De Toegift
Hoe Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
en poppodium Atak de stad een podium gaven

Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, dat was in 2013

373 voorstellingen en concerten,
met 118.000 bezoekers
Poppodium Atak, dat was in 2013

174 concerten, met 50.000 bezoekers
Maar daar bleef het niet bij! Dit verslag gaat
over alles wat er nog meer gebeurde. Bovenop het
seizoensaanbod gonsden podia en zalen van de extra
activiteiten. Van optredens door amateurs, verhuringen en
educatieve programma’s tot talentenjachten en festivals.
Zo kregen de vaste programma’s een toegift die nog lang zal
naklinken. En werd 2013 in alle opzichten een rijk gevuld jaar.

Hoe krijg je één voorwoord uit twee directeuren?
Door ze aan tafel te zetten met theatermaker Laurens ten Den
en Atak TV daar een video van te laten maken.
Scan de QR-code en bekijk dit verrassende interview!
U vindt het filmpje ook op www.wilminktheater.nl/jaarverslag

Laurens ten Den (midden) verleidt directeuren
Judith Hartman en Rinze van der Wal tot een
ongedwongen maar trots voorwoord.

Huiskamer tot in alle hoeken

Kinderen worden makers in Theater Ateliers
26 januari

Waarom zou een theater ook zelf aanbod moeten produceren?
“Omdat je dat samen met de stad én op maat van de stad kunt doen”,
reageert Annemarie Wenzel, sinds 2013 spin in het web van festivals
en speciale projecten bij Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede.
Crossing Border, Pop Secret, Woar geet ‘t opan met kesmis – het zijn
de evenementen bij uitstek die het theater tot ‘huiskamer van de stad’
maken.

Uit de 30-jarige traditie van de Speelmarkt is een gloednieuwe
serie geboren. Vier Theater Ateliers per seizoen, gelinkt aan
jeugdvoorstellingen van Oorkaan, topmusici die net zo makkelijk
een cellostorm ontketenen als een trommelfikkie stoken. Elke
keer andere workshops: nu eens creatief, dan weer theater en van
dans - verzorgd door Studio Focus uit Enschede - tot producing
met Kaliber Kunstenschool. Klassieke muziek als ringtone saai?
Niet als je het zelf bewerkt, onder leiding van een muziekdocent,
tot een versie die je vrienden ook nog eens van de site van het
Wilminktheater kunnen downloaden.

Soms neem die huiskamersfeer bijna letterlijke vormen aan. Neem
het overvolle programma van Woar geet ’t opan met kesmis? waarbij
honderden amateurs in actie kwamen. “Alleen al de mensen van Studio
’65 hebben een week lang alle hoeken van het gebouw gezien. Juist door
de tijd die amateurs hier áchter de schermen doorbrengen gaan ze het
theater meer als hun plek beschouwen.”
Met een aantal vaste, ‘huisgemaakte’ elementen in het programma
ontstaat een zekere continuïteit, zoals Wenzel benadrukt. Een
doorlopende lijn die het Wilminktheater nog meer gezicht geeft in de
stad, ook voor mensen die er niet wekelijks komen. Wenzel streeft naar
zoveel mogelijk koppelingen met het reguliere programma. Voorbeeld:
de winnaars van Pop Secret die optreden tijdens Crossing Border. Haar
persoonlijke ‘topmoment’ in 2013? “Toen we voor aanvang van de finale
met alle betrokkenen van Pop Secret, van bands tot technici, elkaar even
veel plezier wensten. Het geeft zo’n kick om te zien wat je binnen een
dag samen voor elkaar bokst.”

In totaal bezoeken 1700 jongeren
het theater in het kader van een
schoolactiviteit, verdeeld over 11
voorstellingen, van dans (Brand
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10 Januari

11 Januari

14 Januari

21 Januari

24 Januari

Micha Wertheim met Voor je
Het Weet in Concordia.

Schoolvoorstelling Meneer Ibrahim
en de bloemen van de Koran.

Start eerste examenweek
ROC van Twente
(afdeling VAVO)
in de Grote Kerk.

Doe Maar in Muziekcentrum.
Sta-concert in samenwerking met Atak.

Personeelsbijeenkomst Mc Donalds,
naar aanleiding van de grote brand op het
Meubelplein in de nacht van 20 op 21 januari.

26 Januari
TheaterAtelier 6+ , inspelend op concert
Trommelvuur van Twitching Eye Trio.

Muzikale ontdekkingen bij soep en broodjes
28 februari
Aangetrokken door de programma’s met muzikaal talent
uit verschillende disciplines, in combinatie met soep en
broodjes, bezoekt een vaste schare liefhebbers de wekelijke
lunchconcerten op donderdag in het Muziekcentrum. Deze
concerten zijn gratis toegankelijk en laten de bezoekers op
een laagdrempelige manier kennismaken met uiteenlopende
muziekstijlen, van singer-songwriters tot klassiek en van
zang tot muziek en poëzie. In samenwerking met het ArtEZ
conservatorium worden programma’s geboden met zowel
amateurs, semi-professionals als volbloed profs.
Ter illustratie de vier concerten van februari: meestergezelconcerten van Annette Kleine en Claudia Patacca met
zangleerlingen, Jurre van Egteren en Oxana Thijssen op
piano en harp (winnaars Prinses Christina-concours) en tot
slot muziek en poëzie van DIE dichters in Enschede: BoB
Boswinkel, Bert de Haan, Regine Hilhorst, Margót Veldhuizen,
J.Verhaaren, Moes Wagenaar en Stéfanie van Tuinen.
De lunchconcerten vinden plaats van de laatste donderdag
van september tot de laatste donderdag in april, met
uitzondering van de schoolvakanties.

Een Achterhoekse afdeling van

FEBRUARI

De Zonnebloem geniet met 100

Bijna wekelijks is er een

gasten van een stamppotbuffet in de

lunchconcert in het Muziekcetrum.

Urencozaal, met aansluitend bezoek

De 46 lunchconcerten van 2013

aan de musical Annie.

trokken zo’n 3700 bezoekers.

3 februari

8 februari

10 februari

11 februari

16 februari

20 februari

28 februari

28 februari

concert Oost-Nederlands
Symfonieorkest.

Art2go, 6 workshops
voor scholieren.

Winterconcert Symfonia
Jong Twente.

Concert Nederlands
Studentenorkest.

NeVi-feest voor Turks/
Nederlandse vrouwen
met 200 bezoekers.

Ledenavond van De Zonnebloem,
afdeling Dinxperlo-Breedenbroek.

Lunchconcert met poëzie en muziek,in
samenwerking met DIE dichters in Enschede.

Schoolvoorstelling Naturally 7.

Examenstress in de Grote Kerk
In het VAVO verzorgt ROC van Twente voortgezet onderwijs
aan (jong)volwassenen in de hoogste leerjaren van het
vmbo, havo en vwo. Drie keer per jaar - in januari, maart en
november - worden er examens afgenomen in de Grote Kerk.
Een locatie die uitstekend bevalt, meldt teamcoördinator J.H.
Rutgers. “Op onze onderwijslocatie aan de Piet Heinstraat
hebben we alleen leslokalen, die lenen zich hier niet voor. Voor
het centraal eindexamen worden de Twentehallen gebruikt.
De kerk, waar we 130 kandidaten tegelijk kunnen plaatsen,
heeft precies de goeie maat. Het is rustig en overzichtelijk en
tegelijkertijd zijn er ook plekken waar we leerlingen die dat
nodig hebben apart kunnen zetten.”
Maar ook de sfeer spreekt aan, aldus Rutgers. “Het heeft
iets officiëels en dat is juist wel goed.” Bovendien is er ‘tante
Greetje’, medewerkster Publieksservice, om te zorgen dat
leerlingen en surveillanten zich op hun gemak voelen.
Zij zorgt voor een kopje koffie of een glas water en creëert
gezelligheid met een bloemetje of een kaarsje.

Ruim 100 cliënten van alle

Zo’n 100 kinderen leven zich in

vestigingen van Aveleijn doen mee

2013 uit in de workshops van de

aan het jaarlijkse Muziekfestijn.

Theater Ateliers, die altijd een
creatieve opmaat vormen naar een
muziekvoorstelling van Oorkaan.

Presentatie: Karin Nijhof en

De nieuwsbrief van Wilminktheater

Tante Sjaan, in wie sommigen

en Muziekcentrum gaat naar 40.000

theaterdirecteur Judith Hartman

ontvangers, van wie er inmiddels

menen te herkennen.

1800 een update op maat krijgen,
afgestemd op de voorkeuren die ze

3 maart

MAART

zelf hebben aangegeven.

Theater Atelier voor kinderen vanaf 6 jaar ter
inleiding op concert Het Strijkplankenkwartet.

9 maart
Het Aveleijn Muziekfestijn.

8 maart

9 maart

9 maart

9 & 10 maart

12 maart

30 maart

Scholieren wonen voorstelling
Ashton Brothers bij.

Diederik van Vleuten met Buiten
Schot in Concordia.

Concert Stedelijk
Koor Enschede.

Prinses Christina Concours Oost.

Eerste verzending nieuwsbrief
2.0, afgestemd op persoonlijke
voorkeuren bezoekers.

Alan Parsons Live
project, sta-concert in
samenwerking met Atak.

