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Zoek het maar uit!
Voor de jeugd in Enschede is er genoeg te kiezen. Culturele organisaties 
in onze stad hebben speciaal voor jou de mooiste theatervoorstellingen 
en culturele activiteiten 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 die eind 
2022 en begin 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 wordt 
gehouden. 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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8+Zondag 25 december t/m zondag 1 januari 13.30 en 19.30 uur

Magische kerstmusical SCROOGE
De magische kerstmusical SCROOGE mag tijdens de 
kerstvakantie zeker niet in de agenda ontbreken. Ga mee 
in het verhaal van de rijke man, Ebenezer Scrooge. De 
verbitterde gierigaard heeft geen plezier in het leven en 
heeft al helemaal geen trek in kerst. Dat verandert wanneer 
hij bezoek krijgt op de avond voor Kerstmis. SCROOGE is een 
eigenzinnige musical met veel humor en prachtige liedjes.

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

MUSICAL

Vanaf 24 december 5+

Yuku en de Himalayabloem
Yuku zingt en speelt zich een weg van lied naar lied in dit 
levendige avontuur vol verrassende vriendschappen en 
aanstekelijke muziek. Yuku, het oudste kind uit een grote 
muizenfamilie, moet de voedselvoorraad bewaken. Ze luistert 
echter liever naar haar oma, een meesterlijke verteller met een 
wonderlijke ukelele. 

Concordia (Oude Markt 15)
Prijs: €7,50 www.concordia.nlFILM

In de kerstvakantie 6+

Knor
Voor haar negende verjaardag krijgt Babs van haar opa 
uit Amerika het varkentje Knor cadeau. Haar ouders zijn 
daar niet zo blij mee. Alleen op voorwaarde dat Knor een 
puppycursus volgt, mag Babs hem houden. Maar dan 
blijkt opa stiekem andere plannen te hebben met Knor. 

Concordia (Oude Markt 15)
Prijs: €7,50 www.concordia.nl FILM

https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/1317/Finn_Poncin_Ruben_Brinkman_Xander_van_Vledder_e_v_a_/SCROOGE
https://www.concordia.nl/film/yuku-en-de-himalayabloem-5/
https://www.concordia.nl/nieuws/concordia-en-cinekid-organiseren-workshops-rondom-de-film-knornieuwe-nieuwsbericht/
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Elke zaterdag en zondag 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 
maaktechnologieën. De labcoaches leggen je de eerste 
stappen uit naar uitgebreide technieken en creatieve 
maakprocessen, zoals 3D printen, ontwerpen of robots 
programmeren.

Tetem
Prijs: €3,00 - plus kleine vergoeding voor materiaalwww.tetem.nl

WORKSHOP

AlleVanaf 26 december

Ernest & Célestine: Op Avontuur in Brabbelland
Ernest en Célestine keren terug naar het land van Ernest, 
La Charabie, om zijn kostbare kapotte viool te laten repareren. 
Ze ontdekken dat muziek al enkele jaren in het hele land 
verboden is. Voor onze twee helden is het ondenkbaar om 
zonder muziek te leven.

Concordia (Oude Markt 15)
Prijs: €7,50 www.concordia.nl

FILM

13.30-15.00 uur en 15.15-16.45 uurWoensdag 28 december 6-12 jaar

Workshop met vinylsnijder en lasercutter
Deelnemers aan deze workshop maken zelf een ontwerp 
en snijden dat uit met behulp van een vinylsnijder of 
lasercutter. Met de vinylsnijder kunnen materialen 
worden gebruikt voor stickers of voor op kleding 
(in combinatie met de hittepers).

Bibliotheek Enschede
Prijs: €2,50 leden
 €5,00 niet-leden www.bibliotheekenschede.nl

WORKSHOP
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Prijs: €2,50, aanmelden via www.museumfabriek.nl www.demuseumfabriek.nl

In de vakantie
(20, 21, 22 en 23 december alleen om 15.15 uur)

13.00, 13.45, 
14.30 en 15.15 uur 

Workshops in de vakantie
Elke dinsdag en zaterdag 
Mistig werkje 8+
Reserveer een plekje voor de workshop waarbij je 
een eigen mistmaker bouwt, soldeert en versiert.

Elke woensdag en vrijdag
Hang ’m op! 8+
Maak een lichtgevende aap en hang ’m op. Zorg dat de lampjes 
gaan branden en draai de staart in een mooie krul.

Elke maandag, donderdag en zondag
Lichtgevende kerstbal 8+
Een kerstbal die je zelf kan vullen en versieren. 
Doe er dan een lampje in.

