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1 | VOORWOORD 
 

 

De toekomstverkenning van de Raad van Cultuur (november 2017) gaf het al aan: “Cultuur beweegt. 

Het maken, verspreiden en beleven van cultuur is voortdurend aan verandering onderhevig. Dat laat 

zich niet meer vangen in vakjes of genres.’’ 

 

Tetem bevindt zich al geruime tijd in het midden van deze beweging waarbij de scheidslijnen tussen 

mainstream en subcultuur zijn vervaagd. We hebben een keuze gemaakt voor een discipline 

overstijgend profiel gericht op beeldende kunst, digitale cultuur en ontwerp.  

We hebben actief een relatie opgebouwd met nieuwe publieken die gevonden zijn in de 

samenwerking met buurtinitiatieven, culturele verenigingen, het onderwijs, de zorg en 

welzijnsorganisaties.  

 

Met de toekenning van de meerjaren subsidie vanuit het Mondriaan Fonds en de Provincie Overijssel 

profileert Tetem zich sterker dan voorheen als een verbinder van cultuur en samenleving en als 

betrokken partner voor de regio. Deze nieuwe strategie zorgt voor continuïteit in de uitvoering van 

ons beleid én voor vernieuwing. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe aanpak voor ons 

tentoonstellingen en event programma, het aanscherpen van ons educatieve programma en tot een 

duidelijker profiel voor het Maker Festival Twente.  

  

De komende tijd kenmerkt zich door veranderingen in de financiering en positionering van Tetem, 

alsmede door ontwikkelingen in de stedelijke regio en de inrichting van het nieuwe cultuurbestel. Wij 

zijn de toekomst vol vertrouwen tegemoet! 

 

Wilja Jurg, directeur Tetem 
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2 | TETEM 
 

Tetem is een onderzoekend presentatieplatform in een rijk netwerk van creatieve makers en denkers; 

samen vertellen we het verhaal van een maatschappij die in ontwikkeling is. Tetem initieert, produceert 

en presenteert zowel nieuw als bestaand werk en maakt de verbinding met een uitgebreid 

interdisciplinair randprogramma. Tetem helpt betrokken makers, denkers en bezoekers zich een 

mening te vormen, een positie te bepalen en uiteindelijk een weg te vinden binnen de in verandering 

zijnde samenleving. 

 

In 2017 heeft Tetem een aantal inhoudelijke keuzen gemaakt. Het werken vanuit programmalijnen is 

de meest belangrijke geweest. Tentoonstellingen en andere verdiepende elementen zoals talkshows, 

performances, lezingen, films, werkateliers en workshops vormen tezamen één geheel binnen de 

programmalijn en zorgen voor context en betekenisgeving. Er zijn twee programmalijnen ontwikkeld 

waar vanuit in 2017 en 2018 wordt geprogrammeerd. 

• Living together with strangers: De stad is de plek waar we samenleven met vreemden. De 

vreemdeling roept wisselende emoties op, hij draagt tegelijkertijd een bedreiging én een 

belofte in zich. Hoe zorgen we voor meer mogelijkheden in de stad voor werkelijk nieuwe 

ontmoetingen met vreemden? Op welke manier kan wederzijds begrip tussen vreemden 

ontstaan door een versmelting van horizonten? 

• Driving technology: Technologie beïnvloedt in steeds sterkere mate ons dagelijks leven. 

Daarbij gaat het zowel om de vraag hoe technologie de mens, de maatschappij en de stad 

aanstuurt? Als om de besturing van die technologie: wie beheert deze laag, wie geeft deze 

vorm en in wiens belang? Hoe houden wij als burgers zeggenschap over de digitale platforms? 

Hoe zorgen we dat de stad kan blijven functioneren als een open platform? 

 

2.1 Artistiek en inhoudelijk beleid 
 

Tetem vertelt met haar tentoonstellingen en de brede randprogrammering het verhaal van een 

maatschappij die in ontwikkeling is en voegt vanuit programmalijnen context en betekenisgeving toe. 

Tetem is één van de weinige presentatieplekken in Nederland waar mediakunst een hoofdrol speelt in 

de programmering. We werken weliswaar vanuit de beeldende kunst maar beperken ons daar niet toe 

en opereren in het veel bredere veld van digitale media, techniek, wetenschap en design. In de 

volledige programmering staat het verbinden vanuit de inhoud centraal. Tetem onderscheidt zich 

daarmee van andere presentatie-instellingen in Nederland en bereikt hierdoor een breed en divers 

publiek. Tetem heeft ten opzichte van stadsgenoten het Rijksmuseum Twenthe en mediakunstfestival 

GOGBOT een ander profiel, hetgeen complementair werkt.  

 

Peer reviews 

Tetem wil op verschillende manieren werken aan het (ten dele subjectief) meten van de kwaliteit van 

het tentoonstellingsprogramma, dit doen we o.a. door professionals te vragen om een beoordeling. 

De eerste peer-review is uitgevoerd door Maarten Buser. Maarten Buser (Doetinchem, 1991) studeerde 

Nederlandse letterkunde, taal en cultuur aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is werkzaam als 

auteur, kunstjournalist en poëzierecensent. Hij schrijft voor o.a. Awater, Poëziekrant en Gonzo (circus). 

De tweede peer-review is uitgevoerd door Dr. Ben Kokkeler. Ben Kokkeler (Enschede, 1958) studeerde 

Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, Planologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en 

heeft zijn doctorsgraad behaald in Science & Technology Policy Studies aan de Universiteit Twente. 