Iedereen z’n eigen nieuwsbrief
Er is steeds minder algemeen aan de nieuwsbrieven van Wilminktheater en
Muziekcentrum. Sinds 12 maart krijgen de ontvangers een tweewekelijkse
update die zoveel mogelijk is afgestemd op hun persoonlijke voorkeuren.
Die worden afgelezen aan eerder bezochte voorstellingen, maar ook aan de
wensen waarmee mensen hun online profielen hebben aangevuld.
Dat bezoekers informatie op maat op prijs stellen bleek al bij de introductie
van de nieuwsbrief nieuwe stijl, toen meteen 800 profielen werden verrijkt.
De verzending van de nieuwsbrief leidt steevast tot pieken in het bezoek
aan de website. Bij populaire voorstellingen gaan liefhebbers ook meteen
tot actie over: één aankondiging van een concert van Ilse de Lange en er
zijn binnen een paar uur zo 100 kaarten weg. In mei werd de aanpak van het
Wilminktheater bekroond met de Gouden Struis-sectorprijs voor de beste
marketingcampagne in de podiumkunsten. Het systeem is ontwikkeld in
samenwerking met CRM Factory uit Utrecht en B-Lex uit Enschede.
Het Wilminktheater stuurt ook servicemails, waarin bezoekers vooraf
praktische tips krijgen – bijvoorbeeld wanneer er verkeersdrukte of
parkeerproblemen worden verwacht – en achteraf naar hun ervaringen
worden gevraagd. Op vragen of klachten wordt zo direct en gericht
gereageerd.

800 leerkrachten uit openbaar basisonderwijs in Enschede, Oldenzaal,

Uit samenwerking met ArtEZ conservatorium is een groep

Dinkelland en Losser beleven een

van musici ontstaan, op wie een beroep kan worden gedaan

inspirerende onderwijsdag.

voor live-muziek na afloop van een voorstelling of concert.
Gert Zomer, Bo Moelker, Liloe Barend en Diandra Burger
zijn enkele van de pianisten en vocalisten die met enige
regelmaat zorgen voor een nazit in de sfeer van de avond.

18 april

APRIL

Onderwijsdag
stichting Consent.

4 april

6 april

10 april

21 april

23 april

11 april

Art2go workshop voor scholieren.

Scholieren wonen Oedipus
van Ro theater bij.

Voorstelling door leerlingen
Stedelijk Lyceum Enschede.

Theater Atelier bij de voorstelling
Slagschaduw van Oorkaan.

Jaarvergadering
Groote Sociëteit.

Nazit met pianist Bo Moelker na
afloop van concert Daniël Lohues.

De huisbespelers

Nederlands Symfonieorkest

Op de podia van Wilminktheater en Muziekcentrum nemen het Nederlands
Symfonieorkest en de Nationale Reisopera als huisgezelschappen een bijzondere
plek in. Met behalve concerten en voorstellingen ook tal van educatieve activiteiten.
Voor beide was 2013 een gedenkwaardig jaar.

Het Nederlands Symfonieorkest is een drijvende kracht in het Muziekcentrum
Enschede. Vanuit deze thuisbasis vierde het orkest in 2013 haar 80-jarig bestaan,
met onder meer een tournee in China. Maar ook dichtbij huis deed het orkest van
zich spreken. Met 22 concerten in het Muziekcentrum steeg het aantal bezoekers
daar tot ruim 14.000.Met zeer regelmatig uitverkochte zalen waren de concerten
onder leiding van chef-dirigent Jan Willem de Vriend bijzonder populair. Hiervan
zijn radio-uitzendingen, CD, DVD en TV-opnamen gemaakt. Het cross-over concert
met slagwerkgroep Percossa, het concert met Carel Kraayenhof en de feestcantate
200 jaar Koninkrijk vormden hoogtepunten voor jong en oud, net als de traditionele
klassiekers Mahler 5 en de Matthäus Passion.

Nationale Reisopera
Voor de Nationale Reisopera was 1 juni 2013 een tweede nieuwjaarsdag. Met het
Opera Gala presenteerde het gezelschap in het Wilminktheater een programma dat
vonkte van ambitie. Kleiner van omvang toonde de NRO zich onder aanvoering van
Nicolas Mansfield groot in daden, met Wagner’s liefdesepos Tristan und Isolde
– uitgeroepen tot Opera van het Jaar - en Il Barbiere di Siviglia van Rossini. De
Reisopera had met het meezingconcert Joy to the World een aansprekend aandeel
in het programma van ‘Woar geet ’t opan met kesmis?’
Het totale aantal van 7 voorstellingen van de Nationale Reisopera op het
thuispodium in Enschede, inclusief 3 premières, werd meebeleefd door 3750
bezoekers.

‘Vijf uur liefdesgeweld is de moeite waard dankzij voortreffelijke
cast en subtiele regie’
De Volkskrant over Tristan und Isolde *****

Deze week hebben we bij elke repetitie bezoek! Studenten via ArtEZ,
cursisten, Probus Tubantia etc... Vanochtend wilden de luisteraars
de zaal niet meer verlaten, het was echt machtig mooi. Complimenten aan het orkest (al bij deze 1e repetitie!) en dank aan Ed Spanjaard en Sim van Leeuwen voor de toelichting
educatiepagina Nederlands Symfonieorkest op Facebook, 9 december 2013
Nu met studenten van ROC, Pabo Deventer en leerlingen van Kottenpark Lyceum naar Percossa en NedSym! Straks in de pauze een kijkje
achter de schermen. Ben benieuwd naar hun reacties op de show!!
idem, 13 november 2013

‘Een bruisend en geestig geheel, opgebouwd in een fel
kleurencrescendo dat het muzikaal crescendo van de subliem
dirigerende Antonino Fogliani prachtig pareerde.’
Dagblad Trouw over Il Barbiere di Siviglia *****
De Groote Sociëteit, een eerbiedwaardig gezelschap

MEI

Het Wilminktheater en Concordia

waarvan de historie teruggaat tot 1810, telt ruim 300

Ruim 80 lezers van TC Tubantia

Theater werken samen bij het

leden. De Sociëteit geldt van oudsher als een pijler

spelen een zap-symfonie van

boeken en onderbrengen van

onder het culturele leven van Enschede en stond mede

Beethoven, onder leiding van

cabaretvoorstellingen. 4 cabaretiers

aan de basis van de toenmalige Twentse Schouwburg.

dirigent Jan Willem de Vriend.

brengen hun show in 2013 in theater

Die band is gebleven: het gezelschap beschikt in het

Het lezersconcert is een initiatief

Concordia, terwijl ze door het

Wilminktheater en Muziekcentrum over een eigen

van het 25-jarige Valerius Ensemble.

Wilminktheater zijn gecontracteerd.

ontmoetingsruimte.

8 mei

12 mei

18 mei

24 mei

25 mei

Nazit met pianist Gert Zomer na afloop van
concert Bløf.

Vijf jaar nadat ze de show stalen bij de opening van het
Muziekkwartier zijn de Semianyki-clowns uit Rusland
terug in het Wilminktheater.

Lezersconcert Valerius Ensemble en
TC Tubantia.

Cabaretier Ricard Groenendijk treedt geboekt door het Wilminktheater - op in de
‘bonbonnière’ van theater Concordia.

Groote Sociëteit bezoekt
toneelvoorstelling
De Kersentuin.

Op zoek naar de Ring
2 juni

Podium voor het goede doel
15 juni

Nodig: een onderzoekende geest en je smartphone. Route: een verrassing, al is
de cultuurmijl die Roombeek en Muziekkwartier verbindt nooit ver weg. Altijd
prijs: de ontdekkingen onderweg zijn de beloning. Maar inzet was nu dé Ring uit
de gelijknamige operacyclus van Wagner. Een initiatief in samenwerking met het
Nederlands Symfonie Orkest en de Nationale Reisopera dat bij deze eerste test
bij uitstek geschikt bleek voor scholieren. Wordt vervolgd!

Als de nood hoog is, is het Wilminktheater nabij. Voor een beperkt aantal goede doelen werden zalen
tegen minimaal tarief beschikbaar gesteld, waaronder twee keer voor Syrië. Aan The Concert op 15
juni werd meegewerkt door onder meer het Nederlands Symfonie Orkest, ensemble Ex Arte, Gijs van
Schoonhoven en John Hondorp (orgel), vocaal ensemble Exicon, Wouter Muller, vocaal ensemble 6
Femmes, Sansan. Het marathonprogramma begon ’s middags en duurde tot laat in de avond. Op
25 januari bracht Kees Wieringa in de Grote Kerk de Canto Ostinato van Simeon ten Holt ten gehore,
eveneens ten bate van Syrische vluchtelingen.
Eind november was er een orgelconcert ten bate van de slachtoffers van de overstromingen op de
Filippijnen. In december ging de Thorax Big Band o.l.v. Freddy Golden op herhaling, na het grote succes
tijdens Serious Request in 2012. De opbrengst van het concert For your heart only, met Lee Towers als
solist, ging dit keer naar het Hartcentrum Twente.

Onmisbare krachten: de 60
vrijwilligers van Wilminktheater en
Bijna 10.000 euro was de

Muziekcentrum, van wie er 20 als
gastheer/gastvrouw de bezoekers

totale opbrengst van het

Metalfans van heinde en verre

begeleiden, de garderobe bemannen

marathonconcert voor Syrië. Het

kwamen naar Enschede voor

en flyers uitdelen. Daarnaast werken

geld komt ten goede aan 25 dorpen
in het noordoosten van Syrië.

