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Zoek het maar uit!
Er is genoeg te kiezen voor de jeugd. De culturele organisaties 
in Enschede hebben namelijke alle theatervoorstellingen en 
culturele activiteiten voor je op een rijtje gezet. Concordia, De 
Museumfabriek, Theater Sonnevanck en het Wilminktheater 
en Muziekcentrum Enschede 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 en te doen is. 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 een 
paar keer per jaar uit. Waar zien we jou?

Tot snel bij Concordia, De Museumfabriek, Theater 
Sonnevanck en het Wilminktheater!

De culturele organisaties
In deze brochure vind je alle theatervoorstellingen en 
culturele activiteiten voor de jeugd. Per voorstelling of 
activiteit staat een icoontje vermeld. Zo kun je eenvoudig zien 
waar de voorstelling of activiteit plaatsvindt. Hoe je je kaartje 
boekt en waar je ons kunt vinden lees je op de achterkant.

Concordia Theater
Sonnevanck

Wilminktheater en 
Muziekcentrum

Enschede

De Museum-
fabriek
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In de Makerspace van het museum kun 
je zelf aan de slag. Je kunt er lampionnen 
maken van blik, glas of oude cd’s. Maak 
je eigen lichtbak om als nachtlampje of 
onderzoekstafel te gebruiken om je eigen 
gevonden schatten te bekijken. Professor 
Fred heeft een spectroscoop bedacht die je 
kunt gaan maken. Met deze spectroscoop 
ontdek je dat licht helemaal niet wit is! 
Wordt een echte filmregisseur en laat ons 
op de lichttafels zien wat er ‘s nachts in het 
museum gebeurt als alles tot leven komt. 

Naast dat je zelf aan de slag kunt in de 
Makerspace, zijn er shows van Madscience, 
ontdek je met een laser welk leven er alle-
maal in de museumvijver te vinden is, zijn 
er workshops met professor Fred en kun je 
sterren kijken bij de sterrenwacht.

De Lichtfabriek XL | avondopenstelling
Op vrijdagavond 22 oktober kun je het 
museum in de avond bezoeken. Er zijn de 
hele avond allerlei activiteiten. Zo komt De 
Lichtbende deze avond met hun theater-
show “Fly me to the moon”, een heden-
daags sprookje over liefde, verdriet en 
strijd in een bijzondere vertelvorm. Schitte-
rend vormgegeven met prachtige beelden, 
ingenieuze schaduwtheatertechniek en 
live accordeonmuziek. Twee aandoenlijke 
vliegen ontmoeten elkaar in het licht van 
een schemerlamp. Dan blijkt daar nóg een 
hele wereld te bestaan met fabelachtige 
wezens waar zij geen weet van hebben. Ze 
raken met hen verstrikt in de meest bizarre 
situaties waarbij alle zicht op de werkelijk-
heid verdwijnt.

We zien je graag van 
16-24 oktober in De Lichtfabriek! 

Kijk voor meer informatie en tijden op 
www.demuseumfabriek.nl

De Lichtfabriek
Deze herfstvakantie kan je in  
De Museumfabriek spelen met licht!  
Met je zaklamp kun je op zoek naar 
ontsnapte insecten, voor museum-
bewaker spelen, uilen spotten en 
ontdek je hoe je oma als kind haar 
huis verlichtte.

presenteert

De Lichtfabriek
Herfstvakantie in De Museumfabriek

Het is weer herfst! De dagen 
worden korter en de kaarsjes 
in huis gaan weer aan. De 
lantaarnpalen verlichten de 
straten, waar in de zomer- 
avonden, de zon zich nog 
volop liet zien. Overal om 
ons heen is licht. Natuurlijk 
en gemaakt licht. Zonder 
licht kunnen we niet, maar 
wat is het eigenlijk, waar 
komt het vandaan en wat 
kan je er allemaal mee?

