
organisatie:

Stadstheater De Bond
www.stadstheaterdebond.nl

Cultuurmakelaar Quinta Clason
www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

i.s.m. culturele instellingen
en verenigingen in Oldenzaal

deelnemende culturele instellingen en verenigingen o.a.: 
Bibliotheek Oldenzaal, Michgorius Senioren Koor, Kaliber Kunstenschool, Oldenzaals 

Jeugdcircus Tubantino, Stadsjongenskoor Oldenzaal, Looft den Heer, Ravage, Gentle 

Singers, St. Joseph Harmonie, Stadstheater De Bond, Tessa Kortenbach en Vocal Essen, 

Hydra, Ateliers van de Losserhof, Kinderkunstfabriek, Filmclub Oldenzaal

Toon je
kunsten!

Oldenzaal
01.09 t/m 07.09.2014

DO 04.09 15:45-17.15 / 18:00-19:30 UUR

open repetitie Stadsjongenskoor 
Oldenzaal (tot 14 jaar)
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Boys, keep on singing! Dat is het motto 
waarmee het Stadsjongenskoor Oldenzaal 
in 2015 haar 100 jarig jubileum gaat 
vieren. Wil je weten hoe goed jij kunt 
zingen? Kom dan naar één van de 
gratis Boys only zangworkshops.

DO 04.09 19.15-21:00 UUR

open repetitie slagwerkgroep 
St. Joseph Harmonie 
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Iedereen die belangstelling heeft 
voor onze slagwerkgroep is op deze 
donderdagavond van harte welkom.

VR 05.09 14:00-20:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Piano/keyboard, electrische 
gitaar, blokfluit, “Basalt”
Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.
Van 16.00-16.30 Proefles voor 
blokfluit (6 t/m 9 jaar): Iedereen 
mag komen en uitproberen.
Van 17.50 - 18.35 speelt “Basalt”

VR 05.09 14:25-15:10 UUR

Proeflessen Kleuterdans 
Kaliber Kunstenschool
Locatie: Basisschool de Bongerd, 
Wieldraaierlaan 120
Iedereen mag komen en uitproberen.

VR 05.09 16:00-17:30 UUR

1e repetitie Tubantino - 
voorstellingsgroep ‘(Niet) 
zomaar een dag’
Locatie: Sporthal de Kolk, Brem 11
Eerste training voor de nieuwe 
voorstelling (niet) zomaar een dag. 
Geïnteresseerden hiervoor mogen 
plaatsnemen op de tribune om te kijken.

VR 05.09 18:00-20:00 UUR

Tubantino - TWOB (talentgroep 
circustheater)
Locatie: Sporthal de Kolk, Brem 11
TwoB (kort samengevat als talentgroep 
circustheater; www.twob-twente.nl; met 
circus, turnen, theater en dans; TWOB 
valt onder Tubantino maar heeft eigen 
programma/koers). Er zijn momenteel 
nog enkele plekken in de groep vrij dus 
geïnteresseerden zijn welkom om te 
kijken. Later volgt dan nog een proefles. 

VR 05.09 16:30-17:00 UUR

Proeflessen Blokfluit Kaliber 
Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Iedereen mag komen en uitproberen.

VR 05.09 20:30-23:30 UUR

Oldenzaal Muzikaal met optreden 
REVO in Stadstheater De Bond
Locatie: Stadstheater De Bond,  
Molenstraat 25
In De Bond treedt deze avond de band 
Revo op. Een getalenteerde band uit 
Oldenzaal met: Bart Huskes (zang/gitaar), 
Willem Siers (keyboard), Jeppe Hellegers 
(basgitaar) en Sten Grondman (Drums). 
Ze spelen voornamelijk rock en brengen 
naast eigen nummers ook covers.

ZA 06.09 12:00-17:00 UUR

Beurs in Stadstheater De Bond
Locatie: Stadstheater De Bond,  
Molenstraat 25
Verenigingen, gezelschappen en clubs 
geven informatie aan geïnteresseerden 
door middel van een promotie-stand. Ook 
kunnen ze zichzelf op het podium in de 
zaal presenteren. Hoofddoel van deze dag 
is potentiële nieuwe leden laten zien wie je 
bent, wat je doet en wat je te bieden hebt.
Tevens zal De Kinderkunstfabriek 
een workshop geven in het Shelter 
Theatercafé: Er zullen hierbij muzikale 
kunstwerkjes gemaakt worden. 
Ook zal de promotiefilm van Filmclub 
Oldenzaal vertoond worden.
Aanmelden kan nog tot 
uiterlijk 1 september via 
mihveld@stadstheaterdebond.nl.