Slayer en Korn. Wilminktheater

de vrijwilligers mee aan onder

en poppodium Atak haalden de

meer Theaterateliers, evenementen

beide topacts samen naar het

en festivals, pr-activiteiten en

Muziekcentrum.

rondleidingen.

15 juni

2 juni

JUNI

Benefietconcert van stichting Humanitaire
Hulp Syrië-Enschede.

GPS-speurtocht Op zoek naar de Ring!

6 juni

8 juni

11 juni

22 juni

Slayer, sta-concert in samenwerking met Atak.

NeVi-feest voor Turks/Nederlandse vrouwen.

Korn, sta-concert in samenwerking met Atak.

Voorstelling Dansstudio Focus &
Concert Symfonia Jong Twente.

Cultuuronderwijs 2.0
Hoe krijgt een dirigent van een orkest gedaan wat hij wil? Waarom
mag je in de bios wel popcorn eten en in het theater niet? Vragen die
voorbij kwamen in de workshops Op de Bok en Doen en Laten van
Art2Go. In 22 workshops maakten 330 jongeren uit het voortgezet
onderwijs – van vmbo-praktijk tot gymnasium en ROC - kennis met
wat zich in het Wilminktheater en het Muziekcentrum afspeelt. Een
docent van Theaterschool Enschede demonstreerde waar culturele
etiquette goed voor is en ging op een theatrale manier met de
belevingswereld van de jongeren aan de slag, studenten van de
ArtEZ-opleiding docent muziek maakten de coachende en sturende
taken van een dirigent aanschouwelijk. Kennis die breder van pas
komt, omdat het immers gaat over omgangsvormen, communicatie
en samenwerken.
Andere deelnemers aan Art2Go zijn Rijksmuseum Twenthe, museum
TwentseWelle, Concordia/21rozendaal, Nationale Reisopera, Kaliber
Kunstenschool, TETEM kunstruimte , Nederlands Symfonieorkest.
Intussen staan alle 12 culturele instellingen in de stad in de
startblokken voor een meerjarenproject waarmee het basisonderwijs
wordt bediend: Cultuureducatie met Kwaliteit. Laura Slakhorst van
het Wilminktheater en Muziekcentrum schrijft als projectleider mee
aan een Doe-boek dat de basis gaat vormen voor cultuuronderwijs
2.0. Alle 12 deelnemers hebben een school geadopteerd. Het
Wilminktheater is gekoppeld aan de Prinseschool. Alle partners
fungeren voor ‘hun’ school ook als elkaars aanspreekpunt, waardoor
er tussen de cultuurspelers onderling veel kennis wordt uitgewisseld.

De 1 van uitmuntend
Het gebeurt gelukkig zelden, maar wanneer een bezoeker een
digitaal rapportcijfer van 5 of lager uitdeelt voor zijn ervaringen
– van de koffie tot de akoestiek – geeft het systeem direct een
alarmsignaal af. Het was wel even schrikken, toen er voor het eerst
enen en tweeën werden ingevoerd. Jos Eertink, medewerker online
marketing: “Uit de bijbehorende commentaren bleek dat het om
Duitse bezoekers ging, die een ‘supertolle’ avond hadden gehad.”

De opleiding Technische Commerciële Textielkunde van

JULI / AUGUSTUS

Hogeschool Saxion is niet zomaar een modeshow: In

2 scouts van ArtEZ conservatorium,

de Holland Casino-zaal van het Wilminktheater showen

12 bands/acts uit Enschede

studenten van Product Fashion Management hun

en omgeving, 4 categorieën, 5

collecties en worden voor het eerst ook SMART textile

finalisten. Oftewel: de voorrondes

ideeën van Product Management getoond.

van talentenjacht Pop Secret.

2 juli

6 & 7 juli

Het Fashion Textile Event van Saxion.

Voorrondes talentenjacht Pop Secret

Het succes van het Red Carpet Treatment
24 september

Plechtige en kleurrijke opening
26 september

Het is dat de paparazzi ontbraken, anders hadden de dames
zo als echte sterren op de rode loper gekund. Secretaresses
van toonaangevende Twentse bedrijven en instellingen
waren aanwezig bij het eerste Red Carpet Treatment.

Even plechtig als kleurrijk is de jaarlijkse opening van het academisch
programma van de faculteit Geo-Informatie Wetenschappen en Aardobservatie
(ITC) van de Universiteit Twente. Onder de gasten behalve studenten ook
ambassadeurs en andere genodigden van over de hele wereld. Voor nieuwe
studenten, uit met name Azië, Afrika en Zuid-Amerika, is het de eerste
kennismaking met Enschede. Vast onderdeel van het officiële programma in
de Grote Kerk is de Schermerhorn-lezing. De catering tijdens de aansluitende
receptie in het Muziekcentrum was zoveel mogelijk afgestemd op de
verschillende culturen van de gasten.

Een arrangement met een rondleiding, een netwerkborrel
en een op de doelgroep afgestemde workshop, bedoeld
om de zakelijke markt een indruk te geven van wat het
Wilminktheater en Muziekcentrum te bieden hebben. In dit
geval toonde imago- en etiquettedeskundige Gonnie Klein
Rouweler de gasten hoe je jezelf en je bedrijf optimaal kunt
presenteren.
Het rendement bestond niet alleen uit enthousiaste reacties:
veel gasten legden meteen een evenement vast of werden
op z’n minst op concrete ideeën gebracht.

Zo’n 45 secretaresses tonen
zich onder de indruk van wat
Wilminktheater en Muziekcentrum
te bieden hebben voor presentaties,
Uit zo’n 40 aanmeldingen worden

personeelsfeesten, congressen en

Meer dan 400 gasten uit ruim 40

zes amateurs geselecteerd voor een

andere activiteiten.

landen wonen de opening van het

bescheiden rol in de interactieve

Van de uitgebrachte offertes werd 25

academisch programma bij van

Baantjer-voorstelling De Cock en de

procent direct opdracht en

de faculteit ITC van de Universiteit

moord in het theater.

30 procent van de deelneemsters

Twente. Voor meer dan 250

overweegt serieus een evenement

nieuwe studenten is het de eerste

te plannen.

kennismaking met Enschede.

21 september

SEPTEMBER

Tientallen figuranten bekijken in Amsterdam de
interactieve Baantjer-voorstelling De Cock en de moord
in het theater, onder wie ook enkele amateurs die in
Enschede zullen meespelen.

24 september

26 september

Eerste Red Carpet Treatment, bedoeld
voor de zakelijke markt.

Opening academisch programma faculteit
ITC van Universiteit Twente.

12 september

30 september

Art2go 3 workshops voor scholieren.

In een buitengewone vergadering van de
gemeenteraad wordt in het Muziekcentrum de op
21 september overleden oud-burgemeester
Ko Wierenga herdacht.

Bidden in de kleedkamer
23 t/m 27 oktober

“Thanks to your professionalism and expertise, we were always confident
that our event was in good hands, giving us more time to focus on other
things. We sincerely thank you and your team for making our event
unforgettable”.
Uit een bedankmail van secretaris-generaal Wolfgang Baumann van Tafisa.

Een kleine week vormden de zalen van het Wilminktheater en Muziekcentrum een
internationale duiventil, tijdens het jaarlijkse congres van Tafisa dat dit keer in Enschede
werd gehouden. Tafisa is een internationale federatie die zich wereldwijd inzet om ‘sport
voor iedereen’ mogelijk te maken. Kloppend hart van het congres was het Wilminktheater,
met lezingen, workshops, maaltijden en netwerkmomenten. Bovendien was het de
uitvalsbasis voor een scala aan excursies in de stad, waarbij Enschede zich van haar beste
(sportieve) kant toonde – of het nou in Het Roessingh was, in een budocentrum of tijdens
een stadswandeling.

“Het Wilminktheater was voor ons meer dan een congreslocatie, de
medewerkers waren ook echt onderdeel van het team. Voorafgaand aan het
congres werd constructief en proactief meegedacht over de diverse logistieke
onderdelen. Tijdens het congres kon alles, iedereen stond in
no time klaar om op het laatste moment een zaal anders in te richten”.
Uit de review van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen.

Een Koreaanse deelnemer voelde zich zelfs zo thuis in het theater dat hij het ook voor hotel
aanzag en op de tweede (kantoren)verdieping aangekomen vroeg waar hij zijn kamer kon
vinden… Voor een Iraanse vrouw werd een gebedsruimte geïmproviseerd in een kleedkamer
en een Amerikaans lid van de organisatie kreeg op de laatste dag met haar royale hoeveelheid
bagage een persoonlijke lift van een van de medewerkers naar het station. “Het was een
prachtige week”, vindt Ellen Millard, medewerker evenementen. “Op zulke momenten vraag
je je af: waarom kan het in de wereld niet een beetje makkelijker toe gaan?”
Het congres werd georganiseerd door het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen, in
samenwerking met de gemeente, Wilminktheater en Muziekcentrum en een groot aantal
andere partners in de stad.

Ze kwamen met de trein uit Gronau,
100 Duitse scholieren die via de
Duits-Nederlandse coproductie
Hotel_Uropa*** werden

OKTOBER

Het nieuwe tijdschrift Scènes

meegenomen in een verhaal over

Enschede wordt onder 5000 loyale

geschiedenis, vooroordelen en

bezoekers van Wilminktheater en

geheimen. Met Nederlandse inbreng

Muziekcentrum gratis verspreid en

van de Enschedese theatergroep

tevens verkocht aan de kassa.

Rood Verlangen.

