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Kunst!

Klokkenplas 
& Oude Markt

Kijk,
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Deze eerste Culturele Zondag van het jaar 
staat in het teken van kunstkijken. 
Voor iedereen!

De Klokkenplas is omgetoverd in het 
Montmartre van het Noorden. Kunstenaars 
laten er vol trots hun werken zien. Je ziet ze 
live aan het werk en je kunt er een portret 
laten maken. 

Pak daarna een terrasje en geniet van de vele 
optredens op de Klokkenplas en de Oude 
Markt. Van dans tot Bob Dylan en van djembé 
tot poëzie. Zo divers is Enschede!  

We wensen je veel plezier èn inspiratie.

Het Culturele Zondag-team: 
Audry Hoemakers & Quinta Clason

Kijk,
13.00 – 17.00 uur 

Deze Culturele Zondag Enschede 
is mogelijk gemaakt door alle 
deelnemers die in dit programma-
boekje staan + Cultuurcoach 
Jacintha Blom, Foto Rob, 
Gemeente Enschede, 
Hedy Mutter, Innostyle, 
Enschede Promotie, 
Klee Concept & Creatie, 
Ontwerpstudio Judith Hofmann, 
en Villa van Heek.

Colofon
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Optredens & muziek op podium Klokkenplas

13.00 – 13.15 | Erika De Stercke 
Woorden laten Erika niet los. Ze vangt gesprekken op in de tram 
of in de trein. Zo ontstaat een gedicht. 

13.15 – 13.30 | Cestmir Bergsma 
Gedichten op woorden van het publiek. ww.cestmirsgedichten.webs.com

13.30 – 13.40 | Robin Souwman 
Winnaar 1e prijs Kunstbende Theater & Performance. Monoloog over een verloren broer. 

13.50 – 14.15 | Nicolai Boon 
Deze winnaar van 2e prijs Kunstbende Taal brengt een tribute to Bob Dylan, zingt en draagt 
een gedicht voor. 

14.25  14.45 | Kristel Nijs 
Rustige singer-songwriter muziek vol emoties. ww.soundcloud.com/kristel-nijs

Let op: wijzigingen 
en aanvullingen!
Kijk voor het meest actuele 
programma op www.culturele-
zondagenschede.nl en volg ons 
op www.facebook.com/
CultureleZondagEnschede.

Kinderen van een aantal basisscholen uit Enschede doen verslag van de middag 
en presenteren aan het einde van de dag in Villa van Heek een Kinderkant.

De VoorleesExpress: 
Een goed verhaal op de Klokkenplas 
Vrijwilligers van de VoorleesExpress lezen doorlopend voor uit hun favoriete prentenboeken. 
Kinderen - en hun ouders - kunnen aanschuiven en zich mee laten voeren in de mooiste 
verhalen. De VoorleesExpress is een project van Bibliotheek Enschede om de fantasie van 
kinderen te prikkelen en het taalgevoel en de woordenschat te vergroten. 
www.voorleesexpress.nl

Kunst!

Inleiding

tevens 
koop-

zondag

Noteer! 
De volgende Culturele Zondagen zijn 
op 6 oktober en 22 december. 
Zet het in je agenda! 

Doe mee! 
Wil je een keer meedoen met een Culturele 
Zondag of heb je een leuk idee?  Meld je dan 
via info@culturelezondag.nl. We zijn altijd 
op zoek naar mooie, inspirerende en verras-
sende cultuur uit Enschede en omstreken.

13.00 –15.00 uurHans Martin speelt gipsy- & flamenco-gitaar 

15.00 – 15.30 | Sandra Timmerman 
Presentatrice/actrice/zangeres en telg uit een muzikale familie. 
In 2007 won ze Concours de la Chanson Alliance Française. 
Vorig jaar toerde ze met een show over Hildegard Knef. 
Onlangs speelde ze in het Nordhornse musicalproject Yva. 
Vandaag zingt ze heerlijke Franse chansons.

16.00 – 17.00 | DJ Easy P 
Relaxte klanken.

