Activiteiten CulTuurlijk – 1 t/m 8 oktober 2017
Zing Nederlands met me
Een laagdrempelig initiatief waarin Nederlandse (pop)liedjes worden gezongen met
vluchtelingen en expast, samen met alle andere Oldenzalers die dat leuk vinden. Samen zingen
schept een band, het is gezellig en nieuwkomers leren op deze manier gaandeweg Nederlandse
woorden, klanken en cultuur. Goed kunnen zingen is geen vereist, plezier in zingen wel!
Aanmelden vooraf is niet nodig, de toegang is gratis.
Culturele organisatie: Kaliber Kunstenschool
Sociale organisatie: Taalpunt Oldenzaal, Stichting Palet
Wanneer: zondag 8 oktober 14:30-15:30. Zaal open om 14:00.
Waar: Sparstraat 152 (Kaliber Kunstenschool)

Schrijfworkshop
In deze workshop staat het creëren van een personage centraal: inleven in andere mensen en
sociale karakters bouwen.
Culturele organisatie: Bibliotheek Oldenzaal
Wanneer: dinsdag 3 oktober 19:30-21:30
Waar: Bibliotheek Oldenzaal
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Expositie ‘met een vleugje Mondriaan’
De expositie toont schilderijen, tekeningen mozaïeken en ruimtelijk werk van cliënten van
Interaktcontour
Bij ‘Vaardig en Creatief’ hebben enkele cliënten, onder begeleiding van Wolter Mulder en Eddy
Loohuis, kunstwerken gemaakt voor de expositie in de Bibliotheek Oldenzaal. Een deel van de
kunstwerken is gemaakt in het kader van '100 jaar Mondriaan en De Stijl '.
Culturele organisatie: Bibliotheek Oldenzaal
Sociale organisatie: Interaktcontour
Wanneer: t/m 17 oktober
Waar: Bibliotheek Oldenzaal

He’k wat van oe an
Een theaterspektakel gebaseerd op regionale sagen en legenden met veel humor, poëzie,
ontroering, mooie muziek, water, vuur en augmented reality. Voor en door Oldenzalers en wijde
omgeving. Het wordt een bijzondere ontmoeting tussen Twentse professionals en amateurs uit
de wereld van kunst & cultuur. Voor de try-out zijn 30 vrijkaarten beschikbaar gesteld in het
kader van CulTuurlijk.
Culturele organisatie: He’k wat van oe an
Sociale organisatie: Impuls Oldenzaal
Wanneer: woensdag 4 oktober
Waar: het Hulsbeek

Rondleiding achter de schermen
Rondleiding achter de schermen bij Stadstheater de Bond voor verschillende doelgroepen.
Culturele organisatie: Stadstheater de Bond
Sociale organisatie: Impuls Oldenzaal
Wanneer: verspreid over de week
Waar: Stadstheater de Bond
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Schilderworkshop en expositie schilderijen RIBW
In september was een workshop schilderen voor 12 cliënten van het RIBW georganiseerd. De
schilderwerken die in september door de cliënten van het RIBW zijn gemaakt worden de gehele
maand oktober geëxposeerd in de vide van de bibliotheek.
Culturele organisatie: Oldenzaalse bibliotheek, beeldend kunstenaar Truus Nij Bijvank
Sociale organisatie: Faustlaan (RIBW)
Wanneer: gehele maand oktober
Waar: vide Bibliotheek Oldenzaal

Circusworkshop ‘iedereen kan schitteren’
Circusworkshops voor de regenboogklassen van Oldenzaal waarbij lichaamstaal wordt ingezet
ter bevordering van het zelfvertrouwen en sociale ontwikkeling in het algemeen.
Culturele organisatie: Circustheaterbureau Demiori
Sociale organisatie: SBO de Windroos
Wanneer: woensdag 4 oktober 10:00-12:00
Waar: SBO de Windroos

Kunstworkshops en expositie door senioren
Er zijn 2 textielworkshops en 1 schilderworkshop georganiseerd voor 60 senioren van de
Molenkamp en Impuls. De gemaakte werken van de senioren zullen worden geëxposeerd als
apart project tijdens Kunst in de Etalage, achter de ramen van het Michgoriushuis.
Culturele organisatie: Kunst in de Etalage
Sociale organisatie: Zorggroep Sint Maarten, Impuls Oldenzaal
Wanneer: 7-29 oktober
Waar: Michoriushuis
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Feestelijke opening Kunst in de Etalage
De deelnemers aan de seniorenworkshops zullen uitgenodigd worden bij de opening van Kunst
in de Etalage. De opening wordt muzikaal/cultureel omlijst.
Culturele organisatie: Kunst in de Etalage
Sociale organisatie: Zorggroep Sint Maarten, Impuls Oldenzaal
Wanneer: zaterdag 7 oktober 16:00
Waar: Palthetuin