In een heel jaar worden meer dan
12.000 flessen wijn uitgeschonken.
Daarnaast werd er in 2013 bijna
3500 liter cola gedronken.

9 oktober

10 oktober

11 oktober

13 oktober

15 oktober

16 oktober

Schoolvoorstelling War
and Peace van Don’t Hit
Mama.

Verschijning eerste
nummer Scènes
Enschede,
uitgave Wilminktheater en
Muziekcentrum.

Finale Pop Secret, talentenjacht
i.s.m. poppodium Atak en ArtEZ
conservatorium (zie pagina…)

Hotel _Uropa*** ,
een grensoverschrijdende
(school)voorstelling.

Voorstelling gesponsord door
NOC/NSF, om sport te promoten
bij kinderen.

receptie Tactus Verslavingszorg in de
Sociëteit met 80 medewerkers.

SparQs: danceparty van het huismerk
Elk half jaar, op de drempel van zomer- en wintertijd,
transformeert de Grote Kerk in een danstempel met een
magische sfeer. De zesde editie van de in eigen huis
georganiseerde danceparty SparQs trok 500 bezoekers. Het
concept: acts en DJ’s met regionale faam, de nieuwste speciale
effecten, het beste op het gebied van licht en geluid. Deze
herfsteditie werd gecombineerd met een evenement van De
Ronde Tafel. De leden van deze serviceclub maakten aan de
vooravond van de officiële party van de SparQs-entourage
gebruik voor een eigen, zeer geslaagd feest.

De 44 inleidingen bij voorstellingen en concerten
worden door in totaal 1000 mensen bezocht.
Bij de introductie op de veelkleurige voorstelling
Vreugdetranen drogen snel zitten, tot groot plezier van
het Rotterdamse Ro Theater zelf, ook studenten van de
Het 23e Tafisa Wereld Congres telt

opleiding artiest van het ROC van Twente in de zaal.

400 deelnemers uit 50 landen.

200 vrijwilligers van Livio dineren in de
Grote Kerk en bezoeken aansluitend De
Pathmosprinses in het Wilminktheater.

17 oktober

18 oktober

18 oktober

Art2go 6 workshops voor scholieren.

Vrijwilligersavond Livio.

De Verstrooiers met voorstelling
De Pathmosprinses.

23 t/m 27 oktober

26 oktober

Tafisa World Congress ‘Sport for all’.

SparQs: danceparty in eigen beheer in Grote Kerk.

31 oktober
Vreugdetranen drogen snel van Ro Theater,
een van de voorstellingen met een inleiding.

Feesten in Turkse sfeer
30 november

Toneeltoren vangt zon
De plaatsing van bijna 200 zonnepanelen betekent een forse
verlaging van het energieverbruik van Wilminktheater en
Muziekcentrum en daarmee van het hele Muziekkwartier.
Op de 30 meter hoge toneeltoren, het hoogste punt van het
gebouwencomplex, zijn inmiddels 132 panelen geplaatst.
Daar komen er nog eens 66 bij op een lager deel van het
dak.
Verder wordt er de komende tijd veelvuldig gekeken hoe
led-verlichting de traditionele verlichting kan vervangen,
zodat het energieverbruik nog verder zal dalen. Het
duurzaamheidsprofiel is inmiddels als fors aangescherpt:
metingen laten zien dat sinds 2009 de uitstoot van CO2
een sterk dalende lijn vertoont en al met ongeveer 20% is
gedaald.

Ze zijn er trots op dat hun initiatief zich nu afspeelt op het grootste
podium van de stad. Nejla Dursun en Vildan Koç organiseren onder de van
hun voornamen afgeleide naam NeVi al acht jaar feesten voor vrouwen uit
de Turkse gemeenschap in en rondom Enschede. Sinds dit jaar worden die
gehouden in het Wilminktheater/Muziekcentrum. Op 30 november was de
derde editie in de Grote Kerk, met een kleine 100 gasten, muziek van Grup
Nazar, dans van Funky Senhoritas, een optreden van een dj, een tombola
en Turkse tapas.
Nejla Dursun: “De naamsbekendheid van het theater helpt enorm om het
multiculturele karakter van onze feesten te versterken. Ze zijn bedoeld
voor álle vrouwen en dat kunnen we nu veel beter uitdragen. Tegelijk
verlagen wij de drempel van het theater voor onze achterban, die vaak niet
weet wat zich hier afspeelt.” “We leren van elkaar”, beaamt projectleider
Annemarie Wenzel van Wilminktheater en Muziekcentrum, dat NeVi ook
hielp een huisstijl te ontwikkelen. Het netwerk van NeVi biedt het theater
op zijn beurt kansrijke ingangen, ook om Turks aanbod te integreren in
het reguliere programma. “En we ontdekken dat je deze doelgroep het
best bereikt door direct contact, op plekken waar de vrouwen veel komen.
Kaarten worden eerder gekocht in buurtwinkels dan aan onze kassa.”

Crossing Border in cijfers
17 bands/muzikale acts
22 schrijvers/dichters
176 artiesten inclusief crew
6 interviewers
5 films (nieuw in het programma)
1 wandelend logo
1 open haard
1289 boeken
1 schrijversbureau
80 elpeehoezen

NOVEMBER

1 november
Concert Twents Jeugd
Symfonie Orkest.

Van Symfonia Jong Twente en het

2 kroonluchters

Twents Mandoline Orkest tot

4 Chesterfield banken

De Verstrooiers: in 2013 traden meer

1 globe

dan 20 amateurgezelschappen op.

1 grammofoon

2 november
Concert vocaal
ensemble ExArte

3 november

5 november

Het Twents Mandoline en Gitaar orkest
treedt op in de Grote Kerk, m.m.v. o.a.
gitaarleerlingen Kaliber Kunstenschool
en koor Multiple Voices.

Scholieren wonen De
grote Improvisatieshow
van Tijl Beckand en
Ruben van der Meer bij.

8 november

10 november

13 november

14 & 15 november

Concert ECOK Oratoriumkoor.

Concert Oost-Nederlands
Symfonieorkest.

Scholieren bij
concert Nederlands
Symfonieorkest
meets Percossa.

Festival Crossing Border.

JAAROVERZICHT WILMINK

Willem Wilmink mee naar huis
De bloemen na afloop: dit jaar waren het 354
gemengde boeketten en 152 losse rozen. Bij toneel- en
muziektheatervoorstellingen gaan de artiesten sinds
dit jaar met een boek naar huis. De bundel Verzamelde
Verhalen van schrijver en dichter Willem Wilmink, auteur
van talloze liedteksten en naamgever van het theater.
Een literaire geste die 70 keer in enthousiaste dank werd
aanvaard.

Twee dagen lang 22
harmonieorkesten uit het hele land
over de vloer, dat stelt z’n eigen

Cell8ctet Amsterdam blaast het
Muziekcentrum door met..8 celli.
Cellostorm heet het concert,
aansluitend op het theater Atelier.

Beenham, kipfilet, gevulde paprika,

eisen aan de mondvoorraad. Er gaan

Drie NeVi-feesten voor Turks/

500 broodjes gehaktbal en worst

Nederlandse vrouwen trekken

over de toonbank.

samen 370 bezoekers.

rode lasagne, ananascake.
Vrijwilligers van Atak bereidden ruim
300 maaltijden voor artiesten en
medewerkers.

16 november

16 november

21 november

24 november

29 november

29 november

30 november

Jubileumconcert Koninklijk
Symfonieorkest Cecilia.

Concert Harmonie
Orkest Twente.

Rondleiding 50 leerlingen
Bonhoeffer College.

Theater Atelier voor
kinderen vanaf 6 jaar.

Al 80 jaar een begrip: de Sint Nicolaas
Operette. Leerkrachten spelen voor
leerlingen uit de bovenbouw van het
openbaar onderwijs, maar ook een
openbare voorstelling.

Benepietconcert in Sinterklaassfeer,
door organisten Jorrit Woudt en Gijs van
Schoonhoven, ten bate van de slachtoffers
van de overstromingen op de Filipijnen.

Rondleiding 50
leerlingen ROC van
Twente.

30 november

30 november

15e KNFM-concours voor
harmonie en fanfare.

Derde NeVi-feest voor Turks/
Nederlandse vrouwen in Grote Kerk.

Traditie die fris blijft

Beste opwarmer voor kerst:
Woar geet ‘t op an met kesmis? Noar Eanske!
19 t/m 26 december

Het Familieconcert van het Nederlands Blazers
Ensemble is een feestje dat altijd verrast, ook
doordat het de halve finale is van een wedstrijd voor
jonge componisten tot 18 jaar. Tien jaar inmiddels,
en zo lang is Enschede het battlefield voor de
deelnemers uit Overijssel, Gelderland, Drenthe en
Flevoland. Dit keer waren het er 50, waarvan de
Twentse band REVO doordrong tot de grote finale in
het Amsterdamse Concertgebouw.

Het Muziekkwartier gloeide ervan: Woar geet ‘t opan met kesmis? Noar
Eanske! Een grote kersthappening met een Twents tintje. De 4 speciaal voor
dit doel gemaakte producties trokken 3850 betalende bezoekers. Profs en
amateurs werkten enthousiast samen in de musical Het Wonder van de Oude
Markt, de familiemusical Geef mij m’n stal terug, het meezingconcert Joy to
the World en het Euregionale koorconcert The Peacemakers.
Op de culturele kerstmarkt Bethlehem Boulevard was het moeilijk kiezen uit
tientallen voorstellingen, concerten en ander vertier. Het bonte programma
speelde zich af in tenten, houten kraampjes, de Grote Kerk, het gebouw van
woongemeenschap De Wonne, café’s, het Muziekcentrum en op straat.
De markt werd georganiseerd in samenwerking met Culturele Zondagen
Enschede en Enschede Promotie.

