
Cultuurcomplex 
Het Rozendaal 
Helemaal bovenaan de 
Cultuurmijl opent op  
23 april Het Rozendaal 
haar deuren voor 
publiek. Een bezoek aan 
de performances aan 
de mijl zijn uitstekend 
te combineren met een 
bezoek aan dit nieuwe 
cultuurcomplex met 
Museum TwentseWelle, 
21rozendaal - 
actuele kunst en 
kunstenaarsateliers. 
Fietstaxi’s brengen u dan 
bovendien gratis vanaf 
de binnenstad over de 
Cultuurmijl naar Het 
Rozendaal. Kijk voor 
meer informatie op 
www.hetrozendaal.nl.
 

Performancekunst 
Performancekunst is een kunstvorm 

op het snijvlak van beeldende kunst 

en theater. Performancekunstenaars 

werken niet in steen of met verf, maar 

gebruiken het lichaam als materiaal 

om beelden te scheppen in de vorm 

van nieuwe rituelen of betekenisvolle, 

kleine gebeurtenissen. Er is veel 

ruimte voor improvisatie en interactie 

met het publiek. 

Daarom krijgen de performances van 

26 april een vervolg op 24 mei (tijdens 

het Balenfestival), 7 juni en 28 juni.  

Op laatstgenoemde datum zijn er ook 

performances van Francesca Grilli en 

Mariëlle Videler.

De cultuurbelevenis van
1,1 km lang 

Over een afstand van ruim een kilometer 

kunnen kunst- en cultuurliefhebbers hun 

hart ophalen. De Cultuurmijl leidt u langs 

bestaande monumenten, kunstwerken 

en culturele instellingen in Enschede.  

Het vormt de verbindingsroute van de 

bruisende binnenstad met Roombeek, 

het tweede culturele hart van de stad. 

De Cultuurmijl krijgt steeds meer vorm. 

Op 23 april opent in het hart van Room-

beek Het Rozendaal. Het cultuurcomplex 

dat een belangrijke rol speelde in de 

Twentse textielgeschiedenis biedt nu 

onderdak aan Museum TwentseWelle, 

21rozendaal - actuele kunst en diverse 

kunstenaarateliers. In het najaar volgt in 

de binnenstad, onderaan de Cultuurmijl, 

de opening van het Muziekkwartier.  

Dit multifunctionele muziek- en theater-

centrum huisvest een diverse verzameling 

gebruikers uit alle geledingen van de 

Twentse muziekcultuur:  

Podium Twente, het Orkest van het 

Oosten, de Nationale Reisopera, Muziek-

school Twente, het ArtEZ Conservatorium 

en Poppodium Atak.

Op 26 april presenteert  

Performance Lab voor de 

eerste keer performances aan 

de Enschedese Cultuurmijl. 

Hiernaast vindt u het  

programma dat u langs de 

verschillende performances 

over de mijl leidt.  

De performancekunstenaars 

gebruiken verschillende 

kunstvormen als geluid, dans, 

sculptuur en theater.  

Interactief performen met het 

publiek is een belangrijk 

onderdeel van hun werk. 

Soms kunt u actief deelne-

men aan de voorstelling.  

Op andere momenten bent u 

toeschouwer.

Table Café (1)
Nina Boas & Marieke Coppens 

13:00 - 13:30 uur,  

Oude Markt/Muur/Bolwerkstraat

Einde fontein (2)
Anno Dijkstra 

15:00 - 16:30 uur,  

kruising Gemeentewerfstraat/ 

Nieuwe Schoolweg

Mapping  the city / 
Weaving  the spine (3)
Monali Meher   

13:30 - 17:00 uur, 

Rijksmuseum Twenthe

 

DEJA-VU (4)
Zhana Ivanova 

14:00 - 16:00 uur, Museumlaan

Food Rave (5)
Maurice Bogaert & Mathijs Lieshout 

17:00 - 18:00 uur, Balengebouw

Op verschillende 
plekken langs de 
Cultuurmijl:

Doorzicht 
Toine Horvers  

13:30 - 17:00 uur

TOUCH air/ 
Aanraking  lucht 
Pauline de Groot 

14:00 - 14:30 uur

16:00 - 16:30 uur

WATHURKNOE  
Peter Fengler

13:30 - 17:00 uur

  

aan de
Cultuurmijl 
Perfo rmance Lab

26 april
De Cultuurmijl is op zaterdag 
26 april het podium van de 
kunstenaars van het Performance 
Lab. Op verschillende punten 
aan en op de mijl treden 
performancekunstenaars op.  
Het programma vindt u verderop  
in deze flyer. 

Performances
zaterdag  26 april  2008

Op zaterdag  24  mei,
7 juni en 28 juni komt een 
aantal  kunstenaars terug 
om hun performances  
te vervolgen. 
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