WORKSHOP

Maak je eigen rainstick 6+
Maak van een kartonnen koker 
een echte rainstick. 

Hoe werkt een flystick? 6+
Ook jij kunt iets laten vliegen door middel 
van statische elektriciteit. Maak en versier je 
eigen vliegobjecten en probeer daarna uit 
of het lukt. 

Let it snow! 8+
Ga aan de slag en maak zoveel 
sneeuwvlokken als je zelf wilt. 

Feestelijke vuurwerksterretjes 6+
Maak jouw eigen sterretjes die 
nooit stoppen met sprankelen. 

Maak je eigen thundertube  4+
Met deze activiteit maak je een 
eigen knallende donderbuis.

Gelukkig nieuwjaar! 4+
Vuurwerk mag nog wel in De Museumfabriek, 
maar dan wel op papier. 

Stralende ster 8+
Knippen, vouwen en lijmen… 
dat klinkt simpel maar houd je hoofd erbij. 

Warme sneeuwvlok 8+
Maak een mooie sneeuwvlok 
als decoratie in de kerstboom 
of voor het raam. 

Makerspace 
Prijs: Gratis, aanmelden niet nodig www.demuseumfabriek.nl

Elke dag tot en met zondag 8 januari 11.00-17.00 uur

Donder & Bliksem! Nu met sterretjes… bij De Museumfabriek

WORKSHOP

https://www.demuseumfabriek.nl/content/3339/nl/donder-amp-bliksem-in-de-kerstvakantie
https://www.demuseumfabriek.nl/content/3339/nl/donder-amp-bliksem-in-de-kerstvakantie
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28 december, 4 januari, 
22 februari en 1 maart 15.00-16.30 uur 8-12 jaar

Kidslab Online
In de online KidsLab ontwerpworkshop ga je met 
een gratis softwareprogramma aan de slag met het 
ontwerpen van je eigen chocolade of een textielembleem. 
Na afloop heb je de keuze of je je ontwerp wil laten maken 
in het lab van Tetem. De workshop is makkelijk vanuit huis 
te volgen.

Ontwerp je eigen chocolade (8-12 jaar): 28 december en 4 januari.
Ontwerpen in Inkscape (9-12 jaar): 22 februari en 1 maart.

Online
Prijs online workshop en printen workshopontwerp: Gratis 
(verzending naar een adres buiten Twente €5,00 per ontwerp) www.tetem.nl

WORKSHOP

Elke woensdag tot en met zondag Vanaf 7 jaar

Treasure Hunt Domoticons 
Op verschillende plekken in Tetem wonen 
microscopisch kleine beestjes in piepkleine huisjes. 
Ze heten de Domoticons. Ze zijn niet met het blote 
oog te zien, maar wonen in kleine 3D geprinte huisjes 
die je wel kunt zien. De laatste tijd is het onrustig in 
de wereld van de Domoticons. Er is een beestje zoek. 
Ben jij bereid om te helpen zoeken? 

Tetem
Prijs: Gratis www.tetem.nl

WORKSHOP

Bliksemse portretten
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.

In de buurt van het Los Huus
Prijs: Gratis, aanmelden niet nodig www.concordia.nl

Elke woensdag, donderdag en 
vrijdag in de vakantieperiode Alle15.00-16.00 uur
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https://tetem.nl/kids/kidslab/?utm_source=zoekhetmaaruit&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=kerst2022&utm_id=1
https://tetem.nl/event/treasure-hunt-waar-zijn-de-domoticons/?utm_source=zoekhetmaaruit&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=kerst2022&utm_id=1
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www.bibliotheekenschede.nl  

13.00-14.00 uur, 14.15-15.15 uur 
en 15.30-16.30 uur Donderdag 5 januari 6-10 jaar

Lego Spike-activiteit
Lego Spike is een intuïtief en zeer aanpasbaar hands-on 
leersysteem. Het stoomt kinderen klaar voor de toekomst 
met de juiste vaardigheden en laat hen uitgroeien tot 
zelfverzekerde individuen die hun hele leven blijven 
leren dankzij de onbeperkte mogelijkheden van de 
hands-on, speelse Stream-lessen.

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis

WORKSHOP

Donderdag 29 december 15.00-16.00 uur en 16.30-17.30 uur 9-15 jaar

Minecraft build challenge 
Kun jij in een uur een bekende robot zoals Robin uit Bassie 
en Adriaan, C3PO uit Star Wars of de Blikken Man uit de 
Tovenaar van Oz nabouwen? Of wil je eens proberen een 
computer, tablet of gameconsole na te bouwen? Kom dan 
naar de Minecraft build challenge.