Op initiatief van het Wilminktheater maken
studenten van de afdeling grafische vorming van
het ROC van Twente er sinds vorig jaar hun eigen
wedstrijd van: zij ontwerpen een affiche. Tijdens het
Familieconcert was de Grote Kerk behangen met alle
50 ontwerpen, waarvan de winnende poster door het
NBE landelijk is gebruikt in de publiciteit.

Het vierde Female Inspiration Festival
Enschede, bedoeld om vrouwen tot

Bethlehem Boulevard telt alleen

economische zelfstandigheid te stimuleren,

In de vier grote producties van Woar

trok een recordaantal van 950 bezoeksters.
Het café van poppodium Atak fungeerde als
kinderopvang.

al in 13 theatertenten 32 acts,

geet ’t opan met kesmis werken 130

gepresenteerd door 202 artiesten

profs en 805 amateurs samen. Om

(profs én amateurs) uit Nederland

de 40 zendermicrofoons tijdens

en Duitsland en naar schatting

alle voorstellingen in de lucht te

bezocht door 6500 mensen.

houden worden 450 penlitebatterijen

DECEMBER

3 december

12 december

FIFE beurs
Vrouw en Werk.

Familieconcert Nederlands
Blazers Ensemble.

6 december
Concert Koninklijke
Luchtmachtkapel voor alle
amateurgezelschappen in
de regio, aangeboden door
provincie Overijssel in kader van
200 jaar Koninkrijk.

gebruikt.

19 t/m 24 december
Bethlehem Boulevard.

11 december

14 december

18 december

19 t/m 26 december

19 december

Benefietconcert For your
heart only ten bate van het
Hartcentrum Twente.

Tubantiafeest Groote Sociëteit.

Klaas van Eerden met
Sixpack in Concordia.

Woar geet ‘t opan met kesmis?
Noar Eanske!

Het Wonder van de Oude Markt, Studio
’65 en live-orkest. (Woar geet ‘t opan
met kesmis? Noar Eanske!)

Scholieren wonen
voorstelling Zapptript bij.

Wat doen we met Laus met kerst? Noar Eanske!
Acteur Laus Steenbeeke over Bethlehem Boulevard, waar hij schitterde als
butler James in een Twentse versie van het legendarische Dinner for one.
“Krijg Tukkers maar eens een tent in om zich met een kwartiertje theater
te laten verrassen. Kiek’n wat ’t wodt – dat werkt dan niet erg mee. Des te
groter het enthousiasme bij wie het aandurfde. Prachtig om te zien hoe
vrolijk al die mensen weer naar buiten kwamen! En het mooiste is nog dat je
ze blij maakt met hun eigen dialect. Je laat mensen ervaren hoe krachtig die
taal is, en hoe die rechtstreeks naar het Twentse hart gaat. Ja, ook bij mij.
En dan mocht ik Diner veur ene ook nog samen met mijn Bornse zus Jonne
doen. Ze had nooit geacteerd, maar stortte zich er vol in. Wat doen we met
Laus met kerst – wat mij betreft is dat geen vraag meer. Ik zou het geweldig
vinden wanneer Bethlehem Boulevard mét Diner veur ene een traditie
wordt. Enschede mag trots zijn op dit initiatief. Deurgoan en deurzett’n, dan
wordt het een begrip.
Zelfde wieze as veurig joar, vrouw Jannink? Zelfde wieze as elk joar, James!”

Bethlehem Boulevard, dat is ook
nog: 49 vrijwilligers, 5 brandblussers,
10 tribunes, 2 kuub hout,
Bij de voorstelling Buurman &

1 rijdende piano, 3 afvaleilanden,

In de week van Woar geet ’ t opan

100 m2 kunstgras, 146 pijlen voor

met kesmis waren er 130 horeca-

Buurman kochten ouders 200

bewegwijzering, 11 mengpanelen,

Het populaire kerstconcert van Enorm

oproepdiensten. Er werden in die

kidsboxen. In 2013 werden 800 van

400 meter stroomkabel,

(Kerst met ballen) was dit jaar goed

dagen door alle medewerkers 1080

deze verrassingsdozen à la Happy

25 microfoons.

voor 7200 biertjes en 1260 glazen wijn.

blikjes leeggedronken.

Meal verkocht

20 december

21 december

21 december

22 december

22 december

24 december

26 december

29 december

Het Wonder van de Oude Markt.
(Woar geet ‘t opan met kesmis?
Noar Eanske!)

Concert Kerst met
ballen door Enorm.

Joy to the World, meezingconcert
met lezerskoor TC Tubantia,
Nationale Reisopera, Politiekoor,
Oost-Nederlands Symfonieorkest.
(Woar geet ‘t opan met kesmis? Noar
Eanske!)

Familiemusical Geef mij m’n
stal terug met oa leerlingen
Prinseschool en Stedelijk Lyceum
Kottenpark. (Woar geet ‘t opan
met kesmis? Noar Eanske!)

The Peacemakers, met Nederlands
Symfonieorkest en groot Euregionaal
koor. (Woar geet ‘t opan met kesmis?
Noar Eanske!)

Joy to the World.
(Woar geet ‘t opan met kesmis?
Noar Eanske!)

Het Wonder van de Oude Markt
Geef mij m’n stal terug. (Woar geet ‘t
opan met kesmis? Noar Eanske!)

Voorstelling
Buurman & Buurman.

Founders Muziekkwartier
Anker Advies en Management BV                    
Allegro Talent                                                 
Kamer van Koophandel Oost Nederland           
Ten Duis Personeelsmanagement                  
Van Knippenberg Advocatuur                          
Mannak Management Services BV                   
SNS Bank Enschede                                      
Brinkman Travel                                               
Plegt-Vos Bouwgroep BV                             
Stichting Paul Pella Fonds                              
Reclamebureau VanderVeer                             
Vrienden van de Nationale Reisopera                                                  
P&A Coaching                                               
Adolfsen Management Support                        
Forque Advisory Services NL B.V.                   

Sponsoren Wilminktheater en
Muziekcentrum Enschede
Stichting Pecunia Artibus
Stichting Sociëteit Apollo

Subsidiënten en fondsen Wilminktheater en
Muziekcentrum Enschede
Gemeente Enschede
Provincie Overijssel
Fonds Cultuurparticipatie
Prins Bernhard Cultuurfonds
Roelvinkfonds
VSBfonds
SNSReaalfonds
Paul Pellafonds
Stichting 4 Oost
Euregio

Sponsoren Muziekkwartier
Agfra Holding BV
Akzo Nobel Industrial Chemicals BV
Asito BV
Woningcorporatie Domijn
Dura Vermeer Bouw Hengelo BV
Daniëls Huisman Advocaten
Koninklijke Grolsch NV
Holland Casino
Ipskamp Drukkers BV
KienhuisHoving NV
Landgoed De Wilmersberg
Ons Huis
RJ Safety & Security
Saxion Hogescholen
Trebbe Groep NV
TwenteMilieu NV
URENCO Nederland BV

Sponsoren poppodium Atak
Stichting Atak Business Club

Subsidiënten en fondsen poppodium Atak
Gemeente Enschede
Provincie Overijssel
Fonds Podium Kunsten

Buren groeien naar elkaar toe

Crossing Border haalt het beste uit Muziekkwartier

Onder één dak leefden ze al, maar in 2013 zijn ze ook de huishouding steeds meer samen gaan voeren. Met de gezamenlijke
staconcerten als katalysator groeien poppodium Atak en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede steeds meer naar elkaar toe.
De winst gaat verder dan efficiencyvoordeel, volgens de beide directeuren. Rinze van der Wal van Atak: “We hebben ontdekt dat we
dezelfde drive delen”.
Voor de hand liggende koppelingen op het gebied van energie, ICT en onderhoud waren al eerder gelegd. Daar kwamen dit jaar forse
stappen bij: een gezamenlijke boekhouding, websites die op dezelfde motor draaien en een gecombineerd kaartverkoopsysteem.
“Inmiddels zijn we op weg naar een gedeelde planning”. Op technisch gebied is daarmee alles er wel zo’n beetje uitgehaald, zodat er
nu kan worden gekeken naar personele synergie. “Meer resultaat met dezelfde mensen”, zoals Rinze van der Wal en Judith Hartman
samenvatten.

De lat lag hoog, na het succes van de eerste keer. De tweede editie van het muziek- en literatuurfestival Crossing
Border vestigde geen nieuw bezoekersrecord, maar was met ruim 1500 bezoekers nog altijd goed bezocht. Programma
én entourage stonden als een huis. Afgeladen timetables dwongen tot schier onmogelijke keuzes. Zalen en foyers
waren aan elkaar geknoopt tot één grote comfortzone met fijne zitjes, knusse hoeken, en drankjes en hapjes naar
hartelust. Uit alle windstreken ook, net als de festivalmenu’s die vier restaurants aanboden.

De ervaringen met gezamenlijk gedragen staconcerten hebben dat proces versneld. “De schaal van die concerten is sowieso
inspirerend, maar we hebben ook ontdekt dat de sfeer tussen beide ploegen heel goed is. Allerlei vragen die we voorheen hadden
– of onze vrijwilligers wel naast de betaalde krachten van het Muziekcentrum zouden willen werken bijvoorbeeld - bleken vooral
koudwatervrees. We delen dezelfde drive, het fanatisme om dit van de grond te krijgen.”