Sandra Timmerman



Esther de Vries
tekent realistische 
portretten in
houtskool

Doe mee!
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Kunstenaars op de Klokkenplas 

Annelies ter Kuile | Olieverf schilderijen van naakten, natuur en dieren. 

Ayka Pierik Art | Moderne schilderijen met een vleugje retro. 
Vintage in een geheel eigen stijl! www.aykapierik.nl

Barbara Sendker | Olieverf schilderijen en giclee’s van eigen werk. 

De Tekenclub Op Locatie | De Tekenclub bestaat al 15 jaar. Regelmatig komen ze 
samen om elkaar te tekenen. Nu staan ze op de Klokkenplas!

Decoranda  | Anda van Loenen | Schilderen met glas of tegels, zowel realistisch als 
abstract. www.decoranda.nl

Edelsmeden atelier Zilver en Zo | Sieraden van zilver, tevens demonstraties van 
cursisten. www.edelsmeden-enschede.nl

Elena Sofia Stranges | Demonstratie van houten- en linoleumstempels 
om mee te printen op rijstpapier.

Esther de Vries  | Realistische portretten in houtskool. Het begint met wit papier en 
lijnen. Na een 30 minuten kijkt het gezicht je aan. Mooi voor jezelf, of om weg te geven. 
www.portretart.eu 

Fucky Chains | Alexandra Teters | Kom kijken hoe Alexandra exclusieve 
handgemaakte sieraden maakt.

Giselle Schorren | Realistische acrylverfschilderijen van paarden, waarvan vooral de 
emotie is weergegeven in de schilderijen. 

Gryanne Stunnenberg | Steken, strooien, oversteken | Performance met 
bamboe en bloem. Over spelen en ritme. www.gryanne.nl

Kim Menkehorst | Demonstratie schilderen met acrylverf. Kim maakt abstracte 
schilderijen en wordt geboeid door de CoBrA-stroming.  www.kimmenkehorst.nl

Lieskoning | Schilderen op de computer, tekenen met inkt en potlood en aquarellen. 

Maarten van Aken | Op een groot doek zal Maarten de dag gaan vast te leggen in acryl en 
olieverf. www.maartenvanaken.nl 

Marianne Yvonne Neijhuis | Stadschilder van Enschede schetst gebouwen rondom de 
Klokkenplas. www.expodinkelland.nl

Pekock Kunstartiest | Beelden uit zachtere en hardere steensoorten, met als 
specialiteit dierfiguren. www.pekock.nl

RIBW | Keramische kleine objecten van o.a. Beatrix, huizen, engeltjes en dieren. 
Cursisten van de creatieve werkplaats, team Blekerstraat, tonen hun 
kleivaardigheden. Email: c.visser@ribwgo.nl | g.bos@ribwgo.nl 

Rosita Vandenbempt | Realistische schilderijen met de natuur als grootste 
inspiratiebron. www.rvdbartdesign.vpweb.nl

Shu Training | Adelaide Lam-Chang | Demonstratie schilderen met Chinese penselen, 
inkt en verf op rijstpapier met freehand style. www.shutraining.com

Studi-Jo | Joke de Hullu | Demonstratie nieuwe aquareltechniek op doek. 
U mag ook zelf de kwast ter hand nemen en meeschilderen! www.jokedehullu.nl 

Suzanne Egging | Suzanne maakt op de Klokkenplas anatomieschetsen als voorstudie 
voor haar schilderijen. www.suzanneegging.com

Torino | Schilderen op collage | Torino haalt zijn inspiratie uit geschiedenis, muziek, 
events, film, architectuur, mensen en politiek. www.planettorino.nl  

Volksuniversiteit | Ebru kunst is de Turkse benaming voor papier marmeren. 
Een ontdekkingstocht van betoverende kleuren. www.vuenschede.nl
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 Laat een portret maken!

Schilder mee!

Doe mee!
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Doe mee!
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Optredens podium Oude Markt 
13.00 – 13.30 | Euregio Winter Orkest | Strijkkwartet met 30 kinderen.