ZO 07.09 11:00-15:00 UUR

diverse optredens kaliber Kunstenschool  
(Berghuizen in Beweging)
Locatie: het park en de Burgemeester 
Wallerstraat, Zuid-Berghuizen
Jacqueline Greer & Band, klassieke 
dans, Laura de Bruijn (zang en 
piano), blokfluitleerlingen, Noëlle 
Vaanholt (zang en gitaar)
N.B. Zie voor precieze tijden de informatie 
over Berghuizen in Beweging

ZO 07.09 12:00-14:00 UUR

masterclass zang Tessa Kortenbach
Locatie: Hotel Ter Stege, Marktstraat 1
De workshop zang is gericht op zangers, 
sprekers en koorleden (amateurs en profs) 
en geven je handvatten voor je presentatie 
op het podium. In 7 stappen leer je deze 
middag do’s en dont’s op het podium.
Aanmelden kan tot maandag 1 september 
via quinta@cultuurmakelaar-oldenzaal.nl

ZO 07.09 19.45-21:45 UUR

open repetitie Vocal Essen
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Gezelligheid en enthousiasme zijn de 
kernwoorden bij Vocal Essen, opgericht 
in 1992. We zingen nummers vanaf 
de jaren ’80 tot nu in verschillende 
muziekgenres. Ook beschikken we over 
een ruim kerstrepertoire. Het koort telt 
ongeveer 35 leden en zingt vijfstemmig: 
sopranen, mezzosopranen, alten, 
tenoren en bassen. Hoewel het plezier 
in zingen voorop staat, is de kwaliteit 
voor ons erg belangrijk. Kijk ook eens 
op onze website: www.vocal-essen.nl.
Op deze open repetitie mag je komen 
luisteren, maar ook plaatsnemen in 
het koor om zelf deel te nemen aan de 
repetitie. Je bent van harte welkom!



MA 01.09 T/M DI 30.09

expositie in de bibliotheek
Van begin september (Week van de 
Amateurkunst) tot 1 oktober kunnen 
schilderstukken worden geëxposeerd 
in de bibliotheek Oldenzaal. Er is plek 
voor zo’n 8 kunstenaars die ieder 2 
schilderijen kunnen plaatsen. 
Als je belangstelling hebt, dan 
kun je contact opnemen met 
ine.niehuis@bibliotheekoldenzaal.nl.

MA 01.09 09:45-10:45 UUR

open repetitie Michgorius 
Senioren Koor
Locatie: Michgoriushuis (grote zaal 
aan de achterkant), Marktstraat 10
Het Michgorius Senioren Koor nodigt 
55 plussers uit Oldenzaal en omgeving, 
die graag willen zingen van harte uit 
voor een nadere kennismaking. Nieuwe 
leden zijn altijd hartelijk welkom. De 
repetitie begint met inzingoefeningen. 
Daarna pakt het koor z’n eigen repertoire 
op, bestaande uit allerlei genres van 
verschillende componisten. We zingen 
tot ± 10.45 uur en daarna drinken 
wij gezamenlijk een kop koffie/thee. 
Belangstellenden zijn van harte welkom. 
Wij bezigen een gemengd repertoire 
van licht klassieke en Nederlandse 
liederen van diverse componisten.

MA 01.09 20:00-22:00 UUR

open repetitie Looft den Heer 
Locatie: Hofkerk (ingang onder 
de toren), Ganzenmarkt 9
Looft den Heer is een Oldenzaals 
christelijk gemengd zangkoor, dat al 
meer dan honderd jaar bestaat. Wij 
staan onder leiding van dirigent Henk 
Warnaar. Ons koor bestaat uit ongeveer 
20 enthousiaste leden in de leeftijd 
van 40 - 80 jaar. Wij staan open voor 
verschillende geloofsovertuigingen . 
Wij hebben een breed repertoire in 
het Nederlands, Engels en Duits, dat 
bestaat uit liederen die we zingen in 
kerken, verzorgingshuizen etc.

MA 01.09 20.00-22.00 UUR

open repetitie Ravage 
Locatie: Rouwhorst (in de kelder), 
Ootmarsumsestraat 9
Graag nodigt dameskapel Ravage 
jullie uit op hun repetitieavond bij te 
wonen. Hun dirigente is deze avond ook 
aanwezig. Zo kunt u een indruk krijgen 
van ons repertoire en de gezelligheid.

MA 01.09 20.00-22.00 UUR

open repetitie Gentle Singers
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
The Gentle Singers is een vocaal 
(mannen)ensemble. Dirigent is John 
Hondorp. Hij is docent jazz en Hammond 
op het conservatorium in Enschede 
en geeft ook les in Osnabrück. Het 
repertoire varieert van close harmony 
tot jazz, van pop tot barbershop. Het 
koor streeft naar 8-10 optredens per 
jaar. Voor de komende maanden staat 
deelname aan de Allerzielenviering op 
de kerkhoven op het programma en 
een kerstconcert in Deurningen en in 
Lingen. Nadere informatie is te vinden 
op de website: www.gentlesingers.nl 

DI 02.09 12:30-21:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Dwarsfluit, Info-les 55+ keyboard, 
keyboard, saxofoon, zang, blokfluit, 
elektrische gitaar, bandcoaching, 
decibelkrakers, trompet, accordeon
N.B. Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.
Van 16.00 - 16.45 speelt het 
Tienerkoor “Amazing Voices”
Van 19.30 - 21.00 speelt het 
Popkoor Raise your Voices

DI 02.09 16:00-17:15 UUR

open repetitie Tubantino 
- beginnersgroep
Locatie: Sporthal de Kolk, Brem 11

DI 02.09 17:30-18:00 UUR

Proeflessen Blokfluit Kaliber 
Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Iedereen mag komen en uitproberen.