Een stampvol programma dat zichzelf voortdurend overlapt. Wie A.L. Snijders wil zien mist het
hart van de set van These New Puritans en Cate Le Bon. In zo’n geval kun je twee dingen doen.
Scherp kiezen, of vooral níet kiezen.
Frank Scholten in De Twentsche Courant Tubantia

Dat lukte heel goed, met in 2013 de succesvolle concerten van Doe Maar, Alan Parsons Live Project, Slayer en Korn. Op zich zijn
popconcerten in het Muziekcentrum niet nieuw, maar nu zijn het echt ‘feestjes’ van de buren samen. ”Slayer is een festivalact in de
eredivisie”, aldus Van der Wal. “Door elkaars connecties en faciliteiten te combineren is het gelukt die naar Enschede halen.” Ook
bij een nieuw initiatief als de talentenjacht Pop Secret is de meerwaarde van een goede band zichtbaar. “Het Wilminktheater heeft er
subsidie voor gekregen maar ons er als uitvoerder bij gevraagd. Zo komt geld dat je in je verscheidenheid binnenhaalt aan het geheel
ten goede.”

Na het college van Joost Zwagerman over Amerikaanse kunst, het hoedje van Nico Dijkshoorn,
de groene jasjes van de dames van Lucius en Kees van Kooten voor even terug in de rol van ‘vrije
Haagse jongen’, was hij de ideale dagsluiter: de Ierse bard Glen Hansard.
Herman Haverkate in De Twentsche Courant Tubantia

Wat Hartman en Van der Wal betreft houdt het hier niet op en zullen beide organisaties de komende tijd verder integreren. “De
gedachte achter het Muziekkwartier krijgt nu vorm. Waarbij het theater z’n gezicht behoudt en tegelijk het begrip Enschede
Muziekstad steeds meer inhoud krijgt. ”

Haro Kraak @Harokraak  12 nov.
@christineotten Dank voor de tip. Ik ga donderdag al naar Crossing Border in Enschede.
Moet ook een beetje buiten Adam komen!
10:42 - 12 nov. 2013 · Volksrant-journalist Haro Kraak op Twitter

Pop Secret brengt talent aan het licht

Over koffie en schoon water

Pop Secret is de nieuwe muzikale talentenjacht die veelbelovende acts uit Enschede en de
omliggende regio naar het volle licht haalt. Scouts van ArtEZ Conservatorium selecteerden
12 bands en artiesten voor de twee voorrondes in Atak. Er waren vier categorieën: Groene
Gasten (de jongste lichting), Gitaar Geweld, Typische Tokkelaars (singer-songwriters)
en Onmeunig Offensief . In de finale op 11 oktober in de Holland Casino Zaal van het
Wilminktheater stonden Tim van Doorn, Paco Chains, Grown Cold, Stereotype en Mercy
Flush. Juryleden Nina June (singer-songwriter), Eddy Zoëy (presentator) en Rinze van der
Wal (directeur Atak) wezen Tim van Doorn aan als winnaar.

In de aanloop naar de ontknoping speelden de finalisten al op het Uit-festival en de
Culturele Zondag, en winnaar Tim van Doorn en zijn collega-singersongwriter Mary Lou
stonden tussen de grote namen van het internationale Crossing Border.

Poppodium Atak en Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede willen met dit initiatief
de positie van Enschede als muziekstad versterken en voor talentvolle bands het pad naar
professionele podia plaveien.

Pop Secret wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en de stichting
4Oost, waarin theater Odeon en De Spiegel in Zwolle, de Deventer Schouwburg,
Rabotheater Hengelo en Willminktheater samenwerken.

Door zo aansluiting te zoeken bij de programmering, en de deelnemers bovendien
studiotijd en workshops aan te bieden, brengt Pop Secret de voorzieningen van het
Muziekkwartier en het talent van eigen bodem dichter bij elkaar. In totaal kwamen 550
bezoekers de deelnemers aanmoedigen.

Lekkere koffie in Enschede, schoon water in Guatemala. Dat is in het kort
het Fingerprinted-concept waarmee Wilminktheater en Muziekcentrum
en poppodium Atak hun gasten van koffie voorzien. Alleen al bij het
Wilminktheater en het Muziekcentrum gaat er per jaar meer dan 1000 kilo koffie
doorheen, duurzame bonen die worden ingekocht bij boeren uit onder meer
Brazilië, Ethiopië en Guatemala. Zonder extra kosten wordt zo een bijdrage
geleverd aan een beter bestaan van de boeren. Van elke kilo koffie gaat - via de
Efico Foundation – ook nog eens 25 cent naar ontwikkelingsprojecten. In 2013
werden zo 275 waterfilters gekocht waardoor kleine koffieboeren in Guatemala
en hun families, meer dan 1800 mensen, voortaan over schoon drinkwater
kunnen beschikken.

De piepjonge honden van Stereotype zetten een strakke show neer met
hun eigen geschreven songs. Soms rammelde het nog een klein beetje,
maar dat mag als je een ‘Groene Gast’ bent. Absoluut een band met
potentie en toekomst. (VPRO 3 voor 12Overijssel)

‘Het raakt me op alle fronten.’
‘Ik wil een kaart kopen voor hem, ik wil niet op de gastenlijst’
Quotes uit het juryrapport over winnaar Tim van Doorn

Seizoensoffensief: meer dan bandjesavond
19 januari

Backstage ontdekkingen voor studenten ArtEZ
Straks staan ze in de schijnwerpers, nu leren ze hoe die werken. Studenten
van de ArtEZ-popacademie doen via een speciaal programma backstageervaring op bij Atak. Onder begeleiding van hun eigen docenten en het
hoofd techniek van Atak worden ze bewust gemaakt van wat er bij een
optreden komt kijken.

Een paar bandjes bij elkaar zetten is geen kunst. Het populaire
Seizoensoffensief van Atak is dan ook niet zomaar een bandjesavond.
Het kent niet alleen een lange traditie, maar onderscheidt zich vooral
door de grote betrokkenheid van de bands bij de organisatie. Ze
verkopen hun eigen tickets en helpen actief mee in de promotie.
Bij het Winteroffensief op 19 januari deden de bands The Interns,
Captain Lee & The Cockswains, Deadly Alliance, Skunk Funk en The
Skavemen zo goed hun best dat de avond werd verplaatst naar de
grote Grolsch-zaal.

“Dat alles goed is geregeld wanneer de artiest het podium op
stapt vraagt ook wat van die artiest”, aldus Sigrid Binksma, die als
vrijwilligerscoördinator de studenten onder haar hoede heeft . “Ze leren
bijvoorbeeld hoe belangrijk het is dat je je wensen goed kunt overbrengen.
Door uitwisseling ontstaat er begrip en gaat iedereen, voor en achter de
schermen, fijner een show in.” De studenten – in 2013 waren het er 4 draaien mee in de vrijwilligersploeg. “Dat is goed voor de binding. Het
moet meer zijn dan dat ze hier komen om een dienstje te draaien voor de
studiepunten.”

Eigenlijk zijn het vier kleine indoorfestivals die op deze manier vorm
krijgen. Vier avonden Sturm und Drang van lokaal talent. De acts
zijn groen en wat rijper en het programma biedt altijd een mix van
stijlen, waardoor iedere muziekliefhebber reden heeft om te komen.
De entreeprijs van drie euro kan niemand weerhouden. “Sinds we de
bands actief bij de organisatie betrekken zit de zaal regelmatig vol”,
meldt assistent-programmeur Daisy Oosterbaan.
Voor de bands is het een mooie kans om zich in een professionele entourage
te presenteren. Met ‘volwassen’ licht en geluid, toch wat anders dan in een
doorsnee kroeg. Na afloop is er altijd een afterparty met DJ.

De bands van het eerste

Zoals de organisatie van het

Seizoensoffensief van 2013 hebben

StuKaFest adviseert: trek je beste

zoveel kaarten verkocht dat voor het

sokken aan, spring op de fiets en

eerst de Grolsch-zaal eraan moet

laat je verrassen. Studentenkamers

geloven. Bandjes kijken met 400 man.

bieden podia voor knusse optredens
met muziek, theater en cabaret. En

27 januari

19 januari

JANUARI

Kelderjam, muzikanten
jammen op het popplein
bij de studio’s.

Winteroffensief met vijf
regionale bands en een DJ.

3 januari

19 januari

25 januari

Open Mic Night Twents
Songschrijversgilde.

Huldiging 333.333ste
bezoeker sinds de opening
van Atak.

Eerste van drie Basic
Grooves, huisgemaakt
dance-event.

7 februari

FEBRUARI

na afloop zet iedereen koers naar
Atak voor het eindfeest.

Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

14 februari
StuKaFest, mini-optredens
in studentenhuizen.

