
 

De presenteert de Enschedese 

   

Thema: Vriendschap 

Programmaoverzicht 26 januari 2023 t/m zondag 5 februari 2023  

26 januari 2023 Aanvang: 14:00 uur Locatie: Arkezaal, Muziekcentrum Enschede: Muziek & Poëzieconcert 

Tijdens dit muziek- en poëzieconcert openen de Dichters in Enschede (die) de poëzieweek van Enschede. Hierbij dragen ze 

voor uit hun nieuwe bundel ‘Vriendschap’ (het landelijke thema van de poëzieweek). De muzikale omlijsting wordt verzorgt 

door gitarist Marcel Le Blanc en pianist Bert van der Veen. De toegang is gratis. Gelieve wel uw gratis kaarten van tevoren 

bestellen bij het Wilminktheater. (Let op: bij dit concert is dit keer geen lunch verkrijgbaar!) De unieke diebundel 

‘Vriendschap’ is na afloop te koop voor €7,50. 

26 januari 2023 Aanvang: 19:00 uur Locatie: Boekhandel Broekhuis Enschede: Open poëziepodium     

Boekhandel Broekhuis Enschede nodigt je uit om op de Gedichtendag het mooiste gedicht van je favoriete dichter voor te 

lezen tijdens het open poëziepodium in de winkel. En natuurlijk mag het ook een gedicht van jezelf zijn! De muzikale 

bijdrage wordt verzorgd door het Jonoma Trio. Schroom niet en geef je op in de winkel of via 

enschede@boekhandelbroekhuis.nl. Deze bijzondere poëzieavond begint om 19.00 uur en duurt tot 20.45 uur… 

29 januari 2023 Aanvang: 15:00 uur Locatie: Concordia, Enschede: Stadsdichtersverkiezing 2023-2025            Op 

deze verkiezingsmidddag strijden drie genomineerden om de felbegeerde titel stadsdichter van Enschede 2023-2025. Zij 

dragen ieder een door hen geschreven stadsgedicht voor en één vrije keuze gedicht, dat niet eerder is gepubliceerd. Tijdens 

deze bijeenkomst wordt ook op feestelijke wijze afscheid genomen van de huidige stadsdichter Dick Schlüter. Hij heeft deze 

functie iets minder dan 2 jaar uitgevoerd. Ook zijn bundel met stadsgedichten wordt deze middag gepubliceerd. De 

presentatie van dit programma is in handen van Magda Nij Bijvank  (o.a. bekend van Theaterzaken en de Dienst voor 

ongelovigen) en muzikaal begeleid door Maarten de Groot. Deze verkiezing is toegankelijk voor publiek. Voor deze 

verkiezing kunt u gratis kaarten online of telefonisch bestellen bij Concordia.  

1 februari 2023 Aanvang: 15:00 uur Locatie: Concordia, Enschede: Juniorstadsdichtersverkiezing 2023         

Onze huidige junior Niels van den Berg is nog volop in functie, maar woensdag 1 februari 2023 om 15.00 uur nemen we 

afscheid van Niels en kiezen we zijn opvolger/opvolgster te kiezen! Net als vorig jaar vanuit de prachtige zaal van 

Concordia. De toegang is gratis en de presentatie is in handen van Regine Hilhorst. 

1 februari 2023 Aanvang 15:00 – 16:30 uur Locatie: Centrale bibliotheek Enschede:  Het Poëziefeest (6-12 jaar)   
Poëzie is voor iedereen! En dat delen we graag met anderen. Laten we er vandaag dus een mooi feestje van maken. Alles 

staat in het teken van poëzie: van gekke versjes voorlezen tot het maken van een soort 'pocket' waar we een mooi gedicht 

bij maken die je kan weggeven (of zelf houden natuurlijk). Ook komt er een heuse dichter naar Enschede, die maakt het 

feest compleet. Heb jij wel zin in dit feest? Reserveer dan snel een plekje! De workshop is gratis voor leden én niet-leden 

van de Bibliotheek. 

5 februari 2023 Aanvang: 14:30 – pauze – film (93 min.) Locatie: Concordia, Enschede: Muziek, Poëzie & Film  
Het Valerius Ensemble speelt in afwisseling met de dichters Hester Knibbe (o.a. schrijfster van het poëziegeschenk 2023) en 

de nieuwe stadsdichter van Enschede delen uit strijkkwartetten van Mozart, Haydn, Vanhal en Von Dittersdorf. Dit omdat 

deze componisten bevriend met elkaar waren en circa 1785 in Wenen ook daadwerkelijk samen hebben gespeeld. Als film 

wordt “Mary and Max” vertoond, waarin een eenzaam Australisch meisje van 8 jaar en een oudere man in New York via 

brieven een onwaarschijnlijke vriendschap met elkaar ontwikkelen. Kaarten  à 15 euro, te bestellen bij Concordia. 

https://www.wilminktheater.nl/cms_files/File/routebeschrijving-muziekcentrum.pdf
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