Ben Kokkeler is werkzaam als lector Digitalisering & Veiligheid aan Avans Hogeschool, als senior 

consultant bij de Europese Technopolis Group en lid van de Statenfractie Overijssel voor de PvdA.  

In hoofdstuk 8 is een opsomming te vinden van alle persverwijzingen uit 2017.  
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Tentoonstelling: Spectra, door Matthijs Munnik 

Beoordelaar: Maarten Buser | Datum: Enschede, 18 oktober 2017 

 

Artistieke kwaliteit en originaliteit van de tentoonstelling  

De installatie intrigeerde me, zowel op conceptueel als op visueel niveau. Ik had niet het idee dat de 

schermen ‘gemakzuchtige’ stroboscopische patronen volgden. De output was zeker beklijvend. Wat ik ken 

van lichtkunst heeft vaak te maken met verschillende kleuren licht, stroboscopie en/of visuele illusies. Bij 

Spectra was dat tot op zekere hoogte ook het geval. Echter, de manier waarop de stroboscoop allerlei 

hallucinatoire patronen bij mij wist op te roepen voelde echt aan als een verdere ontwikkeling van 

lichtkunst.  

 

Betekenis voor discipline en vakgenoten 

Deze installatie voelt als een verdere stap in de ontwikkeling van lichtkunst, omdat ze geworteld lijkt te zijn 

in gedegen kennis over het neurologische systeem. Wellicht daagt dit ook andere kunstenaars uit om 

kunst te maken die reageert op of ingrijpt in neurologische processen van de toeschouwer. 

 

Brugfunctie publiek  

De installatie past goed bij Tetem’s programmalijn Driving Technology, omdat ze het publiek goed laat 

ervaren dat apparaten op zo’n manier geprogrammeerd kunnen worden dat ze ingrijpen in andermans 

waarneming.  

 

Bezoekersaantal in verhouding tot capaciteit zaal 

Ik was er op een rustige dag. Mijn beleving was daardoor sterk individueel. Ik zat daar met de kennis in 

mijn achterhoofd dat mijn biologische programmering allerlei patronen in het licht zag, en dat voelde als 

een moment voor reflectie. Ik weet niet of het ook zo had gevoeld als er meer mensen aanwezig waren 

geweest. 

 

Kwaliteit marketing / informatie publiek 

De afbeeldingen op de site en in de folder zagen er goed uit, maar ze konden niet goed overdragen wat er 

precies te zien was. Echter, dit heeft te maken met de patronen die een fotocamera niet ‘ziet’, omdat 

machines nu eenmaal geen neurologisch systeem hebben. De tekst op de site en in de folder was helder 

en gaf de relevante achtergrondinformatie bij de installatie goed weer. Van marketing vooraf heb ik niet 

veel meegekregen. Dat is misschien een teken dat dat wat beter had gekund. 

 

Kwaliteit inrichting expositieruimte 

Het was fijn dat er slechts één installatie was, m.a.w. dat Spectra echt de ruimte kreeg. Misschien waren 

bankjes voor beide schermen handig geweest. Ik vind het bij wat ‘langer durende kunst’ als videokunst en - 

in dit geval - Spectra fijner om even te zitten. Dit heeft ook een psychologische kant; het gevoel dat ik er 

even voor ga zitten. De twee schermen hadden ten opzichte van elkaar wat handiger geplaatst kunnen 

worden. Ik ‘begon’ bij het achterste scherm, dat op moment van binnenkomst actief was. Vanuit daar was 

het lastig te zien dat het voorste scherm ook was begonnen. 
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Tentoonstelling: Internet of Women Things 

Beoordelaar: Ben Kokkeler | Datum: Enschede, 26 januari 2018 

 

Artistieke kwaliteit van de tentoonstelling, originaliteit en samenhang van de kunstwerken 

Ik was onder de indruk van de kwaliteit van de opstellingen en van de samenhang, zij het dat sommige 

objecten (transfigurations) zo indringend waren dat de beleving ervan - het gesprek erover met mensen 

om je heen - de ervaring van andere objecten bijna overspoelde. De originaliteit van de tentoonstelling 

vond ik bijzonder groot.  

 

Betekenis voor discipline en vakgenoten 

De expo kan o.a. een bijdrage leveren aan: 

• Voor het begrijpen van de impact van nieuwe (digitale) technologie - de kansen en bedreigingen 

ervan - is meer differentiatie nodig in het onderzoek. Deze tentoonstelling biedt mogelijkheden in 

het onderzoeken van sekse specifieke verklarende factoren. Bezoekers van deze expo - scholieren, 

studenten beroepsonderwijs, docenten - worden emotioneel en cognitief getriggerd. 

• Voor verder praktijkonderzoek naar de ethische aspecten van nieuwe (digitale) technologie is deze 

expo zonder meer inspirerend en inhoudelijk richtinggevend. Voor Avans Hogeschool in Brabant 

vormde de tentoonstelling een concrete aanleiding om zélf in het onderwijs met dit soort 

voorbeelden te gaan werken. In het voorjaar van 2018 is een studiegroep ‘big brother meets smart 

sister’ opgericht waarbinnen studenten van 2 social work academies en de juridische hogeschool 

gezamenlijk aan afstudeerprojecten werken. Verder wordt samen met Tetem gewerkt aan een 

expositie en educatief programma voor het mbo en hbo in Den Bosch in het najaar van 2018. 