Lokale rappers nemen handschoen op
2 maart
‘Op 2 maart staat HEF in Atak en jij kunt het voorprogramma verzorgen.’ De
kans om in één adem te worden genoemd met de Amsterdamse ster-rapper Hef
Bundy werd door lokale hiphop-talenten gretig aangegrepen. De battle bleek
een goede manier om de lokale hiphopscene over de drempel te krijgen: er
kwamen 150 bezoekers op af. Na een open inschrijving kon via een online-poll
worden gestemd en de drie acts met de meeste stemmen mochten vijf minuten
het podium op. Het drievrouwschap (!) van de jury wees de winnaar aan, die
aansluitend de zaal een klein half uur mocht opwarmen voor HEF en zijn Team
Vieze. Die juryleden waren de Enschedese rapster Queen P, radiopresentator en
hiphop-specialist Carla Dekkeren Daisy Oosterbaan van Atak. Winnaar: MDJ uit
Enschede.
Een tweede avondvullend hiphop-programma trok in september ongeveer
evenveel publiek. Hoofdact was hier Dope D.O.D. Lokale artiesten als
Ghettofarm en Rami legden de loper uit voor de Groningse horror-rappers. De
laatste act van de avond werd opnieuw via een online poll uitgekozen door het
publiek. Deelnemers waren de Allliantie, Loodzwaar, ZoWat! en Pierewaaier.
Het succes van beide programma’s, waarbij zeker tien lokale acts waren
betrokken, was voor Atak aanleiding om voor 2014 workshops voor (aspirant)
rappers op te zetten, in samenwerking met Cultuurgeluid en Handstand
Consultancy.

Thuishonk voor Twentse songschrijvers

Muziek voor na het werk

Met initiatiefnemer Arthur Adam als ‘pater familias’ zijn de leden
van het Twents Songschrijversgilde kind aan huis in Atak. De Open
Mic Nights zijn een vaste waarde in het programma: elke eerste
donderdag van de maand is het in het muziekcafé een zoete inval van
meer en minder ervaren liedjesschrijvers. Iedereen kan z’n repertoire
fijnslijpen: de oude rotten proberen nieuw werk uit en aanstormend
talent zet eerste schreden, ten overstaan van een kritisch maar
welwillend publiek. Vaak ook ontstaan er spontane combinaties.
Atak werkt graag samen met andere partijen in het netwerk van het
Gilde om de songschrijvers te laten gedijen. Zo wordt met de café’s
Forum en Proeflokaal België, met de Muziekbank en de organisatie
van de Culturele Zondagen promotiemateriaal verzorgd voor alle
activiteiten van het Gilde. “Het gaat erom deze artiesten verder te
brengen, dan moet je niet via hun talent met elkaar gaan concurreren”,
aldus Daisy Oosterbaan, assistent-programmeur bij Atak.

Bij Atak wordt muziek niet alleen een
podium geboden, er wordt in eigen huis
ook muziek gemaakt. Veel (vrijwillige)
medewerkers bespelen zelf een of
meer instrumenten. Anderen willen
het graag leren, of wel eens iets nieuws
uitproberen. Dat vormt de basis voor
een informeel intern cursusprogramma,
waarbij vrijwilligers hun collega’s in drie
maanden tijd inwijden in zang, (bas)
gitaar, slagwerk of toetsen. Bovendien
wordt er band-coaching aangeboden.
Het resultaat is te horen op de
‘einduitvoering’, steevast op Moederdag,
en dit keer voor het eerst in de grote zaal.
Met negen bandjes, vaak in ongewone
samenstelling, en een enthousiast
publiek van familie, vrienden en collega’s.

De jaarlijkse Grote Avond was ook dit jaar een hoogtepunt. Vijf
gevorderde Gilde-leden - Johanneke ter Stege, Jovan Bilbija, Tim van
Doorn, Jasper Slaghuis en Arthur Adam - traden op met een nationale
act: a balladeer. De Gilde-’broeders’ speelden voor de gelegenheid
ook samen als band en begeleidden elkaar.
Er werden ook plaatopnames gemaakt.

Flirt is opgezet om plaats te bieden
aan homo’s, lesbiennes en hun
vrienden, om op een toegankelijke
manier te kunnen feesten en zichzelf
te kunnen zijn. Enschede is de derde
stad in het land waar deze feesten

2 maart

MAART

worden gehouden.

Hiphop-battle rondom
optreden rapper HEF.

7 maart

9 maart

23 maart

24 maart

Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

Midnight Motel
presenteert videoclip in
muziekcafé

Lenteoffensief.

Rondleiding en DJworkshop scholieren.

APRIL

4 april

13 april

17 april

Open Mic
Night Twents
Songschrijvers
Gilde.

Rock meets
classic: Kaliber
Kunstenschool
presenteert zich in
Atak met symfonisch
rockconcert.

Platen en cd-beurs en
Muzikantenmarkt.

MEI

2 mei

11 mei

24 april

Open Mic
Night Twents
Songschrijvers
Gilde.

Flirt!

ep-opname Midnight
Motel: Taste of Life.

Platenlabel van het huis
28 juni

De handen aan het podium
Ze zijn medebepalend voor het gezichten de sfeer: de
vrijwilligers. Een kleine 200 onbetaalde maar toegewijde
medewerkers zorgen voor de ‘handen aan het podium’.
Ondergebracht in een strakke organisatie met 15
werkgroepen, aangestuurd door Sigrid Binksma, zijn ze
onmisbaar in met name horeca, techniek en publiciteit.

Voor bands en solo-artiesten die eraan toe zijn om hun sound vast te leggen
heeft Atak een aantrekkelijk aanbod. Behalve faciliteiten gaat het dan vooral
ook om raad en daad. Daisy Oosterbaan biedt als assistent-programmeur
ondersteuning bij het hele traject van een ep- of cd-release. Wat nog geen
gespreid bedje betekent. “Ik zorg voor een tijdsplanning als houvast, en daar
geven de bands zelf invulling aan. Wie moet er in het voorprogramma, wat
moet er aan promotie geregeld? Mijn rol is een adviserende en coachende. Wij
zorgen voor posters, zij bepalen wat er op komt te staan. Wij benaderen de
media – zo profiteren ze van ons bereik – maar zij geven aan wat de pers over
hen moet weten.”

De vrijwilligers, in de leeftijd van 18 tot 67 jaar,
worden intensief geschoold, getraind en begeleid.
Ter illustratie: een horecavrijwilliger begint
standaard in de garderobe en wordt aldus getest
op stressbestendigheid en overzicht. Daarna kan er
worden doorgestroomd, met als hoogst bereikbare
functie die van ‘bedrijfsleider-avond’. Maar dan moet je
wel je papiertjes sociale hygiëne, bedrijfshulpverlening
en omgaan met agressie op zak hebben. Daarom
stuurt Atak jaarlijks alleen al zo’n 45 vrijwilligers op
een cursus bedrijfshulpverlening. Ook inhoudelijke
kennis wordt regelmatig opgefrist, met excursies en
workshops. Voorbeeld: de fotoploeg die een expositie
over popfotografie bezoekt.

Die zelfwerkzaamheid, in combinatie met de ruggesteun van Atak, leidt tot veel
moois. Memorabel waren bijvoorbeeld de ep-releases van The Road Home en
Midnight Motel.

The Road Home is een punkrockband
Alle bands die op een Seizoensoffensief
staan krijgen ook 3 uur aangeboden in
de studio’s van Atak.

met potentie die het intussen heeft
geschopt tot het voorprogramma van
Vandenberg’s MoonKings. Zelf heeft
The Road Home bij de EP-release in
Atak 2 supporting acts. En 200 man

De grootste groep vrijwilligers is tussen de 20 en 35
jaar oud. Volgens Binksma is dat opvallend: elders is
de hoofdmoot vaak óf jonger óf een stuk ouder (met
de kinderen het huis uit). “Ons programma spreekt
kennelijk verschillende leeftijdsgroepen aan. Bovendien
hebben we hier veel technische studenten, die vaak
eerst willen inburgeren in hun nieuwe studentenstad
en zich daarna pas als vrijwilliger willen inzetten.” Via
een overeenkomst met de gemeente heeft Atak ook
een handvol vrijwilligers in huis die door bijvoorbeeld
een fysieke beperking geen betaald werk meer kunnen
doen. Vier heren en een dame die klusjes doen, de was
bijhouden, in de oefenruimtes een oogje in het zeil
houden en aan de balie assisteren.

Koopzondag in de stad betekent
Shopping Sunday in Atak. Voor
deze zondagen worden bands
geprogrammeerd in de categorie: ‘Hé
die zag ik laatst bij De Wereld Draait
Door’. Veelbelovend, maar nog geen
uitverkochte theatertour achter hun
naam. Op Shopping Sunday kunnen
bovendien kaarten voor concerten
worden gekocht met standaard 3 euro

publiek in de zaal.

korting.

22 juni

JUNI

Zomeroffensief.

6 juni

7 t/m 9 juni

28 juni

Open Mic Night van
Twents Songschrijvers
Gilde. Dit keer in
theatercafé op de campus
van de Universiteit Twente.

Straattheaterfestival Enschede
Fringe (voorheen Buitenkans)
met Atak als uitvalsbasis.

ep opname
The Road Home.

JULI/AUGUSTUS

7 juli

29 augustus

Shopping Sunday
in Atak.

Introductiefeest Hogeschool Saxion.

