Zaterdag 22 juni

HAAKSBERGEN
TREEDT
15 juni
t/m
OP!
23 juni

19.30 uur: Zomerklanken in de schaapskooi
Schaapskooi ‘Het Horstvennehoes’
Het Eibergs Mannenkoor en het Harmonieorkest Euphonia verzorgen
gezamenlijk met zo’n 60 zangers en 50 muzikanten een bijzonder concert.
Ze brengen een 23‐tal prachtige werken van klassiek tot ﬁlmmuziek tot pop ten
gehore. Hierbij worden ze ondersteund door de solisten Edgar Bloem en Marieke
Visser. Het speciaal ontworpen decor en diverse visuele eﬀecten maken het tot
een muzikale beleving voor iedereen!
Entree: € 14,50 (kaartverkoop: www.schaapskuddehaaksbergen.nl)

Zondag 23 juni

Week van de Amateur Kunst 2019
Zaterdag 15 juni t/m 23 juni

10.30 uur: Het Klein Duimpje Concert
Kulturhus Haaksbergen, Gymzaal
Concert voor de allerkleinsten m.m.v.
Ingridkids (Ingrid Schulten) en The Evergreens
Entree: GRATIS (wel kaarten vooraf reserveren via www.dekappen.nl,
VOL=VOL)

14.30 uur: Zomerklanken in de schaapskooi
Schaapskooi ‘Het Horstvennehoes’
Entree: € 14,50 (kaartverkoop: www.schaapskuddehaaksbergen.nl)

Kulturhus Haaksbergen, tijdens de WAK Huis van de Amateurkunst,
bruisend middelpunt tijdens veel activiteiten.
Pop‐Up Galerie
‘Kunst in het Kulturhus’
In de Week van de Amateurkunst wordt het Kulturhus omgetoverd tot
een Pop Up Galerie waar Haaksbergse amateurkunstenaars een week
lang hun kunst kunnen vertonen.

Zaterdag 15 juni tot
en met zondag 7 juli

Pop Up Galerie ‘Kunst in het Kulturhus’
Kulturhus Haaksbergen wordt gedurende de gehele week
omgetoverd tot een Pop Up Galerie.
Haaksbergse kunstenaars vertonen hier hun werk tijdens de reguliere
openingstijden. De expositie loopt door t/m 7 juli.
Entree: GRATIS

Zaterdag 15 juni
20.00 uur: Korenkwartet
Kulturhus Haaksbergen, Theaterzaal
Kom luisteren naar een gevarieerd programma van Vrouwenkoor Et Cetera,
gemengd koor Singing Together, Gospelkoor Celebration en de zanggroep
van de Haaksbergse Revue.
Entree: volwassenen € 5,00, kinderen t/m 12 jr. gratis
(incl. pauzedrankje) (kaartverkoop via: www.dekappen.nl)

Zondag 16 juni
12.00 ‐ 19.00 uur: Opening WAK (12.30 uur)
en Scholtenhagen Festival
Park Groot Scholtenhagen

Voor alle informatie:
www.facebook.com/WAKHaaksbergen of stuur een email naar:
rene@kulturhushaaksbergen.nl
Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Haaksbergen en Provincie Overijssel

(Programma onder voorbehoud van wijzigingen)

Vrijwilligers van RTV Sternet registreren
de WAK‐activiteiten en plaatsen deze op
social media.

Stg. Activiteiten Lionsclub Haaksbergen organiseert, in
samenwerking met de Week van de Amateurkunst (WAK),
wederom het Scholtenhagenfestival. Dit jaar zal het festival
het startsein zijn voor de WAK. Net als in voorgaande jaren
is iedereen die zich verbonden voelt met Haaksbergen van
harte welkom. Jong en oud, van binnen of van buiten
Haaksbergen kunnen komen genieten van jong talent, de muziek van de
Haaksbergse Harmonie met moderne klanken, verschillende bands, een kunst‐ en kramenmarkt, niet
te vergeten het kinderplein en als speciale gasten: Boh Foi Toch! Verder zijn er optredens van U is
Blond, PopScool, Lotte Timpers, Eline Brummelhuis en Band en de Non Returnables.
Welkom bij dit Festival!!
Entree: GRATIS (info www.scholtenhagenfestival.nl)
Vrije giften en het kopen van loten zijn van harte aanbevolen.
De opbrengsten zijn bestemd voor de Stichting Leergeld Haaksbergen
en de inrichting van de belevingstuin van de JP van den Bent Stichting.
Entree: GRATIS (meer info: www.scholtenhagenfestival.nl)