 

Brugfunctie publiek / betekenis voor publieksopbouw 

Waar de (vermeende) bedreigingen van internet inmiddels veel aandacht krijgen in de pers, via social 

media en op radio en TV, is de impact ervan specifiek op (jonge) vrouwen en de sociale rol van vrouwen in 

relatie tot digitale technologie nog nauwelijks concreet. Tegen deze achtergrond is de brugfunctie van 

deze expo naar nieuwe bewustwording als zeer waardevol te kwalificeren.  

Het thema van de tentoonstelling - in combinatie met de pr, laagdrempelige toegang, ligging van de expo 

ruimten - dragen bij aan een verdere publieksopbouw. 

 

Marketing/publiciteit 

Goed, tot zeer goed, incl. de zeer pakkende (bij beter kijken ietwat ‘verontrustende’ cover foto van de 

flyer).  

 

Inrichting expositieruimte 

Van goede tot op onderdelen zeer goede kwaliteit. Tentoonstellingsruimte en ruimtelijke opstellingen 

bieden het publiek de mogelijkheid om in (enige) rust te kunnen reflecteren. 

 

Aanvullende opmerkingen 

Dit is een expo die een indringende werking kan hebben op bezoekers; door de interactie en de dialoog 

ter plekke kan men tot verdere bewustwording en vraagstelling komen.  
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2.2 Tentoonstellingen en randprogramma 
 

Tetem werkt vanuit programmalijnen (zie hoofdstuk 2) die de basis vormen voor de programmering 

van het tentoonstellingen en event programma. Vanuit de programmalijn Driving Technology zijn de 

volgende tentoonstellingen en randprogrammering gerealiseerd: 

• Homage to Nervous Systems 

• Internet of Women Things 

• You Only Live Online 

• Robotic Couture  

• Spectra 

De programmalijn Living together with strangers is als basis gebruikt voor de volgende 

tentoonstellingen en randprogrammering: 

• AKI Electrique 

• Panu Terra | Terra Panu 

• Multi Solo: Al dat vreemd is in de stad  

• Ville de Calais 

• Silent Majority 

• Performance, Objects, Bodies  
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HOMAGE TO NERVOUS SYSTEMS 

 
Tentoonstelling 

ViolaVirus onderzocht in deze tentoonstelling welke invloed de gigantische hoeveelheden data die 

dagelijks verzameld wordt, heeft op het veranderen van ons gedrag en het begrijpen van onszelf en de 

maatschappij. Ook onderzocht zij welke gevolgen deze ontwikkeling heeft voor onze digitale en 

fysieke privacy. Wat betekent privacy wanneer het mogelijk is om iemand steeds makkelijker te 

identificeren, zowel van ‘anonieme data’, als van iemands vingerafdruk of ID-kaart? Wat blijft er van de 

wereld over wanneer deze geïnterpreteerd wordt door machines en systemen?  

Kunstenaars: RYBN, Dries Depoorter, Leonardo Selvaggio, Heather Dewey-Hagborg, Robin Alysha 

Clemens, Octavia van Horik en Tactical Tech. 

Curator: ViolaVirus 

Datum: 19 januari t/m 26 maart 2017 

Privacy cafe 

Sinds de onthullingen van Snowden weten we steeds beter dat internet ook risico’s met zich mee 

brengt. Webwinkels, hackers en sociale mediasites verzamelen jouw data en verkopen deze aan de 

hoogste bieder. Bedrijven als Facebook gebruiken jouw vakantiefoto’s in advertenties. Het Privacy café 

onderzoekt welke data jij genereert en hoe dit traceerbaar is. Ben jij goed beschermd? De deelnemers 

konden onder begeleiding van TkkrLab meedoen met hun eigen laptop, tablet en/of smartphone en 

op die manier leren hoe je persoonlijke gegevens beveiligt en zo steviger staat tegenover 

nieuwsgierige bedrijven, weetgrage overheden en digitale criminelen. 

Partner: TkkrLab  

Datum: 20 januari 2017 
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AKI ELECTRIQUE 

 

Tentoonstelling 

Deze AKI Electrique had als thema de mixofobie en mixofilie van de stad en is ontwikkeld in 

samenwerking met filosoof en programmamaker Naomi Jacobs. We ontkomen niet aan de 

ongevraagde en opgedrongen nabijheid van vreemden in de stad. Die voortdurende nabijheid van 

vreemden in de stad is dubbelzinnig; het onbekende boezemt angst in én trekt aan. Het onbekende is 

onvoorspelbaar en kan bedreigend zijn. Maar het onbekende is ook aantrekkelijk; juist omdát iets of 

iemand onbekend is biedt dat allerlei mogelijkheden. Studenten hebben de ideeën van Jacobs 

gebruikt als inspiratie voor het maken van nieuw werk voor de tentoonstelling AKI Electrique. 

Kunstenaars: Terence Baier, Xanne van Belsen, Sarah Boer, Jacco Borggreve, Dide Hemmelder, Lilat el 

Khan, Astrid Muijderman, Melle Nieling, Ole Nieling, Floortje Schreuder, Tom van Veen en Iris 

Zendman. 

Partner: AKI ArtEZ Academy Art & Design 

Datum: 9 februari t/m 5 maart 2017 
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Performance Herr Q.  

Door het inzichtelijk maken van de drijfveren van Herr Q. werden angsten omgezet in vertrouwen. Een 

performance over het verlangen om erbij te horen, het herkennen van jezelf in de ander, het wij-

gevoel en het herdefiniëren van de gezamenlijke relatie. Het publiek werd aangespoord om mee te 

gaan in dit avontuur, de nieuwsgierigheid de vrije loop te laten, het toeval een handje te helpen en 

eventueel in de prijzen te vallen.  

