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IN DIEPENHEIM MAAK  
JE DE KUNST MEE

GROENE WONDERKAMER  
RONDOM DE DINKEL

ELKE STAD ZAL VAN ZICHZELF ZEGGEN DAT ER MUZIEK IN ZIT. IN ENSCHEDE IS HET 
OVERAL TE HOREN. VAN CONCERTZAAL EN POPPODIUM TOT VESTZAKTHEATER. EN HEET 
EEN PODIUM VERBORGEN TE ZIJN, OF ADEMT HET DE SFEER VAN EEN JEUGDHONK: GROTE 
KANS DAT JE OOK DAAR BEKENDE NAMEN OF ZELFS WERELDSTERREN TEGENKOMT. 
ENSCHEDE ALS MUZIEKSTAD BELEVEN BETEKENT VOORAL: LASTIG KIEZEN.

Diepenheim ademt kunst. In de herfstvakantie 
nog meer dan anders, want dan is het kleinste 
stadje van Overijssel werkplaats en podium 
tegelijk. Elf dagen lang grote en kleine exposities, 
waar je ook kijkt. Omlijst door concerten, 
wandelingen en voorstellingen. Met in het laatste 
weekeinde bovendien de inwijding van de 
gloednieuwe kunst- en theaterwerkplaats door 
het Ricciotti Ensemble, samen met het publiek. 

“Waar de natuur nog in het ongestoorde bezit  
is van haar vroegere rijkdom”. Oftewel: Twente 
volgens meester Bernink, de onderwijzer en 
natuurvorser die in Denekamp het eerste 
regionale natuurhistorische museum van 
Nederland opende. Bijna een eeuw later biedt 
Natura Docet Wonderryck Twente een prikkelende 
entree naar het landschap en cultureel erfgoed 
rondom het riviertje de Dinkel.  

Deze zomer veranderde de Oude Markt in Enschede in een 
dampend plein, tijdens Memphis Heart ’n Soul. Een nieuw 
festival waarmee de Twentse stad haar eigen muziektraditie 
uitdraagt, maar ook een ode brengt aan de Amerikaanse 
‘wereldstad van de muziek’, waarmee ze van oudsher 
warme banden onderhoudt. 

Het Wilminktheater was onlangs drie dagen het podium 
van het indrukwekkende Willem Wilminkfestival. Dat putte 
uit de erfenis van de dichter én van componist Harry 
Bannink: gezworen Enschedese kameraden die van grote 
betekenis zijn geweest voor het Nederlandstalige lied.

VLAGGENSCHIP
Hun namen leven ook voort in een straat en een plein bij 
het Nationaal Muziekkwartier, het vlaggenschip van de 
Enschedese podiumkunst. Onder één dak vindt de muziek-
liefhebber daar het riante Wilminktheater, het om zijn 
sublieme akoestiek geprezen  Muziekcentrum en de zalen 
van poppodium Atak. Naaste buren van deze podia: 
kunstenschool Kaliber en het conservatorium van ArtEZ 
Hogeschool voor de Kunsten.
Het Wilminktheater en het Muziekcentrum zijn ook de 
thuisbasis van HET Symfonieorkest en de Nederlandse 
Reisopera. Enschede behoort met Amsterdam en Maastricht 
tot de enige steden in het land die zowel een symfonie-
orkest als een operagezelschap én een conservatorium in 
huis hebben. Het aanbod is er naar: hier leiden maestro  
Jan Willem de Vriend en andere dirigenten het  orkest naar 
grote hoogten en presenteert de Nederlandse Reisopera 
haar grensverleggende producties. 

SONGSCHRIJVERS
Maar ook op kleinere schaal is de rijkdom te beluisteren. 
Bijvoorbeeld tijdens gratis lunchconcerten, waarin conser-
vatoriumstudenten, musici van HET Symfonieorkest of 
laureaten van het Prinses Christina Concours klassieke 
muziek, jazz of pop brengen. Of in de sessies van het 
Twents Songschrijversgilde, die zich nu eens in het intieme 
Vestzaktheater en dan weer in poppodium Atak of in een 
café afspelen.    

