
stadhuistoren > 15.15 - 16.15
beiaardier roel smit

stadhuishal > 16.30
opening tentoonstelling
bezichtiging tentoonstelling
  
stadhuishal > 17.00 - 19.00
twents Jeugd symfonie orkest
openbare repetitie
  

VRIJ.16 MEI VRIJ.16 MEI ZAT.17 MEI 
AAN de KUNST !

KUNST & KROEG 

Murphy’s law Verhalenkraal

de Cactus de Gil…debroeders en  
 thirteen weeks

3 Musketiers danscentrum
 el Centro de la salsa

‘t neutje Muz’en scène

de tapperij one2Play, twentzz,   
 Je Bent Wie Je Band
  
de appel lage dames hoge heren

steakhouse rob Koppenberg, 
royal argentina Willy smeenge
 el Voleo - tango 

het uurwerk aKo

so nice novel stone

danscentrum demonstratie en
el Centro de proefles - gratis
la salsa 

Karel de Grote improov 

KUNST & KROEG KUNST & ZAAK

laMBertusBasilieK > 10.00 - 11.30
orgelspel louis ten Vregelaar belangstellen-
den mogen zelf onder begeleiding spelen

BiBliotheeK
11.00 - 12.30 > Christelijk harmonie orkest
13.30 - 16.00 > Verhalenkraal - Jeugdafdeling

stadhuishal 
12.00 - 16.00 >  tentoonstelling
 amateurkunstenaars
13.30 - 14.15 >  symfonieorkest elad
14.15 - 16.00 >  Zingfeest! muzikale begeleiding
 Symfonieorkest Elad

PodiuM sChouWBurGPlein 
13.30 - 14.30 >  hengst / slam CC / BoinK!
14.30 - 15.00 >  Jazzalike
15.00 - 15.30 >  square Jazztet
15.30 - 16.30 >  oberkrainerherz
14.30 - 15.30 >  lopend optreden slam CC

PodiuM de aPPel  
13.30 - 14.00 >  aKo
14.00 - 14.30 >  Popgroep 1 Muziekschool
14.30 - 15.00 >  twentzz
15.00 - 15.30 >  Popgroep 2 Muziekschool
15.30 - 16.00 >  oriëntaals Centrum

PodiuM 3 MusKetiers 
13.30 - 15.30 >  twents Fanfare orkest

PodiuM laMBertusKerK 
13.30 > dagro
14.00 > daba
14.30 > oriëntaals Centrum
15.00 > hengeler spöllers en daansers
15.30 > roesalka

PodiuM t.o. heMa  
13.15 > dance Passion
13.30 > ivanica
14.00 > hengeler spöllers en daansers
14.30 > roesalka
15.00 > danscentrum el Centro de la salsa

PodiuM drienerstraat > 14.00 - 16.00
Popscool en Coverband the spring

FilMhuis raBotheater > 16.00
aanzet! Film portret van 4 jonge kunstenaars - gratis

raBotheater > 19.45
‘Verhalen uit het achterhuis’ de eendracht-
excelsior Combinatie kaartverkoop aan de
kassa € 7,50, tot 12 jr € 5,-

MetroPool > 20.30
the Guitar experience
Powered by Gitaarschool
Frank Meijer - Muziekcafé - gratis 

dansCentruM el Centro de la salsa
 > 18.00  
salsa-avond - proefles - gratis
WaK saterday afterparty Dorpsmatenstraat 50

Drienerstraat
BroK interieur nr 47
14.00 > Kanaljerood

BroK slaPen nr 35
14.00 > FenoméKaal 
 > improov

Cadré liJstenMaKeriJ / art - Gallery
15.00 > opening expositie Kunstkelder 
15.45 > ofKoors 

MeesterliJKe KoFFie & thee nr 28
13.30 - 16.00 > Popscool 

WoonWinKel Filart nr 24  
14.00 - 16.00 > Verhalenkraal

expositie werk cursisten CADRÉ
bij alle winkels Drienerstraat 
   
Wemenstraat  
Kaldi nr 12
14.00 > ofKoors

de dondersteen nr 18 
V.a. 14.00 > Fashionlab Crea modeshow
        > Verhalenkraal

louis tielKes nr 10
V.a. 14.00 > FenoméKaal 

thoM BroeKMan nr 17
V.a. 14.00 > Big tyms 
        > FenoméKaal
   
De markt  
nine square 
14.00 - 15.00 > Blokfluit Muziekschool
  > improov
  > Big tyms
   
Brinkstraat 
studio WaGenaar Mode  
14.00 - 15.00 > harp Muziekschool 
   
Brink
V & d 
13.00 - 13.30 > ofKoors 
   
steijnstraat nr 16 
10.00 - 16.00 > atelierZ aveleijn 
expositie met eigen werk deelnemers 



16 17 & 18 MEI 
WEEKEND
AMATEURKUNST
HENGELO

VRIJ. KUNST & KROEG
ZAT. AAN de KUNST !
ZON. MUZIKAAL ONTBIJT & MATINEE WeekenDje Wak14 Hengelo

 
deze flyer wijst u de weg tijdens het

Weekendje WaK14.
Gedurende het weekend van 16, 17 en 18 mei staat 

hengelo in het teken van de amateurkunst.
 

Vele amateurkunstenaars bieden samen met Crea, 
Muziekschool hengelo, ondernemers en het Cultuur-

podium de houtmaat een volwaardig programma.
Brasserie so nice is tijdens de Weekendje WaK14 ons 

hoofdkwartier, daar kunt u terecht voor vragen.
 

laat u verrassen en geniet van de diversiteit,
die geboden wordt.

 
Bijzonder wordt het WaK-ontbijt op zondagmorgen.
samen met uw stadsgenoten, onder het genot van 

muziek/theater/dans, ontbijten. 
dat kunt u niet missen!

ontbijt klein € 5,- ontbijt groot € 7,50
Graag vooraf aanmelden bij 

amateurkunsthengelo@gmail.com

de tentoonstelling in de stadhuishal is te bezoeken 
tijdens Weekendje WaK14 en daarna van 19 mei t/m 

11 juni tijdens openingstijden van het stadhuis.

 

facebook.com/wak.hengelo
twitter @WaKhengelo

MUZIKAAL ONTBIJT & MATINEE

ZON.18 MEI 

Brasserie so niCe - WaK ontBiJt > 10.15
klein ontbijt 5,- groot ontbijt 7,50 
aanmelden: amateurkunsthengelo@gmail.com

sChouWBurGPlein > 10.30
 > armonia ontbijtconcert 
 > improov theaterobers > Waarvan akte!
11.45 > daBa jazzdans
 > the heroes Crea breakdance
12.00 > Concordia hengelo
13.00  > samen afwassen

stadhuishal 
12.00 - 16.00 >  tentoonstelling
          amateurkunstenaars 

CultuurpoDium De Houtmaat 
WaK Matinee  
14.45 - 16.45 > Crea doe tafel 
13.30  > Belzona > armonia allo 
> Guita rondo quartet > Johanneke ter steege 
17.00 > sluiting Weekendje WaK 

MetroPool  
13.30  > Popscool Concert
toegang: € 5,- tot 12 jr. gratis

Brasserie so niCe  
15.30  > Blazersgroep Muziekschool De informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en drukfouten.

Weekendje WAK14 is georganiseerd,
mede mogelijk gemaakt en ondersteund door:
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