Performer: Herr Q  

Partner: AKI ArtEZ Academy Art & Design 

Datum: 9 februari 2017 
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INTERNET OF WOMEN THINGS 

 

Tentoonstelling 

“Internet en technologie worden te vaak gemaakt door mannen voor mannen”, vindt curator 

ViolaVirus. Zij zou het graag anders zien: vrouwelijker, menselijker, collectiever, socialer, beschermend, 

more empowering and bottom up. Ruim 80% van de werknemers binnen de ICT-sector is man, zo 

blijkt uit cijfers van het statistiekbureau van de Europese Unie. Wat zijn de consequenties hiervan op 

ontwikkeling, ontwerp en toepassing van de technologie? Een studie van Aaltojärv (2009) toont aan 

dat ICT-producten ontworpen door vrouwen gebruikersvriendelijker, mooier, stiller en kleiner zijn. 

Producten ontworpen door mannen zijn daarentegen meer hightech en innovatiever. ViolaVirus 

onderzocht de behoeften van vrouwen op het gebied van internet en technologie. Voor Internet of 

Women Things verzamelde ze werken waarin de invloed van vrouwelijke waarden, ontwerpers en 

kunstenaars zichtbaar zijn.  

Curator: ViolaVirus 

Kunstenaars: Isabel Pfab, Martina Gerosa, Agi Haines, Marina Toeters, Mohamed Zairi Baharom, Aniela 

Hoitink, Jasna Rok, Tega Brain, Sam Lavigne, Koert van Mensvoort, Hendrik-Jan Grievink, Giulia 

Tomasello, Paò, Cindy Hsin-Liu. 

Datum: 9 maart t/m 14 mei 2017 

 

De tentoonstelling Internet of Women Things is bezocht en beoordeeld door Hoogleraar Ben Kokkeler. 

Zijn review is te vinden op pagina 6. 
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Female Power and Potential   

Wat is de kracht van vrouwen als innovators en makers? Tijdens het event Female Power and Potential 

gingen Monique Kedde (Program Manager Defensie en Ruimtevaart bij Thales Nederland B.V.) 

en ViolaVirus (curator van Internet of Women Things) met elkaar in gesprek. Monique ging dieper in 

op het belang van vrouwen in een door mannen gedomineerde omgeving, de meerwaarde van een 

goede mix van hard skills en soft skills en de invloed daarvan op (technologische) ontwikkelingen en 

producten. ViolaVirus ging in op de behoeften van vrouwen op het gebied van internet en technologie 

en vertelde over werken waarin de invloed van vrouwelijke waarden, ontwerpers en kunstenaars 

zichtbaar is. 

Sprekers: Monique Kedde en ViolaVirus  

Partner: M-Pact & Kracht on Tour  

Datum: 9 mei 2017 

 

 

Draagbare technologie voor kids  

Hoe kun je met technologie slimme kleding maken? Ontwerper Marina Toeters houdt zich bezig met 

innovatieve en slimme manieren om technologie met mode te verbinden. Haar technologische 

ontwerpen maken kledingstukken niet alleen mooier en spannender; ze veranderen tevens onze kijk 

op hoe wij kleding ervaren en wat je met kleding kunt doen.  

Partner: Marina Toeters  

Datum: 18 maart 2017 
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SANDIM MENDES: PANU TERRA | TERRA PANU  

 
Tentoonstelling 

Sandim Mendes ontwikkelde nieuw werk in aansluiting op de textielgeschiedenis van Enschede. Zij 

reflecteert met textiel en fotografie op persoonlijke geschiedenissen en hun betekenis in grotere 

verbanden. De grotendeels ongedocumenteerde geschiedenis van haar familie en voorouders in 

Kaapverdië vormde eerder het aanknopingspunt om middels haar werk die cultuur en historie te 

beschrijven. Voor haar tentoonstelling in Tetem liet Mendes zich inspireren door de vele aanwezige 

betekenislagen van de textielproductie, de textielgeschiedenis en de herinrichting van de wijk 

Roombeek.  

Curatoren: Herbert Ploegman en Franziska Wilmsen 

Kunstenaar: Sandim Mendes 

Partner: Schloss Ringenberg. Samenwerking in het kader van het Duits-Nederlandse INTERREG VA-

project plugin 

Datum: 30 maart t/m 30 april 2017  
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YOU ONLY LIVE ONLINE 
 

Tentoonstelling 

Dries Depoorter houdt het internet en haar gebruikers een spiegel voor. Het wereldwijde web neemt 

een centrale plaats in binnen zijn werk. Dries onderzoekt hoe opkomende technologische processen 

werken, hoe ze aangestuurd worden en welk effect ze hebben op gewone internetgebruikers zoals jij 

en ik. Hij gebruikt privégegevens van zichzelf en anderen, en andere data die hij online heeft 

gevonden. In zijn werk stelt hij dan ook thema’s aan de kaak als sociale (online-)identiteit en big data. 

Dat doet hij op een invoelbare, toegankelijke manier die tegelijkertijd zeer verontrustend is.  

Kunstenaar: Dries Depoorter 

Datum: 4 mei t/m 30 juli 2017  

 

 

Artist talk Dries Depoorter  

Dries Depoorter gaf een artist talk over de werken die hij de afgelopen jaren heeft gemaakt en die 

veelvuldig in de media zijn geweest in het kader van zijn solo tentoonstelling. 