Makerspace

Activiteiten

Fly Me To The Moon
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Theater Sonnevanck
Prijs v.a.: € 7,50 

 zo 10 oktober

zo 24 oktober

vr 22 oktober15:00 uur

14:30 uur

19:30 & 20:30 uur4+

8+

Koning Bowi | Première
Theater Sonnevanck

Koning Bowi is een komische familievoorstelling vol  
livemuziek over het moment waarop je leven als kleuter  
drastisch verandert: de eerste schooldag. Energiek en  
magisch muziektheater gebaseerd op de sprookjesachtige 
fabel ‘De Steenhouwer’.

Het Ding
Peter Drost

Lev Sergejewitsj Termen deed een bijzondere uitvinding: de “Theremin”, 
een muziekinstrument dat geheimzinnige klanken voortbrengt. 
Leon Theremin was uitvinder, muzikant en… spion. Peter Drost 
speelt de spion Theremin en vele dubbelrollen in deze spannende 
thriller vol met archiefbeelden uit een meer dan grijs verleden. 

Fly Me To The Moon
De Lichtbende

Twee aandoenlijke vliegen ontmoeten elkaar in het licht van een 
schemerlamp. Dan blijkt daar nóg een hele wereld te bestaan 
met fabelachtige wezens waar zij geen weet van hebben. Ze 
raken met hen verstrikt in de meest bizarre situaties waarbij alle 
zicht op de werkelijkheid verdwijnt. Kom op tijd, want vol=vol!

De Kleine Willem
Prijs: € 7,50   

De Museumfabriek
Prijs v.a.: € 6,50   

zo 17 oktober 13:30 uur 3+

De Stille Kletsmajoor 
TG Winterberg

Een beeldende voorstelling voor iedereen vanaf 3 jaar, met pop-
pen, visuele poëzie en humor. Flo woont in een land waar bijna 
niet gesproken wordt. Mensen zijn er zuinig op hun woorden, 
want die kosten handenvol geld. Hier koop je woorden en moet 
je ze voorzichtig inslikken. Dan kun je ze proeven en uitspreken.

De Kleine Willem
Prijs: € 7,50   

4+wo 20 oktober 13:30 uur & 16:00 uur

Buurman & Buurman Gaan Kamperen 
Senf Theaterpartners B.V.

De buurmannen hebben het afgelopen jaar hard geklust en 
zijn wel toe aan een welverdiende vakantie. Ze hebben een 
mooi plekje gereserveerd op de camping. Alleen even de 
tent opzetten en dan lekker genieten van de rust. Tenminste 
dat denken ze… 

Het Wilminktheater
Prijs: € 16,50   

6+za 30 oktober 14:30 uur

Tori
Het Nationaal Toneel

Tori is een knallende hiphopvoorstelling vol animaties, livemuziek 
en voorbijrollende acteurs. Het is een bloedstollend avontuur 
over de moedige mensenkinderen Cel, Bones en Zi. Hun vader 
is een echte ‘tori-man’, een verhalenverteller. Als hij vertelt valt 
de hele wereld stil om te komen luisteren. 

De Kleine Willem
Prijs: € 7,50

www.sonnevanck.nl

www.wilminktheater.nl

www.demuseumfabriek.nl(entree Lichtfabriek XL)

www.wilminktheater.nl

www.wilminktheater.nlwww.wilminktheater.nl

Alle



WWW.CONCORDIA.NL/CINEKID

In de herfstvakantie wordt Concordia omgebouwd tot een waar festival! In de 
fi lmzalen aan de Oude Markt 15 zie je de hele dag door de tofste Cinekidfi lms. 
Aan de Langestraat 56 kun je aan de slag met workshops, installaties en techni-
sche snufjes in het Medialab. Ook is er online genoeg te beleven via Cinekid Play!

Scan mij en zie meteen 
waar en wanneer alles 

plaatsvindt. Superhandig!