STERKE COMBINATIES
Samenwerking leidt tot sterke combinaties waar het publiek 
van profiteert. Zo halen Wilminktheater en poppodium Atak 
samen grote artiesten naar Enschede, waarvoor het 
Muziekcentrum - met de stoelen eruit – dan weer een 
perfecte entourage biedt. In die reeks sta-concerten treedt 
op 18 en 19 oktober bijvoorbeeld Marco Borsato op.  
Samen met jazzpodium De Tor biedt het Wilminktheater 
een onderscheidend jazzprogramma, waarbij het publiek 
regelmatig een afterparty wacht in De Tor zelf. Zoals op 
vrijdag 31 oktober, wanneer dichter/performer Jules 
Deelder en toetsenist Bas van Lier als De Deeldeliers hun 
publiek van het theater zullen meetronen naar het knusse 
jazzpodium. 

TOPACTS IN JAZZ
Voordat Deelder er binnenvalt is diezelfde vrijdagavond  
31 oktober de Amerikaanse gitarist Paul Bollenback te gast 
in De Tor, samen met toetsenist Joris Teepe en drummer 
John Betch. In De Tor – een van de oudste jazzclubs van het 
land - zijn coryfeeën van over de hele wereld kind aan huis. 
Ondanks, maar volgens ingewijden juist dánkzij het feit dat 
de sfeer zweemt naar een doorleefd jeugdhonk.       
   
KLEIN EN KARAKTERISTIEK
Zo zijn er meer kleine podia met karakteristieke kwaliteiten. 
’t Verborgen Theater in het dorpje Boekelo, hide away voor 
zowel beginnende als gelouterde cabaretiers en met 
ingang van dit seizoen ook een muziekpodium. Nix en 
MeeR, de bluesclub die naam én programmering flink heeft 
opgerekt. Theater Concordia, een snoepje van een bonbon-
nière, met een net gerenoveerde zaal die ook muzikanten 
en hun publiek een warm bad biedt. En dan is er nog De 
Kleine Willem, de charmante kleine zaal van het Wilmink-
theater, die geknipt is voor (onder meer) muziektheater.  
Zelfs de Grote Kerk op de Oude Markt, icoon van Enschede, 
is een concertzaal. Waar organisten net zo makkelijk vol op 
het Van Dam-orgel gaan als DJ’s 
het dancepubliek opzwepen.

ODE AAN DE SAX
Sax 053 is een mini-festival waarmee Enschede 
Adolphe Sax eert, de man die de wereld de saxofoon 
schonk.  Het Wilminktheater en Jazzpodium De Tor 
hebben top-ensembles uitgenodigd: het Artvark 
Saxophone Quartet en het Aurelia Saxofoon 
Ensemble. Samen met de Dual City Concert Band 
(solist Johan Hörlèn) en leden van het Gelders Orkest 
laten zij de saxofoon schitteren van jazz tot klassiek. 
OP 6 EN 7 NOVEMBER. WWW.WILMINKTHEATER.NL

VOORSTELLING LICHTWACHTER
Kunstmoment Diepenheim, dat in de herfstvakantie 
steevast drommen liefhebbers trekt, wordt omlijst 
met rondleidingen, demonstraties, workshops, 
concerten en voorstellingen. Aansluitend op het 
thema Lumineus Diepenheim brengt de stichting 
Mooier de locatievoorstelling De Lichtwachter.  
Op woensdag 15 oktober twee keer te zien bij Huize 
Warmelo, een van de zes (!) kastelen die Diepenheim 
omringen. 
LOCATIES EN TIJDEN:  
WWW.KUNSTMOMENTDIEPENHEIM.NL

KERST IN ENSCHEDE 
Komt allen tezamen in Enschede. Oftewel: het 
festival Woar geet ’t opan met Kesmis? Noar Eanske!  
Een muzikaal/theatraal programma met onder meer 
Herman van Veen als speciale gast. Een belangrijke 
rol spelen twee ensembles uit HET Symfonieorkest. 
The Baroque Academy voert het Weihnachtsoratorium 
van Bach uit en het Light Orkest staat Ellen ten Damme 
bij in haar kerstshow.
VAN 19 TOT EN MET 26 DECEMBER OP DIVERSE  
LOCATIES. WWW.KESMIS.NL