Kunstenaar: Dries Depoorter  

Datum: 4 juli 2017 
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ROBOTIC COUTURE 

 
Tentoonstelling 

Hoe zou de wereld er uitzien als onze kleding ons kon beschermen, onze waarneming beïnvloeden of 

spelletjes met ons spelen? FashionTech designer Anouk Wipprecht staat bekend om haar innovatieve 

ontwerpen en maakt technologie draagbaar. Ze creëert futuristische ontwerpen, die oplichten, 

bewegen of video-opnames maken zonder dat de drager daar iets voor hoeft te doen. Anouk laat 

verschillende computermodules en sensoren met elkaar samenwerken om de biometrische informatie 

van een persoon om te zetten in automatische reacties. Van Smoke Dress die rook produceert als je 

dichterbij komt en Spider Dress die met spinnenpoten aanvalt wanneer iemand de persoonlijke ruimte 

van de drager betreedt, tot de headset Agent Unicorn die kinderen met ADHD kan helpen en de 

#DrinkBotDress: een cocktail-makende jurk die de kijker uitdaagt tot een spel van sociale interactie. 

Mode in een breder perspectief plaatsen kan Wipprecht als geen ander. In deze eerste solo 

tentoonstelling in Nederland liet Anouk in elk ontwerp een statement zien en maakte ze de 

toeschouwer deelgenoot van het ontwerpproces.  

Kunstenaar: Anouk Wipprecht 

Datum: 18 mei t/m 3 september 2017  
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History’s greatest felines  

Paul Koudounaris is kunsthistoricus, auteur en fotograaf uit Los Angeles en is internationaal bekend als 

expert op het gebied van macabere (kunst)geschiedenis en de obscure geschiedenis van dieren. In zijn 

lezing bracht Paul een ode aan de prestaties van enkele van de grootste katachtigen van de 

geschiedenis en legde hij de relatie tussen de katachtigen en een aantal werken van Anouk Wipprecht. 

Het publiek maakte kennis met Felicette, een straatkat uit Parijs, die met een raket de ruimte in werd 

gelanceerd. En met de kat Simon, die als eerste dier in de geschiedenis een officiële Royal Navy-rang 

kreeg. Paul Koudounaris nam ons mee in fascinerende geschiedenissen waarin katten een rol hebben 

gespeeld; van wetenschap en technologie tot kunst en cultuur.  

Spreker: Paul Koudounaris  

Partners: AKI ArtEZ, Maker Festival Twente  

Datum: 20 mei 2017 

 

Artist talk Anouk Wipprecht  

Anouk werkt met zelfsturende machines en vanuit een fascinatie voor biomimicry, een wetenschap die 

voor de oplossing van menselijke problemen eerst kijkt hoe de natuur daar een oplossing voor heeft 

gevonden. Wat kunnen we van de natuur leren, bij het creëren van nieuwe producten, processen en 

manieren van leven? 

Spreker: Anouk Wipprecht,  

Partner: AKI ArtEZ, Maker Festival Twente  

Datum: 20 mei 2017 

 

 

 

  



17 

 

MULTI SOLO: AL DAT VREEMD IS IN DE STAD 

 
Tentoonstelling 

Voor de Multi Solo tentoonstelling werd een open call gedaan aan kunstenaars uit het hele land. 

Filosoof en programmamaker Naomi Jacobs was gastcurator. Naomi Jacobs riep kunstenaars op om 

werken in te sturen rond het thema: de dubbelzinnigheid van een ‘vreemde’ in de stad. Het onbekende 

boezemt angst in én trekt aan. Het onbekende is onvoorspelbaar en kan bedreigend zijn. Maar het 

onbekende is ook aantrekkelijk; juist omdát iets of iemand onbekend is biedt dat allerlei 

mogelijkheden. Zeven kunstenaars, die uit de open call werden geselecteerd, lieten hun visie zien op 

de dubbelzinnigheden van al dat ‘vreemd’ is in de stad. 

Curator: Naomi Jacobs 

Kunstenaars: Annelien Dam, Rosa Everts, Iris van der Graaf, Lonneke de Groot, Esmay Groot 

Koerkamp, Lou Mouw en Stephanie Nypels 

Datum: 3 augustus t/m 22 oktober 2017 
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Educatief programma PO 

In aansluiting op de tentoonstelling Al dat vreemd is in de stad is een educatief programma 

ontwikkeld voor leerlingen van groep 1 t/m 3 van het primair onderwijs.  

Op welke momenten voel je je blij? Kun je bang en blij tegelijk zijn? Hoe voelt het als je iets spannends 

gaat doen? Welke kunstwerken hebben een blije uitstraling en welke niet? Hoe komt dat? Hoe teken ik 

mezelf met blije of bange kleuren? De kinderen bekeken de tentoonstelling ‘Multi Solo’ in Tetem. Ze 

onderzochten de invloed van kleurgebruik op de uitstraling van een kunstwerk. Ze tekenden een 

tweeluik van zichzelf met een blije tekening en een bange tekening en letten hierbij op de 

gevoelswaarde van kleuren.  

Doelgroep: groep 1, 2 en 3  

Lesduur: 60 minuten  

Leerinhoud: Er werd gewerkt aan SLO-kerndoelen 54 en 55 
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SPECTRA 

 
Tentoonstelling 

Matthijs Munnik staat bekend om zijn lichtinstallaties, die de waarneming van de toeschouwer 

ingrijpend aansturen. Door middel van stroboscopisch licht worden hallucinatoire beelden 

opgeroepen, die samen voor een totaalervaring zorgen. Via een beeldscherm en algoritmes stuurde 

Munniks nieuwe installatie Spectra in Tetem het neurologische systeem van de toeschouwer aan. 