Bibliotheek Enschede
Prijs: GratisWORKSHOP www.bibliotheekenschede.nl  

6+13.30-14.30 uur

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 (Salon 4, Oude Markt 15)
Prijs: €4,50 www.concordia.nl

WORKSHOP

Donderdag 29 december, vrijdag 30 december,
dinsdag 3 januari, woensdag 4 januari
donderdag 5 januari

https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/236/lego-spike-activiteit-6-10-jaar/vanaf/05-01-2023
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/1016/minecraft-build-challenge-gamelab-9-15-jaar/29-12-2022
https://www.concordia.nl/
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Vrijdag 6 januari
13.00-14.30 uur (8-10 jaar)
en 15.30-17.00 uur (10-12 jaar) 8-12 jaar

High Tech kerstvakantie – escaperoom
Wist je dat je zelf eenvoudig een escaperoom kunt 
maken met een eigen thema en dat je er helemaal 
geen kamer voor nodig hebt? Tijdens deze workshop 
ga je met behulp van allerlei technische materialen 
aan de slag met het maken van een escaperoom met 
eigen elektronische puzzels en raadsels. Zodra jullie 
klaar zijn, speel je elkaars escaperoom.

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis www.bibliotheekenschede.nl

WORKSHOP

Zaterdag 7 januari 9.45-11.15 uur 6-15 jaar 

Winter Wonder Make-It 
Tijdens Winter Wonderland kun je bij de schaatsbaan in het 
centrum van Enschede Make-It workshops volgen. Je kunt kiezen of 
je aan de slag gaat met het maken van de elektronische wenskaart 
of de Festive Flashlight. Op een speelse manier ontdek je je talenten 
en ontwikkel je je technische en creatieve vaardigheden. 

Schaatsbaan op de Oude Markt
Prijs: €6,50 www.tetem.nl 

WORKSHOP

www.tetem.nl  

Donderdag 5 t/m zondag 8 januari 13.30-16.30 uur Alle

Nieuwe Verhalen
Nieuwe Verhalen vertelt het verhaal van robot-
ingenieur Robin die met behulp van haar uitvinding 
- de Portal Hopper 3000 - problemen als luchtvervuiling, 
geluidsoverlast en energietekort aanpakt. Robin is een 
zwevende robot met één oog, een plantje op haar hoofd 
en op haar vinger zit een nieuwsgierig vogeltje. Al deze 
problemen oplossen kan Robin natuurlijk niet alleen. 
Kom jij helpen? 

Tetem
Prijs: Gratis (try-out) 

PRESENTATIE
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https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/270/escaproom-kerstvakantie/vanaf/06-01-2023
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https://tetem.nl/event/nieuwe-verhalen/?utm_source=zoekhetmaaruit&utm_medium=digitalefolder&utm_campaign=kerst2022&utm_id=1
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Zondag 8 januari 14.30 uur 4+

Sribi Switi
Lloyds Company
Een nachtelijke reis naar het land van de verbeelding. 
Zo omschrijft danser en choreograaf Lloyd Marengo Sribi 
Switi, een dromerige hiphopdansvoorstelling. 
Sribi Switi is een speelse voorstelling met een universeel 
verhaal, geïnspireerd op zowel bekende Surinaamse als 
Nederlandse kinderverhalen en -liedjes.

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

Zaterdag 21 januari 13.00-15.00 uur Alle

Open huis Kaliber Kunstenschool
Ontdek waar jij energie van krijgt tijdens het open huis van 
Kaliber. Ligt jouw kracht in het atelier, laad jij jezelf op door op 
het podium te shinen of krijg jij energie van muziek maken? 
Wat het ook is, de docenten van Kaliber staan voor je klaar. 
Geniet van leuke optredens en workshops en bekijk alle lessen 
voor zang, kunst, instrumenten en dans.

Kaliber Kunstenschool
Prijs: Gratis www.kaliberkunstenschool.nl

OPENHUIS

Zondag 22 januari 2023 11.00 uur 4+

Zin in Zondag! Hé Koe, waar ga jij naartoe?
Joes Boonen
Koe verveelt zich. Ze is het geloei moe en wil wel eens wat 
anders eten dan gras. Koe duikt in de rivier om iets nieuws 
te ontdekken. Maar als koe ver van huis is, is het water wel 
erg koud en diep. Ze mist haar warme bed van stro. 
Komt koe weer veilig thuis?