TUINEN VAN DIEPENHEIM
In Diepenheim kun je ook uren zoet brengen in 
kunsttuinen. Aan Het Gazebo van Diepenheim 
(hostatuin van Urbain Mulkers) en De Tuinen van 
Diepenheim (een seringen-, vlinder- en wintertuin van 
herman de vries) zijn recent enkele nieuwe tuinen 
toegevoegd in het kader van het project The Non Urban 
Garden. Op vrijdag 10 oktober geven  enkele kunste-
naars ter plekke tekst en uitleg in ‘hun’ tuin, zoals de 
Bijentuin en de Boomtuin. Cees de Boer geeft een 
lezing over herman de vries. Wie het landschap 
verder wil ontdekken kan dagelijks meedoen aan een 
audiowandeling, waarin Pieke Werner een geheime 
wereld ontsluit. 
LOCATIES EN TIJDEN: WWW.KUNSTVERENIGING.NL

DE DIEREN BIJBENEN
Vergroeid met je bureaustoel? De tentoonstelling 
Move it! in museum Natura Docet Wonderryck 
Twente is de ultieme zelftest als je wilt weten of er 
beweging in je zit en of je de dieren kunt bijbenen. 
De tentoonstelling gaat op 10 oktober open en duurt 
tot en met 1 mei 2015. In de herfstvakantie (van 10 
tot en met 19 oktober) zijn er allerlei extra (kinder)
activiteiten. 
WWW.WONDERRYCK.NL

HUIS SINGRAVEN
Alsof de laatste bewoner elk moment kan terug-
keren van een ommetje over zijn fraaie landgoed 
– zo ligt Huis Singraven er bij. Stijlkamers vol kunst, 
antiek en bijzonder meubilair. Alleen te bezichtigen 
tijdens een rondleiding, maar die wil je ook niet 
missen bij deze met hart en ziel vergaarde collec-
ties. De tuinen zijn tegen betaling vrij toegankelijk. 
Een attractie is ook de watermolen. Het landgoed 
ligt vlakbij Denekamp.
WWW.SINGRAVEN.NLKIJK OOK OP UITINENSCHEDE.NL KIJK OOK OP BELEEFTWENTE.NL/CULTUUR Tekst: Ingrid Bosman

Fotografie: Roy te Lintelo
Tekst: Ingrid Bosman
Fotografie: Rik Klein Gotink

Op welke manier de kunst zich in Diepenheim ook manifes-
teert, de makers zijn nooit ver weg. Vaak gaan ze ter plekke 
aan de slag, als het even kan gevolgd door het publiek. Zo 
wordt kijken vanzelf meemaken. En krijgt de omgeving een 
natuurlijke rol in het werk. 

WERKPLAATS
Het maakt Diepenheim ook tot de vanzelfsprekende plek 
voor een kunst- en theaterwerkplaats, met voor Nederland 
ongekende faciliteiten. In de herfstvakantie krijgt Werk-
plaats Diepenheim een onstuimige vuurdoop, dankzij de 
40 jonge muzikanten van het Ricciotti Ensemble. Met vanaf 
15 oktober openbare repetities, op zaterdag 18 oktober een 
muzikale speurtocht voor kinderen en op zondag 19 
oktober een masterclass in samenwerking met componist 
Merlijn Twaalfhoven. Iedereen vanaf 8 jaar die geluid kan 
voortbrengen, of het nou op een harp is, op een vergiet of 
met de eigen stem, kan meedoen. Uiteraard monden al 
deze activiteiten uit in optredens voor publiek. 

LUMINEUS
Tegelijkertijd staat het stadje in het teken van Kunstmo-
ment Diepenheim, waarbij elf dagen lang op bijna 60 
bijzondere plekken werk van meer dan 100 professionele 
kunstenaars is te zien. Schilderijen op zolders, keramiek in 
de kroeg, glaskunst in een garage – het kan allemaal. 

Een ingang in de geest van meester Bernink, die zijn natuur-
historische observaties met name ook vastlegde voor “de 
pensiongasten, voor wie een intiemere kennis van de natuur het 
genot der vrije dagen verhoogt”. Niet voor niets is Natura 
Docet - de natuur onderwijst - gehandhaafd in de naam van 
het recent totaal vernieuwde museum. Alleen de tuin al is 
een spannende staalkaart van (oude) Twentse natuur.