Spectra onderzoekt hoe neurologische systemen, perceptie en ervaring aangestuurd en beïnvloed 

worden door technologie. Spectra is verwant aan Munniks bekende Citadels-installaties, vanwege het 

gebruik van stroboscopisch licht. Het belangrijke verschil is echter dat Spectra niet gericht is op hoe 

het licht in een bepaalde ruimte werkt, maar dat de focus op het scherm ligt. Daardoor worden 

complexere patronen mogelijk waarvoor gebruik gemaakt wordt van verschillende soorten 

stroboscopisch licht. Munnik omschreef het resultaat zelf als een soort abstracte cinema.  

Kunstenaar: Matthijs Munnik 

Partners: GOGBOT, Weekend van de Wetenschap 

Datum: 7 september t/m 12 november 2017 

 

De tentoonstelling met het werk van Matthijs Munnik is bezocht en beoordeeld door kunsthistoricus 

Maarten Buser. Zijn review is te vinden op pagina 5. 

 

 

  

http://www.matthijsmunnik.nl/
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GOGBOT Café: Close Encounters 

GOGBOT Café is een informele avond met gasten uit de kunst en wetenschap. Er werden presentaties, 

korte lezingen en interviews gehouden in relatie tot het mediakunstfestival GOGBOT. Voor deze avond 

waren Jip de Beer, Jacco Borggreve, Jos Volkers, Jeannette Petrik, Jort van Welbergen, Gameshop 

Twente en DJ Tapejockey uitgenodigd. Zij toonden hun visie en beeldfragmenten om vervolgens het 

gesprek aan te gaan over wellicht het meest spannende en onvoorstelbare wat ons aardbewoners kan 

overkomen. Hoe verhouden wij ons tot het andere, het onbekende? Wat valt er te halen? Vallen wij 

terug op onze koloniale gewoonten; uitbuiten of winst maken? 

Kunstenaars/sprekers: Jip de Beer, Jacco Borggreve, Jos Volkers, Jeannette Petrik, Jort van Welbergen, 

vertegenwoordiger Gameshop Twente en DJ Tapejockey  

Partner: GOGBOT 

Datum: 8 juni 2017 
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VILLE DE CALAIS 

 
Tentoonstelling 

Documentair fotograaf Henk Wildschut fotografeerde sinds 2005 de vluchtelingensituatie van 

duizenden migranten in de havenstad Calais, die de hoop koesterden om naar Engeland over te 

steken. De laatste jaren intensiveerde Wildschut zijn bezoeken en zag hoe ‘The Jungle’, zoals de 

bijnaam luidde, steeds meer veranderde in een stad. Een stad die, onder invloed van politieke 

beslissingen, in 2016 ontruimd werd. In zijn tentoonstelling Ville de Calais toonde Henk Wildschut de 

opbouw en afbraak van het vluchtelingenkamp. De foto’s tonen Wildschut’s fascinatie voor de 

ontwikkeling van een stad die volledig op de kracht van mensen - die door onze maatschappij worden 

gemarginaliseerd en weggezet - tot leven werd gebracht.  

Kunstenaar: Henk Wildschut 

Partners: Fotogalerie Objektief, samenwerking in het kader van Fotomanifestatie Enschede 

Datum: 26 oktober t/m 26 november 2017 

 

 

  



22 

 

Voorbij de waan van de dag 

Anders dan de meeste fotografen richt Henk Wildschut zich bewust niet op het in beeld brengen van 

directe en hartverscheurende persoonlijke verhalen van vluchtelingen. Toch zijn de vluchtelingen 

voortdurend en op een veelzeggende wijze aanwezig, namelijk via hun pogingen om een thuis te 

creëren en te overleven. Door de sporen die zij letterlijk trekken in het landschap zijn zij - de 

‘onzichtbaren’ die officieel niet bestaan - juist uiterst zichtbaar. Op woensdagavond 11 oktober gaf 

Henk Wildschut een lezing over immigratie als belangrijk thema binnen zijn werk en over het ontstaan 

van het kamp in Calais in het bijzonder. Wat is de invloed van de media en journalistiek geweest in 

onze beeldvorming van het vluchtelingenkamp? En op welke manier heeft Henk Wildschut met zijn 

fotoserie daarin een tegenwicht proberen te bieden, dat voorbij gaat aan de waan van de dag?  

Spreker/kunstenaar: Henk Wildschut 

Partner: Fotogalerie Objektief, Fotomanifestatie Enschede 

Datum: 11 oktober 2017 

 

Educatief programma PO & VO 

In aansluiting op de tentoonstelling Ville de Calais is een educatief programma ontwikkeld voor 

leerlingen van groep 7 en 8 van het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs.  

Hoe kan een foto een verhaal vertellen? Waarom zijn mensen in andere landen soms niet veilig? Hoe 

zag het vluchtelingenkamp in Calais eruit? Hoe ging de opbouw en afbraak van dit kamp? De 

leerlingen bekeken de tentoonstelling ‘Calais - From Jungle to City’ van fotograaf Henk Wildschut in 

Tetem. Ze onderzochten hoe een foto een verhaal kan vertellen. De leerlingen leerden onder meer wat 

vluchtelingen zijn en hoe het is om als vluchteling naar Nederland te komen. Ook de meest 

voorkomende vooroordelen kwamen aan bod. Na afloop begrepen de leerlingen waarom mensen 

vluchten, wanneer zij in Nederland mogen blijven en wat vluchtelingen nodig hebben om zich hier 

thuis te voelen.  

Deze rondleiding sloot aan op het lespakket ‘Hier ben ik veilig’ van Vluchtelingenwerk Nederland.  