Atak TV brengt de vibes in beeld
Het zijn vrijwilligers, maar hun lat ligt op professionele hoogte. Atak TV is
een zelfstandig mediabedrijfje binnen het poppodium. 15 man sterk maken ze
zowel live-concertregistraties als videoclips en promotiefilmjes, die allemaal
via het eigen You Tube-kanaal zijn te bekijken. Neem de Seizoensoffensieven
met veelbelovende bands en de talentenjacht Pop Secret. Atak TV bezorgt de
deelnemers een promofilmpje, live-beelden en een fraaie video-edit van een
tevoren door de band uitgekozen nummer, dat daartoe met drie camera’s
wordt vastgelegd. Frank Schonewille, die de ploeg aanvoert, is ervan overtuigd
dat de bands er hun voordeel mee doen. “Grown Cold is een band die op punt
van doorbreken staat. De promo en live-video die we van hen hebben gemaakt
gaat zo vaak over internet, dat helpt zeker.”
Het kwaliteitsniveau wordt deels verklaard uit het feit dat een aantal mensen
op dit terrein is of wordt opgeleid. “Maar ook de hobbyïsten kun je gerust
semi-professioneel noemen”, zegt Schonewille. “Ook ten opzichte van andere
podia in het land doen we het goed.”
Wat Atak TV aflevert is even creatief en divers als het aanbod op de podia,
aldus Schonewille. “Van het tweedaagse festival Crossing Border vangen we de
sfeer in een totaalimpressie van 8 minuten, inclusief interviews met artiesten
en bezoekers. Bij de Seizoensoffensieven probeer je vooral de muziek uit
te lichten. En van de Basic Grooves hebben we vorig jaar voor het eerst een
promofilmpje gemaakt, waarmee reclame kan worden gemaakt voor die danceevents.”

Dance leeft in Enschede

Een coole businessclub

In het lijvige boek Mary Go Wild, over 25 jaar dance in Nederland, is ook een hoofdstuk
ingeruimd voor de levendige dancescene in Enschede. De Twentsche Courant Tubantia
gebruikt die Enschedese invalshoek om uitgebreid over het in oktober verschenen naslagwerk te
berichten. Atak draagt op haar eigen manier bij aan het vruchtbare lokale dance-netwerk, door
onder meer de samenwerking met Absolutely Fresh / Alles Los / DubbelZoDwars en talentvolle
lokale DJ’s zoals Bas Amro en Jakuza.

Van jeans en westernboots kijkt geen mens op bij wat misschien wel de coolste
businessclub van Enschede is. Bij de Atak Business Club (ABC) bestaan de
meetings uit concerten, informele maaltijden en quasi-sportieve activiteiten
als ‘blaasvoetbal met bladblazers’. Daar passen geen driedelige kostuums en
mantelpakjes bij.
De doelstelling van ABC is er niet minder serieus om. Ondernemers die ook
muziekliefhebber zijn kunnen via ABC het aanbod van Atak ondersteunen en
gelijkgestemden ontmoeten. De leden wonen concerten bij en treffen elkaar
twee keer per jaar op de Hoge Boekel voor The Cooks – een maaltijd met
muzikale trekjes – en The Balls, waarbij een balsport of-spel centraal staat.
Daarnaast worden uitstapjes gemaakt naar concerten en festivals elders, zoals
Dauwpop en de Zwarte Cross.
Behalve substantiële financiële ondersteuning biedt ABC het poppodium
ook draagvlak en relevante expertise. Atak-directeur Rinze van der Wal: “Er
zijn bijvoorbeeld veel creatieve bedrijven lid, maar ook juristen en horecaondernemers. En dan zijn het ook nog mensen met een rock en roll-hart. Dat
levert dus goede feedback op.”

De apparatuur voor Atak TV kon destijds worden aangeschaft dankzij een
provinciale subsidie.

Atak is een van de locaties waar
het Gogbotfestival (kunst, muziek,
technologie) zich afspeelt. Met onder
meer de Deathproof Friday Night: niet
voor tere zieltjes.

Het laatste Seizoensoffensief van
2013. In totaal hebben dit jaar 20
bands de aanval op het (thuis)publiek

SEPTEMBER

6 september

13 september

Gogbotfestival met Deathproof
Friday Night in Atak.

Hiphop-battle rondom
optreden Dope D.O.D.

geopend.

5 september

21 september

Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

Herfstoffensief.

OKTOBER

3 oktober

18 oktober

Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

Grote Avond Twents
Songschrijversgilde met a balladeer als
hoofdgast.

Op zoek naar muzikale buitenkansjes
10 november

De studio’s: het fundament van Atak
15 december

Die ene elpee van Doe Maar, een tweedehands koebel voor het drumstel van je zoon of een
zo goed als nieuwe gitaar. Voor de halfjaarlijkse platen- en cd beurs met muzikantenmarkt
verandert Atak een dag lang in een warenhuis waar zowel actieve als passieve
muziekliefhebbers uren kunnen zoetbrengen. Snuffelend in platenbakken of dubbend
over de aankoop van een versterker.

Het fundament van poppodium Atak vind je in de kelder – letterlijk
en figuurlijk. “Welkom op de ondergrond”, begroet Jurjen Karelse zijn
gasten. Hij is de beheerder van de studio’s in de kelderruimte van
Atak, clubhuis en broedplaats van de stedelijke muziekscene. Op deze
voedingsbodem lopen ze allemaal door elkaar: jonge helden uit het
lokale metal- en rockwereldje, studenten van de popacademie van ArtEZ,
‘huisvaderbandjes’, popkoren, leerlingen van Kaliber Kunstenschool,
docenten, talent dat sporen begint te verdienen, doorgewinterde
coverbands, DJ’s en soms een gevestigde naam – van Miss Montreal tot….
Thomas Berge.

Een populaire spin off van de beurs is het Plaatje Praatje: vrijwilligers en medewerkers van Atak
die een persoonlijke anekdote of herinnering vertellen bij een plaat die hen heeft geraakt. Zoveel
maken die verhalen los dat inmiddels ook bezoekers hun eigen Plaatje Praatje kunnen insturen.

Elf studio’s zijn er voor de verhuur beschikbaar. Om een wekelijks uurtje
te pielen, serieus een repertoire op te bouwen, te oefenen, bij te schaven,
podiumsets door te nemen, te leren of opnames te maken. Als het moet
kunnen drie studio’s worden gekoppeld tot één grote opnamestudio. Maar
minstens zo belangrijk is de functie als ontmoetingsplek. Het popplein,
gedomineerd door een bankstel, is het ultieme trefpunt. Als muzikanten
elkaar niet vanzelf vinden is er altijd nog Jurjen Karelse die weet dat die
ene band nog een drummer nodig heeft of die een dolende gitarist onder
dak helpt. En twee keer per jaar wordt het plein omgetoverd in een intiem
zaaltje, voor de befaamde Kelderjam. Dan wordt zelfs de meest verlegen
muzikant uitgedaagd.

“Mensen vinden het misschien fout, maar ik vind het leuk: 2 Unlimited. Ik heb
erg veel platen waar ik goede herinneringen aan heb, maar dit was één van de
eerste cd’s die ik kocht. Ik was een jaar of 11 en zat in groep 7 of 8. Samen met
een vriendje vonden we dit echt te gek en hielden we het ook ontzettend bij.
We lagen bijvoorbeeld klaar voor de tv als er een nieuwe videoclip uitkwam.”
Plaatje praatje van: Rogier van Eeten (32) DJ en vrijwilliger techniek

Regelmatig vindt talent de weg naar boven, maar de podia van Atak. Soms
via de Seizoensoffensieven, soms ook individueel. Karelse geniet van zijn
bevoorrechte positie: “Ik ben de eerste die door al die deuren heen hoort
hoe een bandje klinkt.” Maar ook oude rotten blijven garen spinnen bij de
expertise die Atak biedt. Onder- en bovengronds.

30 studenten van het ROC van

10 november

NOVEMBER

Twente (afdeling vormgeving)

Conspiracy werd van begin tot eind

komen een kijkje nemen bij Atak, in

georganiseerd door tien scholieren uit

het kader van het stedelijke project

het voortgezet onderwijs, bij wijze van

Elf studio’s telt de kelderverdieping

Cultuureducatie met kwaliteit, waarin

maatschappelijk stage. Er kwamen 60

van Atak. Ze trokken in 2013 tussen de

Atak ook partner is.

bezoekers op af.

12.000 en 15.000 bezoekers.

Platen- en cd-beurs
met muzikantenmarkt.

7 november
Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

16 november
Rondleiding voor studenten
ROC van Twente.

29 november
Conspiracy, voor en door
scholieren.

DECEMBER

2 december

5 december

15 december

Lancering nieuwe
website met o.a.
bezoekersrecensies en
Talent van de Maand.

Open Mic Night Twents
Songschrijvers Gilde.

Kelderjam, muzikanten jammen
op het popplein bij de studio’s.

Colofon
Dit is een uitgave van Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede en
poppodium Atak.
Vormgeving: diezit. marketing & communicatie
Teksten: Ingrid Bosman
Beeld: Mart Arkink, Peter Blok, Eric Brinkhorst, Roy Beusker, Marco Borggreve, Michiel
Hoofdman, Ronald Knapp, M. Lenselink/MST, Jan Minnegal, Harold Snippert, Snijders
Fotografen, Leo van Velzen, Gijs Versteeg, Jelmer Visser, Bas Wientjes, Sharon Duursma,
Sebastian Spiller, René Damkot, Annemiek Hadderingh, Vicky Beerens
Video voorwoord: Laurens ten Den, Atak TV
Met dank aan: Aveleijn, Henri Brookhuis, Nejla Dursun, Mirjam Gaasbeek, Saxion
Hogeschool, J.H. Rutgers, Laus Steenbeeke, Saskia Tempelman, Nederlands Symfonieorkest,
Nationale Reisopera, alle medewerkers en vrijwilligers van Wilminktheater en Muziekcentrum
Enschede en poppodium Atak.

