
Meer informatie & contact
Voor meer informatie of boekingen kunt u contact 

opnemen met ons Team Sales & Groepsreserveringen via  

evenementen@wilminktheater.nl of bel 053-485 85 06. 

De Grote Kerk
Heeft u dit jaar iets bijzonders te 

vieren? Wat dacht u van een exclusief 

kerstfeest in de Grote Kerk op de 

Oude Markt? Een sfeervolle locatie, 

waar de gebrandschilderde ramen, 

kroonluchters en kaarsen u omringen 

met geschiedenis. Een onvergetelijke 

plek voor recepties tot 350 gasten of 

diners met maximaal 200 gasten. 

Ons productieteam ontwerpt 

graag samen met u een exclusief 

eindejaarsevenement. Een 

totaalconcept waarbij u volledig 

ontzorgd wordt: wij faciliteren alle 

catering, aankleding, personeel en 

techniek. Zo gaat u zorgeloos een 

sfeervolle kerst tegemoet!

Bent u nieuwsgierig naar de mogelijkheden bij Wilminktheater 

en Muziekcentrum Enschede? U bent van harte welkom voor een 

locatiebezoek zodat u zelf de ambiance en gastvrijheid van ons 

theater kunt ervaren. Wij denken graag met u mee! 

December is de maand van samenzijn en samen beleven. Heeft u al nagedacht over hoe u het jaar wilt afsluiten 
met uw personeel of relaties? Graag verwelkomen wij u in Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, waar de 

mogelijkheden voor een bijzonder kerstfeest of jaarafsluiting eindeloos zijn. Van een personeelsuitje naar één van 
onze sfeervolle kerstshows tot een exclusief eindejaarsevent in de Grote Kerk op de Oude Markt.  

Ons salesteam komt graag met u in contact om uw wensen te bespreken en een voorstel op maat te maken.

Op noar Eanske! Doar geet ‘t opan met Kesmis!

The most
wonderful time

of the year

Volg Woar Geet ’t Opan met Kesmis?
        Facebook.com/kesmiseanske 
        Instagram @kesmiseanske

Volg Woar Geet ’t Opan met Kesmis?
        Facebook.com/kesmiseanske 
        Instagram @kesmiseanske

op maat

Zakelijke Kerstfolder_2019_V7.indd   2-3 08-08-19   17:09



Notenkraker  
Ballet van De Staatsopera van Tatarstan

WO 11 DECEMBER
20.00 uur Wilminktheater PAY. Zaal 
Jeugd Jongeren € 24,- | 3e rang € 34,50 | 2e rang € 39,50
1e rang € 44,50 | Toprang € 49,50

‘Notenkraker’ is een magisch kerstfeest in een bijzondere ambiance! 
Het Ballet van de Staatsopera van Tatarstan brengt fabuleuze dansers, 
sprookjesachtige belichting, honderden kostuums en fraaie decors 
mee om de legendarische choreografie van Marius Petipa en Lev 
Ivanov, gedanst op de wereldberoemde muziek van Tsjaikovski, recht 
te doen.

3JS  
Acoustic Christmas

DO 12 DECEMBER
20.00 uur Wilminktheater PAY. Zaal 
3e rang € 17,50 | 2e rang € 22,50 | 1e rang € 27,50  
Toprang € 32,50

De kerstshows van de 3JS zijn een begrip in theaterland. Met hun 
akoestische benadering van het kerstrepertoire van lang geleden 
en nu, weten ze het kerstgevoel te vangen zoals geen andere band 
dat kan. Aangevuld met piano, accordeon en basgitaar trekken ze 
ondertussen al jaren de hele maand december door het land en vele 
theaterbezoekers weten het ondertussen: kerst kan pas beginnen als 
je deze show hebt gezien.

Die Weihnachtsshow!  
Kerst met de buren

VR 13 t/m ZO 15 DECEMBER  
VR 20 t/m ZO 22 DECEMBER  
20.30 uur De Kleine Willem | € 19,50

De inmiddels traditionele Kerstrevue transformeert tot grenzeloos 
amusement! Want als je echt wat te vieren hebt, dan nodig je de  
buren uit, toch? Een verrassende variétéshow met een mooie mix aan 
Duitse en Nederlandse artiesten. Laurens ten Den daagt zijn Duitse 
collega’s uit: “steh auf wenn du witzig bist!”
Laurens werkt steeds vaker aan weerszijden van de grens – en komt er 
steeds meer achter: Duitsers hebben heus wel humor. En als ze dan ook 
nog hun stinkende best doen om Nederlands of Nedersaksisch te spreken 
of te zingen, dan ligt verbroedering en ontroering om de hoek. Universele 
humor en gründliche Gemütlichkeit.