Het Vestzaktheater
Prijs: €8,50-12,50 www.concordia.nl

THEATER
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https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2805/Lloyds_Company/Sribi_Switi_4_
https://www.kaliberkunstenschool.nl/agenda/open-huis-in-enschede-2
https://www.concordia.nl/theater/zin-in-zondag-he-koe-waar-ga-jij-naartoe-4/
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Zaterdag 28 januari 2023 14.30 uur 5+

Gong en de Vierneuzen
Oorkaan
Boing! Wie sloeg daar op de gong? Vier 
neuzen wijzen alle kanten op. Ergens zit een 
neus verstopt. Hij was het: de feestneus! De 
wijsneus weet wel waar hij zit. Wie gaat hem 
halen? Gong en de Vierneuzen is een try-out.

Theaterzaal Concordia
Prijs: €7,50-15,00 www.concordia.nl

THEATER

Woensdag 1 februari 15.00-16.30 uur 6-12 jaar

Het Poëziefeest
Poëzie is voor iedereen. Dat delen we graag met 
anderen. Alles staat in het teken van poëzie: van 
gekke versjes voorlezen tot het maken van een soort 
pocket waar we een mooi gedicht bij maken die je 
kunt weggeven. Ook komt er een heuse dichter naar 
Enschede. Die maakt het feest compleet. 

Bibliotheek Enschede
Prijs: Gratis www.bibliotheekenschede.nl

POËZIE

Als het anders loopt
Het Houten Huis, Plan d-, Club Guy and Roni’s Poetic Disasters Club
De muzikale jeugdvoorstelling Als het anders loopt gaat over een wachtkamer waar niemand 
wil zijn, waar de muren bewegen, waar mensen wankelen en tóch sterk blijven. Een gevoelig 
onderwerp, een bewegend decor, livemuziek en een minimum aan woorden vormen de 
ingrediënten voor deze voorstelling. Acteurs en dansers met en zonder een beperking 
verbeelden een wereld vol tegenslag en kracht.

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

Vrijdag 27 januari 19.30 uur 9+THEATER

https://www.concordia.nl/theater/gong-en-de-vier-neuzen-5/
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/958/het-poziefeest-6-12-jaar/01-02-2023
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2591/Het_Houten_Huis_Plan_d_Club_Guy_and_Roni%27s_Poetic_Disasters_Club/Als_het_anders_loopt_9_
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Woensdag 1 t/m zondag 12 februari 14.30 en 19.30 uur 8+

Charlie and the Chocolate Factory
Roald Dahls bekendste boek komt tot leven in 
Charlie and the Chocolate Factory. Geniet van deze 
onweerstaanbaar mooie musical vol prachtige 
nummers, een oogstrelend decor en geestig herkenbare 
personages. De hoofdrol is voor niemand minder dan 
Remko Vrijdag als Willy Wonka. 

Wilminktheater
Prijs: €30,00-55,00 www.wilminktheater.nlTHEATER

Win een heerlijke Johnny Doodle-chocoladereep!
Doe mee en maak kans op een van de tweehonderd overheerlijke 
Johnny Doodle-chocoladerepen. Wat moet je doen? Scan deze 
QR-code en vul het formulier in. Winnaars van een chocoladereep 
krijgen automatisch bericht.
Heel leuk: In een aantal repen zitten gouden tickets voor 
vrijkaarten voor Charlie and the Chocolate Factory.

Speciale actie voor de familie
Speciaal voor de voorstellingen van Charlie and the Chocolate Factory op 

woensdag 1, donderdag 2, woensdag 8 en donderdag 9 februari is er een familieticket 
beschikbaar: koop vier eersterangs kaarten voor slechts 100 euro. 

Deze kaarten boek je op wilminktheater.nl/familieticket.

Zaterdag 11 februari 10.00-16.00 uur 8-14 jaar

Cliffhangers Filmdag 
Theatermakerij Enschede 
Heb je zin om te shinen voor de camera en een filmster te zijn 
voor één dag? Kom dan zeker meedoen. En… als de films zijn 
gemonteerd, wordt iedereen uitgenodigd voor de feestelijke 
première in de filmzaal van Concordia. 

Performance Factory 
Prijs: Gratis
Aanmelden via website www.theatermakerijenschede.nl

WORKSHOP
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https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2517/Met_o_a_Anne_Marie_Jung_Eva_van_Gessel_Rein_Hofman/Charlie_and_the_Chocolate_Factory
https://www.uitinenschede.nl/winactie-johnny-doodle?utm_source=folder&utm_medium=qrcode&utm_campaign=winactie_johnnydoodle&utm_id=zoekhetmaaruit
https://wilminktheater.nl/familieticket
https://theatermakerijenschede.nl/event/filmdag/
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Vrijdag 17 februari 19.30 uur 8+

Erik of het klein insectenboek
HNTjong
Erik of het klein insectenboek is een geremixte versie van Godfried 
Bomans’ klassieke kinderboek. Deze spectaculaire roadmovie-
voorstelling vol muziek en dans is een aanrader voor de hele familie. 
Erik ontmoet bekakte wespen, danst met de hiphophommel en slaapt 
in een slakken-airbnb. Gaandeweg ontdekt Erik dat de insecten grote 
moeite hebben met overleven. Overal ligt afval en mensen spuiten 
pesticiden. Kan Erik zichzelf en de insecten uit deze 
grote problemen redden?

