
 
 
Culturele Zondagen Enschede   

Om bewoners en bezoekers van Enschede met kunst en cultuur uit de stad kennis te laten maken, 

organiseert Cultuur in Twente (onderdeel van Concordia) jaarlijks vier Culturele Zondagen op een 

koopzondag in de binnenstad van Enschede.  

Buiten op podia, op straat en in tenten plus in winkels, horecazaken of kerken wordt het publiek verrast met 

optredens, exposities, mini-workshops en lezingen.  

De Culturele Zondag is een uitermate geschikt middel voor culturele professionals, amateurs, verenigingen 

en instellingen uit Enschede en omgeving om zichzelf op een laagdrempelige manier te laten zien aan het 

publiek. Daarbij gaat het om het actief en live beleven van kunst en cultuur (dus geen verkoop- en 

informatiekramen).  

Elke editie vindt op een andere plek in de binnenstad plaats. Zo is het voor zowel deelnemers als voor 

bezoekers altijd verrassend en nieuw. Een enkele keer gaat de Culturele Zondag op toer en strijken we 

neer op een locatie buiten het centrum.   

                      

De bruisende sfeer van een Culturele Zondag wordt gewaardeerd door bezoekers. Gemiddeld bezoeken 

tussen de 3.000 en 5.000 mensen een Culturele Zondag. Uit onderzoek van I&O Research tijdens eerdere 

edities komt naar voren dat 84% van de bezoekers speciaal voor de Culturele Zondag naar de binnenstad 

komt, 53% van de bezoekers een combinatie maakt met een bezoek aan winkels en 65% een 

horecagelegenheid bezoekt tijdens het evenement. 

Wie bezoeken de Culturele Zondag  

• algemeen: bewoners en bezoekers van de stad Enschede 

• geïnteresseerden in cultuur 

• winkelend publiek (passanten) 

• familie, vrienden, netwerk van de deelnemers (hele belangrijke groep want deze ‘fans’ trekken ook weer 

ander publiek op de dag zelf) 

 

              
 

 



 
 

Waarom meedoen? 

Eerdere deelnemers aan de Culturele Zondag gaven aan mee te doen om: 

• jezelf te promoten, of je concert / je expositie 

• nieuw publiek te ontmoeten 

• te tryouten en buitenervaring op te doen 

• iets nieuws uit te proberen (evt. met een andere kunstdiscipline) 

• op bijzondere locaties te spelen / te exposeren 

• nieuwe leden te werven of nieuwe cursisten 

• andere mensen uit de kunst & cultuur leren kennen 

• je eigen stad te laten bruisen 

• kunst en cultuur te promoten 

 

Deelname aan een Culturele Zondag Enschede is gratis. De organisatie zorgt voor een locatie, technische 

middelen, meubilair, catering en natuurlijk de promotie.  

       
 

Meedoen 

Heb je interesse om een keer mee te doen met de Culturele Zondag? Stuur ons dan een mail.  Circa 3 tot 

2,5 maanden van tevoren krijg je van ons een infosheet met daarin een link naar het aanmeldformulier. 

Daarop kun je invullen wat je wilt doen, hoe dat aansluit bij het thema en welke faciliteiten je daarvoor zou 

wensen. Wij beoordelen vervolgens alle aanmeldingen en kijken wat past binnen de productionele en 

financiële middelen. Hieruit destilleren we een gevarieerd programma dat voor het publiek interessant is om 

te bezoeken en om interactief aan mee te doen.   

Dus… heb je een leuk idee? Kijk dan op de website naar de data en thema's. We zijn altijd op zoek naar 

mooie, inspirerende en verrassende cultuur uit Enschede en omstreken. 

Contact 

Projectleider: Audry Hoemakers / email: audry@culturelezondagenschede.nl / mob.: 06 348 49 022 

Meer informatie vindt u op www.culturelezondagenschede.nl 

Over Cultuur in Twente 

Cultuur in Twente is sinds januari 2017 onderdeel van Concordia. Onder deze inhoudelijk onafhankelijke tak vallen de 

Cultuurcoach Enschede, de Cultuurmakelaar Oldenzaal en de Culturele Zondagen Enschede.    

          

             

http://www.culturelezondagenschede.nl/