Kunstroute
Bij de Tourist Info kan de flyer met de route van de kunstroute van Kunst in de Etalage worden
opgehaald. Tevens is desgewenst een kunstbeschouwende vragenlijst bij de route verkrijgbaar.
Deze vragenlijst is opgesteld voor kinderen in de bovenbouw van het basisonderwijs, maar ook
voor andere doelgroepen te gebruiken. De kunstroute loopt door het centrum van Oldenzaal en
is een geschikte openbare activiteit voor de verschillende sociale doelgroepen.
Culturele organisatie: Kunst in de Etalage
Wanneer: 7 t/m 29 oktober
Waar: start route door ophalen flyer bij Tourist Info (Grootestraat 35-37)

Filmvertoning en rondleiding Palthehuis
Begin oktober gaat het filmpje over het Palthehuis en de familie Palthe in première. Een
vertoning en rondleiding door het Palthehuis staat gepland op 5 oktober. Geïnteresseerden
kunnen zich hiervoor tot 2 oktober aanmelden.
Culturele organisatie: Stichting Oldenzaalse Musea
Wanneer: donderdag 5 oktober 14:00-15:00
Waar: Palthehuis
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Open repetitie Decibelkrakers
De Decibelkrakers is een band/ensemble voor mensen met een beperking. We hebben
verschillende instrumenten ter beschikking zoals trommels, keyboard, triangels, sambaballen en
natuurlijk enkele microfoons. Docent Anja Meulenbelt begeleidt de groep op een elektrische
gitaar. Zoals de naam al zegt is het volume vrij sterk! Er worden liedjes gespeeld van o.a. Abba,
Boney M en Nick en Simon.
Culturele organisatie: Kaliber Kunstenschool
Wanneer: woensdag 4 oktober 18:30-19:30
Waar: Sparstraat 152 (Kaliber Kunstenschool)

Hofjesconcert
Kaliber Kunstenschool nodigt haar directe buurtbewoners uit voor het eerste Hofjesconcert. Er
is ontvangst met koffie, thee en krentenwegge met aansluitend een korte rondleiding.
Vervolgens wordt er een concertje gegeven door een aantal leerlingen en wordt er afgesloten
met een ontmoeting tussen docenten, leerlingen en buurtbewoners
Culturele organisatie: Kaliber Kunstenschool
Sociale organisatie: het Carmelhofje
Wanneer: vrijdag 6 oktober 14:45-16:45
Waar: Sparstraat 152 (Kaliber Kunstenschool)
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Activiteiten na 8 oktober / in wording
Wandeling kunstroute met senioren
De kunstroute wordt gelopen met alle geïnteresseerde senioren van Molenkamp en Impuls. De
kunstbeschouwende vragenlijst van Kunst in de Etalage kan benut worden om met elkaar in
gesprek te gaan over de kunst. Het is de bedoeling dat leerlingen TCC Potskamp gaan assisteren
bij het wandelen van de route met de senioren. De wandeling eindigt bij het Michgoriushuis
met koffie en gebak met muzikale omlijsting. Er worden fragmenten uit de documentaire ‘Kunst
in de Etalage, the making off’ getoond, waarin de senioren ook zichzelf terug kunnen zien. Het is
vooral ook de bedoeling om senioren van Molenkamp en Impuls de gelegenheid te geven met
elkaar in contact te komen. Cultuur en het sociale domein worden met elkaar verbonden!
Culturele organisatie: Kunst in de Etalage
Sociale organisatie: Zorggroep Sint Maarten, Impuls Oldenzaal
Wanneer: woensdag 11 oktober vanaf 13:10. 14:30 aankomst Michoriushuis.
Uitwijkmogelijkheid naar 16 oktober (bij slecht weer)
Waar: kunstroute Kunst in de Etalage, verzamelen bij Molenkamp

Workshop verbetering kwaliteit van leven
Door middel van dans en expressie wordt in 1,5 uur gekeken naar de mogelijkheden voor
verbetering van de kwaliteit van leven bij de deelnemers.
Culturele aanbieder: Sabine van den Bulk
Wanneer: in overleg

Samenwerking Gentle Singers en Syrische dichter
De Gentle Singers gaan samen met dichter Joseph Gawrie en de Oldenzaalse Bibliotheek aan de
slag om cultuur en het sociale domein te verbinden.
Culturele organisatie: koor the Gentle Singers, dichter Joseph Gawrieh, Bibliotheek Oldenzaal
Wanneer: nog in overleg
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