De rondleiding voor het PO werkte aan de volgende SLO-kerndoelen: 37, 54 en 55.  

De rondleiding voor het VO werkte aan de volgende SLO-kerndoelen: 36, 47 en 50. 
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SILENT MAJORITY  
 

Tentoonstelling 

Onze samenleving raakt steeds verder gepolariseerd, met aan beide kanten van het spectrum een 

kleine minderheid die actief betrokken is bij discussies. Daartussenin zit een grote groep mensen die - 

veelal minder ideologisch gemotiveerd en veel praktischer redenerend - in hun eigen leven op 

ontwikkelingen reageren. Deze middengroep hoor je echter nauwelijks. In samenwerking 

met Trendbureau Overijssel onderzocht Tetem hoe we ons verhouden in een samenleving die steeds 

gepolariseerder raakt. Hoe gaan we om met verschillen tussen mensen? Welke rol kunnen kunst en 

kunstenaars spelen in het mobiliseren en visualiseren van de stille meerderheid?  

Vier kunstenaars werden geselecteerd om nieuw werk te ontwikkelen voor de Silent Majority 

tentoonstelling. De tentoonstelling reist in 2018 door naar Deventer en wordt uitgebreid en 

doorontwikkeld door Kunstenlab.  

Kunstenaars: Anne-Marie Meertens, Domenique Himmelsbach de Vries, Gunter Gruben en Viktoria 

Gudnadottir 

Partner: Trendbureau Overijssel 

Datum: 30 november 2017 t/m 4 maart 2018 
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Lezing Hans Peter Benschop: Grotere tegenstellingen? 

Trendbureau Overijssel onderzoekt trends en ontwikkelingen in de Overijsselse samenleving. In 2017 

onderzocht Trendbureau Overijssel samen met Tetem in de tentoonstelling Silent Majority de steeds 

verder polariserende samenleving: hoe gaan we om met grote verschillen in de samenleving? En hoe 

verhouden we ons tot een samenleving die steeds gepolariseerder raakt? De analyse is dat veel 

gepolariseerde discussies gevoerd worden door een kleine minderheid aan beide kanten van het 

spectrum. Daartussenin zit een grote groep mensen die - veelal minder ideologisch gemotiveerd en 

veel praktischer redenerend - in hun eigen leven op ontwikkelingen reageren. Deze grote 

middengroep hoor je nauwelijks. Wat zal de rol zijn van de zwijgende meerderheid in een tijd van 

toenemende polarisatie? En wat kunnen wij zelf doen?  

Spreker: Hans Peter Benschop,  

Partners: Trendbureau Overijssel, D’RAN 17 festival van de Democratie  

Datum: 9 september 2017 

 

Prima mens 

Het Monument voor Prima Mensen van Domenique Himmelsbach de Vries staat in het middelpunt van 

Nederland, op een dijk in de Flevopolder. Het betonnen beeld van vijf meter hoog heeft de vorm van 

een pentagram en steekt zijn twee duimen omhoog. De sculptuur herdenkt ‘de andere 99%’. Mensen 

die niet op monumenten vernoemd worden; levenden, vrienden, helden, antihelden uit de periferie, de 

onzichtbaren. Het monument was onderdeel van Domenique’s installatie in de tentoonstelling Silent 

Majority, waar hij op zoek gaat naar een optimistisch toekomstbeeld van een versplinterde 

samenleving. Tijdens de tentoonstelling konden ‘prima mensen’ worden aangedragen die in 

naamtegels onder het monument werden vereeuwigd. Hiervoor werden verschillende 

graveerworkshops en events georganiseerd. Tijdens het event op 12 december werd de 

gemeenschappelijke deler tussen mensen en perspectieven onderzocht. Wat is een prima mens? Is dit 

per definitie een bekende of kan het ook een vreemde zijn? Betekent een prima mens hetzelfde in 

verschillende culturen? Welke mensen of groepen missen op het monument? En hoe slaan we 

bruggen tussen een pluriforme stille meerderheid, ongeacht afkomst en verschillen? 

Spreker: Domenique Himmelsbach de Vries 

Datum: 12 december 2017 
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PERFORMANCE, OBJECTS, BODIES 
 

Tentoonstelling 

Marit Mihklepp en Ludmila Rodrigues gebruiken interactie tussen lichamen en objecten om te 

onderzoeken hoe wij ons verhouden tot de medemens en de omgeving. Door onze relatie tot 

objecten te bestuderen, wordt duidelijk dat het nog niet zo makkelijk te bepalen is waar onze fysieke 

aanwezigheid eindigt en de omgeving begint. De interactieve werken van Marit en Ludmila nodigden 

het publiek uit om deze verkenningstocht aan te gaan en mee te doen aan speelse, ‘open einde’ 

experimenten. Het werk van beide kunstenaars was interactief en niet compleet zonder de deelname 

van de bezoeker. Als publiek werden we uitgenodigd om uit onze comfortzone te komen, op 

balancerende constructies te klimmen en een dialoog aan te gaan met objecten én met elkaar. De 

kunstenaars gaven bezoekers de ruimte om zich te oriënteren op de wijze waarop zij zich willen 

verhouden met ‘het onbekende, maar boden ook mogelijkheden om een verkenningsdialoog aan te 

gaan. 

Curator: Matteo Marangoni 

Kunstenaars: Marit Mihklepp en Ludmila Rodrigues 

Partner: iii (instrument inventors initiative) 

Datum: 16 november 2017 t/m 28 januari 2018 

 

  



26 

 

Educatief programma PO 

In aansluiting op de tentoonstelling Performance, Objects, Bodies is een educatief programma 

ontwikkeld voor leerlingen van groep 4 t/m 6 van het Primair onderwijs.  