MA 01.09 14:00-20:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Slagwerk, piano, gitaar, viool, 
cello, trombone, blokfluit. 
N.B. Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.
Van 19.00 - 19.45 speelt het 
“Burletta” Blokfluit ensemble

MA 01.09 15:00-15:30 UUR

Proeflessen Blokfluit Kaliber 
Kunstenschool (6 t/m 9 jaar)
Locatie: Basisschool de Bongerd, 
Wieldraaierlaan 120
Iedereen mag komen en uitproberen.

MA 01.09 15:00-16:15 UUR

open repetitie Tubantino 
beginnersgroep
Locatie: Sporthal de Kolk, Brem 11
De lessen zullen zo worden ingericht 
dat geïnteresseerden indien gewenst 
de gehele les mee kunnen doen.

MA 01.09 16:00-17.30 / 19:00-20:30 UUR

open repetitie Stadsjongenskoor 
Oldenzaal (tot 14 jaar)
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Boys, keep on singing! Dat is het motto 
waarmee het Stadsjongenskoor Oldenzaal 
in 2015 haar 100 jarig jubileum gaat 
vieren. Wil je weten hoe goed jij kunt 
zingen? Kom dan naar één van de 
gratis Boys only zangworkshops.

MA 01.09 17:00-17:30 UUR

Proeflessen Blokfluit 
Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Iedereen mag komen en uitproberen.

DI 02.09 AVOND

open repetitie St. Joseph Harmonie 
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Indien u belangstelling heeft voor maken 
van muziek en voor deze orkesten 
of eventueel op den duur mee wilt 
spelen dan kunt U komen luisteren 
op deze avond en informeren naar de 
mogelijkheden en voorwaarden.
18.00-18.30 uur : C-orkest: Een orkest 
met jeugdleden die net begonnen zijn 
met het bespelen van een instrument
18.30-19.30 uur : B-orkest: Een 
orkest bestaande uit gevorderde 
jeugdleden en enkele seniorleden.
19.45-22.00 uur : A-orkest.

WO 03.09 14:00-20:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Musicalklas, harp, slagwerk, 
trompet, klarinet, basgitaar.
N.B. Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.

WO 03.09 15:30-16.00 / 16:00-16:30 UUR

Boys only zangworkshops (tot 14 jaar)
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Dirigent Mariette Effing zorgt met haar 
vlotte aanpak voor een leuke sfeer waarin 
jongens de sterren van de hemel leren 
zingen! Wie weet doe jij wel mee aan het 
kerstconcert op vrijdag 19 december: 
het startschot van het jubileumjaar 100 
jaar Stadsjongenskoor Oldenzaal.

WO 03.09 19.30-22.00 UUR

literaire workshop ‘korte verhalen 
schrijven‘ (Bibliotheek Oldenzaal)
Locatie: Bibliotheek Oldenzaal, 
Ganzenmarkt 11
Hiervoor kunnen deelnemers zich 
inschrijven. Informatie volgt via 
persberichten en social media.

WO 03.09 19:45-21:15 UUR

open repetitie Stadsjongenskoor 
Oldenzaal (vanaf 14 jaar)
Locatie: St. Joseph Harmonie, Haverstraat 9
Boys, keep on singing! Dat is het motto 
waarmee het Stadsjongenskoor Oldenzaal 
in 2015 haar 100 jarig jubileum gaat 
vieren. Wil je weten hoe goed jij kunt 
zingen? Kom dan naar één van de 
gratis Boys only zangworkshops.

DO 04.09 13:45-22:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Kaliber Kunstenschool, 
Sparstraat 152
Piano, piano/keyboard, gitaar, hoorn, 
bandcoaching, electrische gitaar
Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.

DO 04.09 14:00-19:00 UUR

open lessen Kaliber Kunstenschool
Locatie: Dansschool Kolmschot, 
Meijbreestraat 28
Ballet groep 1, ballet 6/7 
jaar, ballet >= 8 jaar
N.B. Zie voor exacte tijden de informatie 
van Kaliber Kunstenschool zelf.

Week van de Amateurkunst Oldenzaal
ma 01.09 t/m zo 07.09.2014

Toon je kunsten!

Programma:

Op diverse momenten in 2014 vindt de Week van de Amateurkunst 
(WAK) weer plaats in heel Nederland. De WAK is voor iedereen die in 
zijn vrije tijd actief met kunst of cultuur bezig is én voor iedereen die 
daarvan wil genieten!

In Nederland zijn meer dan 8 miljoen mensen in hun vrije tijd actief 
bezig met kunst en cultuur. Om dat zichtbaar te maken is in 2011 het 
initiatief genomen voor de landelijke Week van de Amateurkunst.  
In 2014 voor de tweede keer ook in Oldenzaal!