Maandag 17 juni
19.00 ‐ 22.00 uur: Workshop Creatief schrijven
Kulturhus Haaksbergen
De provincie Overijssel biedt een workshop ‘Creatief schrijven’
aan in het kader van de schrijfwedstrijd
‘Misversta(a)nd’. In deze drie uur durende
workshop wordt de basis voor het
schrijven van een kort verhaal (inhoud, stijl,
structuur) behandeld en wordt speciale aandacht
besteed aan pakkende dialogen.
Cursusleider: Michelle Brouwer (woordenbrouwer.nl)
De workshop is bedoeld voor amateurschrijvers (iedereen die beter en creatiever wil leren
schrijven). Deelnemers worden uitgenodigd het verhaal waaraan ze in de workshop gewerkt
hebben in te zenden naar deze schrijfwedstrijd.
Meer informatie hierover is te vinden op www.misverstaand.nl/schrijfwedstrijd.
Deelname: GRATIS, 10‐15 deelnemers Opgave: benniewielens@gmail.com

Donderdag 20 juni
13.00 ‐ 14.00 uur: Theatervoorstelling ‘jij en ik’
Kulturhus Haaksbergen, Theaterzaal
Van en voor leerlingen van de bovenbouw basisonderwijs.
De voorstelling gaat over ‘communicatie’ en bestaat uit korte acts waarin de leerlingen
op allerlei manieren met elkaar communiceren.
De theatervoorstelling is het eerste product van het meerjarig project De Theaterwerkplaats
van het Kulturhus/WAK.
De voorstelling is ﬁnancieel mogelijk gemaakt door bijdragen van het Internationaal
Betrokken Naoberschap, Rabo Stimuleringsfonds en Prins Bernhard Cultuurfonds.

14.30 ‐ 15.15 uur: Dansen bij Livio
Woonzorglocatie Het Saalmerink
Steps Dance & Entertainment verzorgt met een dansgroep (7‐10 jarigen) een interactieve
voorstelling voor één of meer dagbestedingsgroepen. Er wordt gewerkt vanuit een kring.
Dat is minder spannend voor de mensen en iedereen kan dan meedoen.
Deze voorstelling is niet toegankelijk voor publiek.

19.00 ‐ 20.00 uur: Theatervoorstelling ‘jij en ik’
Dinsdag 18 juni
19.30 uur: ‘75 jaar vrijheid
Cultuurcafé Gemeente Haaksbergen

Kulturhus Haaksbergen, Theaterzaal
Voor familie, vrienden, bekenden en iedereen die belangstelling heeft.
Entree: GRATIS (wel kaarten vooraf reserveren via www.dekappen.nl, VOL=VOL)

Vrijdag 21 juni

Kulturhus Haaksbergen

14.30 ‐ 15.15 uur: Dansen bij Livio
Hoe gaan we in 2020 in Haaksbergen ‘75 jaar vrijheid’ vieren?
23 april j.l. hebben inwoners tijdens de inspiratieavond mee kunnen denken om dit
samen groots te gaan herdenken.
Vanavond wordt voorlichting gegeven over de activiteiten die gaan
plaatsvinden in de periode 23 maart – 5 mei 2020.
Entree: GRATIS

Woensdag 19 juni
19.30 uur: Hoksebargse Avond
Kulturhus Haaksbergen, Theaterzaal
Rondom het thema ‘Wereld’ laten Steps Dance &
Entertainment, Dansschool Dwars, de showdansgroep van
de Haaksbergse Revue dansen zien uit verschillende
windstreken.
Slagwerkgroep de Pleerstökskes zijn ook weer van de partij.
Zij sluiten met hun muziek aan bij dit thema.
Entree: Volwassenen € 5,00, kinderen t/m 12 jr. gratis
incl. pauzedrankje.
(kaartverkoop via: www.dekappen.nl)

Woonzorglocatie Het Wiedenbroek
Het seniorenballet van Steps Dance & Entertainment treedt samen met één of meer
showdancegroepen (kinderen) op voor bewoners. U bent van harte welkom om te komen kijken.
Entree: GRATIS

Zaterdag 22 juni
10.00 ‐ 12.00 uur: Workshop Vloggen
RTV Sternet, Adriaan Brouwerstraat 10, Haaksbergen
Een vlog is een video‐log, dus een verslag op video. Een vlog gaat dus over jou en wat je doet.
Je kunt het gebruiken als dagboek, maar ook om aan anderen te laten zien waar je bent geweest
en wat je hebt meegemaakt. In deze workshop leer je hoe je een vlog maakt met een iPad of smartphone.
Je maakt hem af met een eenvoudig montageprogramma.
Er is voldoende ruimte voor creativiteit, iedereen kan het!
Vanaf 7 jaar / Maximaal 10 deelnemers (VOL=VOL)
Deelname: GRATIS / Opgave: info@rtvsternet.nl

16.00 ‐ 17.30 uur: Eindconcert Stichting Muziekonderwijs Haaksbergen
Kulturhus Haaksbergen, Theaterzaal
Kom luisteren naar leerlingen en hun docenten in speciaal voor dit concert
samengestelde ensembles en bands. Het concert
wordt afgesloten met een groot gelegenheidsorkest,
waaraan jong en oud mee doet. U bent van harte welkom,
samen met familie, vrienden en bekenden!
Entree: GRATIS