14.00 – 14.30 | Popkoor Liberation | Top 40 liedjes. www.popkoorliberation.nl

14.45 – 15.15 | Dance met Dansschool Helia  
Divers dans- en muziekprogramma. www.dansschoolhelia.nl

15.20 – 15.45 | HUMUS muziek en theater 
Try out van de musical RENT. www.facebook.com/rentdemusical

15.50 – 16.00 | Agapó Volksdansvereniging | Show met 
volksdansen uit Nederland en de wereld. http://agapo.twente.org 
  
16.00 – 16.20 | HUMUS muziek en theater  
Divers dans- en muziekprogramma.

16.25 – 16.35 | Agapó Volksdansvereniging 
Show met volksdansen uit Nederland en de wereld.

Tussen de Oude Markt en de Klokkenplas 
13.30 – 14.00 | Akoma Djembégroep | Djembé optreden. www.akoma.info
  
16.00 – 16.15 | Modeshow | Rena Jansen | Show rond thema feminisme.
1e prijs Kunstbende Fashion 

16.30 – 17.00 | Dansschool Helia  | Workshop oriëntaals dansen.
 www.dansschoolhelia.nl

doorlopend | Michiko Shiatsumassage | Simone Elschot masseert je rug, 
schouders, nek en armen. www.michiko-healing.nl 

doorlopend | Mode van Bas Timmer | Geen mode maar ambacht. www.bastimmer.nl

doorlopend | Iris Bouman | Realistische zwart wit tekeningen van Tim Burton films, 
muzikanten als Kurt Cobain en ook van onze voormalige koningin. 
www.irisbouman.deviantart.com

doorlopend | Schilderclub Het Penseel en Lonneker | Verhalende schilder-
stukken in olie, aquarell en acryl. Landschappen en portretten, realistisch en abstract.

ProgrammaProgrammaProgramma Programma

Amateurkunst in de spotlights tijdens WAK
Tijdens de Week van de Amateurkunst (25 mei t/m 2 juni ) 
verrassen meer dan 70 amateurgroepen het publiek op een 
gepassioneerde manier met ruim 100 activiteiten. 

Op 2 juni zorgen de Culturele Zondag en de WAK 
voor een gezamenlijk programma.
Meer info over de WAK: cultuurinenschede.nl

Doe mee!

Kinderen kunnen meedoen

Modeshow 
Rena Jansen

Dansschool
Helia



Programma in Villa van Heek
doorlopend | Maartje Sanders | Dit is mijn held, dit ben ik [beeld]
3e prijs Kunstbende

doorlopend | Mauro Casarini | NewPicture [film]  
1e prijs Kunstbende Film & Animatie 

13:30 – 14:30 | Prijsuitreiking schrijfwedstrijd Hemels of Hels
Programma rond de schrijfwedstrijd met als thema Het leven voor of na de dood. 
M.m.v. stadsdichter Regine Hilhorst. Mogelijk gemaakt door de Bibliotheek Enschede, 
Boekhandel Broekhuis, Huis aan Huis Enschede en de Week van de Amateurkunst.  

15:00 – 15:15 | Alice Plekkenpol | CultuurKwartiertje 
Hoe kom ik in de krant? 
Door Kunstredacteur OverUIT / Twentsche Courant Tubantia Alice Plekkenpol.

15:25 – 15:40 | Menno Both | CultuurKwartiertje 
Hoe zet je social media concreet in om het publiek te breiken? 
Door social media adviseur Menno Both van Both social.

15:50 – 16:05 | Peter van Roosmalen | CultuurKwartiertje 
Het verhaal van Villa van Heek en het Stadhuis. Door Peter van Roosmalen van Architectuur-
centrum Twente. www.architectuurcentrumtwente.nl
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Tot ziens op de volgende Culturele Zondag op 6 oktober 2013
of op www.culturelezondagenschede.nl!

CultuurKwartiertje: 
leer van experts 
Het CultuurKwartiertje is een nieuw 
onderdeel van de Culturele Zondag. 
Experts geven in een kwartiertje ( gratis) les 
over een interessant onderwerp. Dit keer 
in de prachtige serre van Villa Van Heek. 
Iedereen is van harte welkom.

Klokkenplas door Marianne Yvonne Neijhuis