KALFJE 
Binnen liggen de vondsten van meester Bernink en zijn 
navolgers uitgestald in zijn zorgvuldig gereconstrueerde 
werkkamer en in de wonderkamers. Daar houden een 

Lumineus Diepenheim is het thema van deze tiende editie, 
die op donderdagavond 9 oktober wordt geopend met een 
interactieve lichtinstallatie van Studio Toer. Speciaal 
gemaakt voor boerderij Erve Niehof, de locatie waar het 
werk ook in de dagen daarna nog is te zien.

ONSCHULD
Ook de installaties van Elke Baggen en Mariëlle Videler in 
Drawing Centre Diepenheim kwamen ter plekke tot stand. 
Zij zijn special guests onder de 12 deelnemers aan de 
groepstentoonstelling Onschuld, waarmee Kunstvereniging 
Diepenheim op drie locaties een in het oog springende 
bijdrage levert aan Kunstmoment. De titel verwijst naar het 
relatief onbedorven landschap van Diepenheim.

VAN 9 TOT EN MET 19 OKTOBER IN DIEPENHEIM.  
DE TENTOONSTELLING ONSCHULD DUURT TOT EN MET  
30 NOVEMBER. 

MEER INFO:     
WWW.WERKPLAATSDIEPENHEIM.NL   
WWW.KUNSTMOMENTDIEPENHEIM.NL  
WWW.KUNSTVERENIGING.NL

tropische vogel als de Kasuaris en een tweekoppig kalfje uit 
het Twentse Lattrop elkaar gezelschap. Van fossielen onder 
glas tot het digitale speelbos Funky Forest: klassieke en 
hypermoderne presentaties gaan hand in hand. Hier kun je 
het ene moment een opgezet vogelbekdier monsteren en 
kijk je in de volgende zaal letterlijk door de ogen van een 
kikker het Twentse land in.

VERKENNING
Voor een echte verkenning, per fiets of auto, biedt het  
Vlinderpuntennetwerk een praktische en flexibele ingang. 
Wonderryck Twente is één van de acht Vlinderpunten die 
door een 65 kilometer lange route worden verbonden. 
Allemaal bieden ze precies de informatie die je nodig hebt 
om deze uitgestrekte groene wonderkamer op waarde te 
schatten. En de Vlinderpunten zijn stuk voor stuk óók 
bezienswaardige plekken. Zoals de culturele lusthof ’t Vossen -
veen in Albergen, of het arboretum Poortbulten, een park 
met 2500 in- en uitheemse bomen en struiken in De Lutte.  

CONTRAST
Het grootste contrast biedt het Vlinderpunt in het Dal van 
de Mosbeek, waar twee monumentale watermolens 
gezelschap hebben gekregen van een staaltje hippe 
architectuur, geënt op de historie van dit gebied. IJs en Es 
heet het informatiecentrum bovenop de stuwwal, die is 
ontstaan in de voorlaatste ijstijd. Meester Bernink had het 
zelf kunnen bedenken.

WWW.WONDERRYCK.NL

VOOR DE MUZIEK UIT  
IN ENSCHEDE

KNARSETAND
De tienkoppige band Knarsetand overmeestert het 
publiek met een mix van drum ’n’ bass, gypsy, reggae, 
balkan, dubstep, ska en popmuziek. Deze zomer liet 
Knarsetand het festivalpubliek naar adem happen, op 
17 oktober speelt de Oost-Nederlandse ploeg rondom 
Martijn Holtslag een thuiswedstrijd in Atak. 
WWW.ATAK.NL

CANADESE GITAARHELD
Zelfs zijn website draagt zijn bijnaam: stubby fingers. 
Stompe vingers of niet: de Canadees Matt Andersen 
mag een gitaarheld heten. Hij mengt blues en folk 
en voegt soul, rootsrock en country toe waar dat 
nodig is. Op 12 oktober te gast op het clubpodium 
van NiX en MeeR.  
WWW.NIXENMEER.NL