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

THEATER

Wolfgang, het wonderjong
Theateralliantie en Theater Oostpool
Wolfgang, het wonderjong is een sprankelende, muzikale 
familievoorstelling vol humor over Wolfgang Amadeus Mozart en 
zijn leven als kindster én recalcitrante puber, met originele liedjes 
van Theo Nijland, gebaseerd op Mozarts muziek. Voortgestuwd 
door zijn muze Rita probeert Wolfgang de mooiste muziek te 
scheppen die ooit gehoord is, waarbij hij ontdekt dat de wereld 
soms een hel is en dan weer een grote verleidelijke opera.

Wilminktheater
Prijs: €17,50-37,50

THEATER

www.wilminktheater.nl

Vrijdag 24 en zaterdag 25 (19.30 uur) 
en zondag 26 februari (14.30 uur) 19.30 uur 8+

Zondag 26 februari 11.00 uur 2+

Zin in Zondag! Coco kan het!
Jogchem Jalink
Coco kan het! Is een vrolijke muzikale voorstelling met 
poppen, waarin Coco en haar vriendjes uit het boek 
tot leven worden gebracht door de handen 
van poppenspeler Jogchem Jalink.

Het Vestzaktheater
Prijs: €8,50-12,50 www.concordia.nl

THEATER
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https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2593/HNTjong/Erik_of_het_klein_insectenboek_8_
https://www.wilminktheater.nl/nl/agenda/2895/Theateralliantie/Wolfgang_het_wonderjong_8_
https://www.concordia.nl/theater/zin-in-zondag-coco-kan-het-2/


14

Donderdag 2 maart 10.00-16.00 8-12 jaar

Musical in één dag 
Theatermakerij Enschede
In één dag gaan we samen een musical maken. 
We gebruiken onze eigen fantasie en maken 
een presentatie die we aan het eind van de dag 
presenteren aan jullie eigen publiek. Dat is de 
hele dag zingen, dansen en acteren. Doen jullie 
mee?

Performance Factory 
Prijs: €7,50
Aanmelden: info@theatermakerijenschede.nl www.theatermakerijenschede.nl

WORKSHOP

Woensdag 1 maart 12.00-13.30 uur 6-12 jaar 

Multiculturele hapjeslunch 
In Enschede wonen mensen uit 160 landen. Wat een boel 
culturen bij elkaar. Dan kunnen we toch ook mooi samen 
multiculturele hapjes maken en die vervolgens lekker 
opsmikkelen bij de lunch. Kom jij ook?

Bibliotheek Enschede
Prijs:  Gratis leden 
 €2,50 niet-leden www.bibliotheekenschede.nlLUNCH

Zondag 19 maart 2023 15.00 uur 7+

Liegebeesten
Theater Sonnevanck
Geïnspireerd op het werk van filmmaker Hayao Miyazaki 
(bekend van Spirited Away) regisseert Ada Ozdogan een nieuwe 
tekst van Daniël van Klaveren vol onverwachte wendingen 
en droomachtige situaties. Het is een opzwepende, muzikale 
voorstelling over een dapper kind op zoek naar de waarheid in 
een wereld waarin niets is wat het lijkt.

Theater Sonnevanck
Prijs: €7,50-10,00 www.sonnevanck.nl

THEATER
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https://theatermakerijenschede.nl/agenda/
https://bibliotheekenschede.op-shop.nl/959/multiculturele-hapjeslunch-6-12-jaar/01-03-2023
https://www.sonnevanck.nl/voorstelling/liegebeesten
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Kijk dan op
uitinenschede.nl/zoekhetmaaruit
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https://www.uitinenschede.nl/blog/zoek-het-maar-uit?utm_source=folder&utm_medium=qrcode&utm_campaign=zoekhetmaaruit_q1_2023&utm_id=zoekhetmaaruit


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

activiteiten voor de jeugd die eind 2022 en begin 2023 plaatsvinden 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
www.sonnevanck.nl
kantoor@sonnevanck.nl 
053 - 431 54 00

www.demuseumfabriek.nl