The Christmas Night  
Orkest van het Oosten, ZO! Gospel Choir e.a.

DO 19 t/m ZA 21 DECEMBER 
20.00 uur Wilminktheater PAY. Zaal
VIP € 62,50 l € 1e rang € 40,- l 2e rang € 35,-

The Christmas Night is één van de muzikale hoogtepunten tijdens de 
kerstperiode in Enschede. Niet voor niks wordt het ook wel de ‘Night 
of the Proms van het Oosten’ genoemd. The Christmas Night is elk jaar 
weer een feest en het is bijna een must om er naar toe te gaan. Het 
publiek wordt tijdens deze jubileumeditie getrakteerd op een feestelijke 
en energieke kerstvoorstelling. Swingende gospelnummers, poppy 
kerstsongs en klassieke orkeststukken worden opgevoerd door artiesten 
als ZO! Gospel Choir, het Orkest van het Oosten en Nicolas Mansfield.

MuZiEKSTijlEn
Henk Ruiter, muzikaal leider van The Christmas Night, is al maanden 
bezig met het maken van een mooi programma, het zoeken van de 
artiesten en het kiezen van de prachtigste kerstnummers. Ook hij doet dit 
alweer voor de vijfde keer, en elk jaar weer met passie. “Het is een van de 
hoogtepunten van mijn jaar,” zegt de uit Ommen afkomstige Ruiter. 

Het gevarieerde aanbod van muziekstijlen maakt The Christmas Night 
voor hem zo bijzonder. “Een klassiek zangeres hoeft geen popliedje te 
zingen; iedereen mag doen waar hij of zij goed in is. Maar al die stijlen 
komen wel bij elkaar in één programma, op één avond. Dat is uniek,” 
vertelt Ruiter enthousiast. Voor Ruiter, die een veelzijdig pianist, 
arrangeur en componist is, is deze verbindende factor van de voorstelling, 
zeker tijdens kerst onmisbaar. “We verbinden de muziekstijlen en 
daardoor ook de mensen.”

  Bekijk de after movie van de editie van 2018 op www.kesmis.nl 

Welkom
Een goed begin van de avond, een uur voor aanvang 
van de voorstelling. Ontvangst in een 
gereserveerde ruimte met luxe koffie/thee, 
diverse dranken en lekkere hapjes.   

V.I.P.
•  Toprang kaart 
•  Gereserveerde tafel op naam 
•  Ontvangst met luxe koffie/thee en een petit four 
•  Onbeperkt champagne, wijn, bier en fris 
•  Luxe hapjes

Arrangementen bij de Notenkraker 
• Welkom • Naborrel • Diner • Buffet

Arrangementen bij Die Weihnachtsshow! 
• Welkom • Naborrel • Buffet 

Arrangementen bij 3JS 
• Welkom • Naborrel • Diner • Buffet 

Arrangementen bij The Christmas Night 
• Welkom • Naborrel • Diner • Buffet • V.I.P. 

Buffet
•  Op een bijzondere backstage locatie 
•  Welkomstdrankje 
•   Standaard of luxe buffet, incl. bier, wijn, fris 
    en een pauzedrankje

Naborrel
Een uur naborrelen in een gereserveerde ruimte  
met diverse dranken en luxe hapjes. 

Diner
• 2,5 uur voor aanvang
• Op een bijzondere backstage locatie 
•  Welkomstdrankje 
•  2-gangen of 3-gangendiner incl. bier, wijn, fris  
    en een pauzedrankje

Onze kerstarrangementen

€ 62,50*
€ 53,50*

of
€ 58,00*

€ 16,25*€ 11,50*

* prijzen zijn excl. BTW

€ 46,50*
of

€ 49,50*

Zakelijke Kerstfolder_2019_V7.indd   4-5 08-08-19   17:10


