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Week van de Amateurkunst in Oldenzaal. Kom kijken, doe mee!

Overdag op kantoor, ‘s avonds in een atelier? Overdag brandweerman en ’s avonds in een 
band? Bijna de helft van alle Nederlanders doet aan amateurkunst. In de Week van de 
Amateurkunst (WAK) kunnen zij zich laten zien. 
Van 7 t/m 13 september vindt in Oldenzaal voor de derde keer deze WAK plaats. De WAK biedt 
een podium voor mensen die in hun vrije tijd met kunst bezig zijn; muziek, zang, dans, theater, 
literatuur en beeldende kunst. Amateurkunst wordt in de spotlight gezet! Oldenzaal is een van 
de vele deelnemende gemeenten aan dit landelijke evenement. 

Het mooie van de WAK is dat het van én voor de inwoners van Oldenzaal is. Alle groepen die een 
activiteit organiseren in de WAK-week komen uit Oldenzaal en al die activiteiten vinden ook plaats in 
deze gemeente. Daar komt bij dat de activiteiten niet alleen maar in de binnenstad plaatsvinden, maar
verspreid over de hele stad. Dus ook bij jou in de buurt!

Door ruim 20 groepen worden in totaal meer dan 50 activiteiten georganiseerd. Bezoek mooie 
optredens, volg interessante workshops, bekijk inspirerende exposities of kom kijken bij een gezellige 
open repetitie. Een week lang (7 t/m 13 september ) bruist de stad van de activiteiten!

Bij de professionele organisaties stellen bijvoorbeeld dansschool Dance Masters Kolmschot en Kaliber
Kunstenschool de lessen open voor vrienden/familie/kennissen. In het Palthe Huis is een expositie 
van amateurkunstenaars en op de woensdagmiddag (13.30 – 16.30 uur) een gratis workshop 
portrettekenen. 's Avonds kan men terecht in de Bibliotheek Oldenzaal voor een workshop over “het 
perfecte verhaal” en bij Stadstheater De Bond is het op donderdagavond tijd voor de succesformule 
Local Heroes met optreden van Oldenzaalse groepen/acts.

Hydra Theater organiseert i.s.m. Dance Masters Kolmschot, MAPH en de Cultuurmakelaar van 
Oldenzaal Quinta Clason een bijzonder theaterstuk in de Plechelmus op zondag 13 september over 
scene's uit de inval van de Spanjaarden in Oldenzaal. Jongeren (12 – 16 jaar) worden uitgenodigd om
hierin mee te spelen/dansen/acteren.

Andere culturele verenigingen die meedoen stellen repetities open voor geïnteresseerden. Om 
gewoon te komen kijken en genieten, maar ook kan men een keer vrijblijvend meedoen! Zo kan men 
met Jeugdcircus Tubantino meedoen met een beginnerstraining, bij kunstenares Truus Nij Bijvank bij 
O-Art een kijkje nemen in het atelier, bij de schilderclub Gereia van Sint Maarten een 
schilderworkshop volgen, meedoen met het improvisatietheater voor volwassenen van Joliens 
Theaterhuis, de verschillende expositie van Oldenzaalse amateurkunstenaars of meedoen met een 
gratis workshop over Het perfecte verhaal of met de workshop percussie door Nippy Noya.

Bekijk het programma op www.cultuurmakelaar-oldenzaal.nl of haal een gratis programmaboekje op 
bij de VVV, Bibliotheek Oldenzaal, Kaliber Kunstenschool of het Palthe Huis. Kom kijken, doe mee!
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