Medialab

Films

Kijk voor alle fi lms en tickets op
www.concordia.nl/cinekid

In het Cinekid Medialab vind je de 
vetste games, VR-installaties, workshops 
en andere technische snufjes. Maak 
muziek met het plantenorkest of pro-
grammeer je eigen onderwaterdier met 
Lego. Maak een animatiefi lmpje in de 
greenscreenstudio of duik in een andere 
wereld met een Virtual Reality bril op. 
Genoeg te doen voor iedereen! Het 
Medialab is voor kinderen vanaf 4 jaar.

Kijk voor het hele programma en tickets op 
www.concordia.nl/cinekid

Koop je tegelijk een ticket voor een fi lm én het Medialab? Dan krijg je 
€2,50 korting! De korting wordt automatisch verrekend.Tip!

De avonturen van Anansi de spin 4+

Mijn Vader is een Saucisse 8+ Mironins 3+

Dromen Zijn Als Wilde Tijgers 8+

Cinekid bij

98
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zo 21 november 14:30 uur 4+

Koning Bowi 
Theater Sonnevanck

Koning Bowi is een komische familievoorstelling vol 
livemuziek over het moment waarop je leven als kleuter 
drastisch verandert: de eerste schooldag. Energiek en 
magisch muziektheater gebaseerd op de sprookjesachtige 
fabel ‘De Steenhouwer’.

Theater Sonnevanck
Prijs: € 7,50

zo 12 december 11:00 uur 2+

De Koning Bakt Een Huis (try-out)
Stichting De Witte Pomp

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. Over je verstoppen en tóch tevoorschijn 
komen.

Theaterzaal Concordia
Prijs v.a.: € 7,50   

1/2-3zo 21 november 11:00 & 14:30 uur

zo 28 november 11:00 uur 2+

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.

Wacht ’s Even
De Stilte

Een wereld ontvouwt zich uit een bouwpakket. Een tafeltje, 
een krukje, een deur, een kleine piano. Maar wacht ’s even… 
Is hier iemand? Twee personages verdwijnen en verschijnen 
tot dat: ze elkaar tegen komen…  Hoe ga je om met iemand 
die anders is? Gelukkig hoeven ze elkaar niet te veranderen. 

Theaterzaal Concordia
Prijs v.a.: € 7,50   

De Kleine Willem
Prijs: € 7,50  

www.concordia.nl

www.concordia.nlwww.wilminktheater.nl

verkoop via www.wilminktheater.nl

8+vr 24 dec t/m ma 3 jan 13.30 & 19:00 uur

SCROOGE
Magische Kerstmusical

Ga mee in het magische verhaal van de rijke Ebenezer Scrooge. 
De verbitterende gierigaard is eenzaam en alleen. Hij heeft geen 
plezier in het leven en al helemaal niet in kerst. Zou dit veranderen 
wanneer hij een belangrijk bezoek krijgt op de avond voor kerst-
mis? Een eigenzinnige versie met veel humor en prachtige liedjes.

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

8+za 13 november 19:00 uur

Lampje 
Maas theater en dans

Lampje komt in een woest avontuur terecht. “Nee, een licht 
ben je niet, Lampje. Als je iets moet onthouden, vergeet je het 
en als je iets wil vergeten, komt het steeds weer terug in je 
hoofd.” “Ga liggen, wind. Af!” Maar de wind is geen hond en 
verandert in een storm, dus dan gaat alles mis. 

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



Hoe boek je je kaartje?
Deze brochure geeft je een overzicht van alle theatervoorstellingen 
en culturele activiteiten voor de jeugd bij de culturele organisaties 
in Enschede: Concordia, De Museumfabriek, Theater Sonnevanck 
en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede. Tickets kunnen via 
de website van de organisatie of telefonisch besteld worden.

Let op! 
Concordia en het Wilminktheater hebben verschillende locaties. 
Wanneer je tickets boekt, zie je de juiste locatie op de website en op 
je ticket staan.

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

Het Rozendaal 11
I www.demuseumfabriek.nl
E info@demuseumfabriek.nl
T 053 - 2012099

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

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

Concordia

 

De Museumfabriek

Theater Sonnevanck

Wilminktheater 
Muziekcentrum  
De Kleine Willem  
De Grote Kerk


