

Het Vestzaktheater
Walstraat 35 
www.concordia.nl
info@concordia.nl
053 - 430 09 99

De Museumfabriek
Het Rozendaal 11
www.demuseumfabriek.nl
info@demuseumfabriek.nl
053 - 201 20 99

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
Performance Factory 
Hoge Bothofstraat 39-U
www.theatermakerij.nl
info@theatermakerij.nl
06 - 412 17 204

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

Enschede Promotie
Langestraat 41
www.enschedepromotie.nl
info@enschedepromotie.nl
053 - 480 19 70