Wat is een performance? Wie zijn de kunstenaars Marit Mihklepp en Ludmila Rodrigues? Hoe kan ik 

zelf een interactief object maken van kosteloos materiaal? De kinderen onderzochten hoe je 

verbindingen kunt maken met constructies van kosteloos materiaal, zoals scharnieren, schuiven en 

draaien. Ze maakten een interactief object van kosteloos materiaal en testten elkaars objecten.  

Doelgroep: groep 4, 5 en 6  

Lesduur: 90 minuten  

Leerinhoud: Er werd gewerkt aan SLO-kerndoelen 54 en 55. 
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2.3 Culturele ecosysteem 
 

Kunst staat niet op zichzelf, maar is verweven met de maatschappij. Tetem wil betekenis toevoegen die 

verder gaat dan autonome kunst alleen en staat daarom midden in de samenleving. Zo wil Tetem een 

bijdrage leveren aan de ontwikkeling van nieuwe talenten, de culturele sector en aan de kwaliteit van 

de leefomgeving. Naast het tentoonstellingen en event programma kent Tetem een programma 

waarin we vanuit onze unieke positie binnen het culturele ecosysteem een bijdrage leveren aan deze 

ontwikkelingen.  

 

2.3.1 Talent & Development Program 
Creatieve en kunstzinnige talenten krijgen binnen Tetem kansen en mogelijkheden om zich artistiek en 

professioneel te ontplooien. De organisatie en het netwerk worden opengesteld en kennis wordt 

gedeeld. De kunstenaars volgen het proces rond de totstandkoming van tentoonstellingen van heel 

dichtbij en zijn aanwezig bij gesprekken met curator, kunstenaar en leveranciers. Dit leverde inzichten 

en praktijkvoorbeelden op over hoe je een gesprek kunt voeren over inhoud, geld en kwaliteit. De 

kunstenaars kregen en strippenkaart die gebruikt kon worden voor advies en inzet van medewerkers 

van Tetem. De strippenkaart werd ingezet voor bijv. het verkrijgen van inhoudelijke reflectie op eigen 

werk, het opstellen van artist statements, ondersteuning bij marketingvraagstukken, subsidieaanvragen 

en technische problemen. 

In 2017 hebben 3 jonge kunstenaars deelgenomen aan het Talent & Development Program. 

• Marnix van den Berg 

• Stephanie Nypels  

• Esmay Groot-Koerkamp  

 

Stephanie Nypels en Esmay Groot-Koerkamp zijn eind 2017 uitgestroomd uit het Talent & 

Development traject omdat voor hen de projectaanvraag voor de Nieuwe Makers Regeling werd 

toegewezen. Stephanie en Esmay blijven tot halverwege 2019 aan Tetem verbonden via de Nieuwe 

Makers Regeling.   
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2.3.2 Nieuwe Makers regeling 
Hanna Jansen heeft gedurende de periode juli 2016 t/m september 2017 onder begeleiding van Tetem 

gewerkt aan eigen ontwikkeling en nieuwe producties in het kader van de Nieuwe Makers regeling.  

 

Hanna is sinds de middelbare school bevlogen ten aanzien van het medium fotografie. Ze won in 2010 

de Fotografie Jong Talentprijs van de Rotaryclub Almelo. Met het geldbedrag dat ze won kocht ze haar 

eerste camera. In hetzelfde jaar verliet ze de middelbare school om te beginnen aan de opleiding Fine 

Art aan ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten te Enschede. In 2014 studeerde ze af in de richting 

Fotografie. Haar werk werd in het kader van de eindexamenexpositie in Tetem geëxposeerd. Twee jaar 

later startte voor haar het Nieuwe Makers traject in Tetem.  

 
 

In dit traject heeft Hanna een mooie ontwikkeling laten zien. De gelaagdheid van haar werk is 

toegenomen. Hanna wil het gesprek op gang brengen en mensen tot voelen of denken aansporen. 

Dat is goed gelukt bij de serie Wavelenghts, een serie portretten van ex-geliefden. Tijdens de opening 

van de expositie kon je merken dat veel mensen zich met het thema konden identificeren. Men ging 

met elkaar in gesprek. De lijnen die de achtergrond vormen en tegelijkertijd het verloop van de relatie 

symboliseren zorgen voor extra verdieping van de werken.  

 

Hanna wilde zich gedurende het traject ook verder ontwikkelen door zich meer te verdiepen in 

(vak)literatuur en kunstgeschiedenis en door het bezoeken van musea. Birth of Venus is een mooi 

voorbeeld van haar inspanningen op dit gebied. De serie laat een overduidelijke link naar de Griekse 

mythologie en de klassieke schilderkunst zien. Hanna nam het beroemde werk ‘De Geboorte van 

Venus’ van Botticelli als vertrekpunt en plaatste de thematiek van de godin Venus in de huidige tijd. 

Op deze manier creëert ze een nieuwe eigentijdse invulling van een beeltenis die onderdeel uitmaakt 

van ons collectieve geheugen. Door haar werk met de geschiedenis te verbinden maakt ze het 

onderdeel van een groter geheel en voegt ze extra lagen van context en betekenis toe. 

 

Hanna heeft gedurende het traject een goed beeld ontwikkeld op de (beroeps)praktijk van een 

kunstenaar en het eco-systeem waarin de kunstenaar zich beweegt. Ze is zekerder geworden in het 

naar buiten treden met haar werk. Van aanvankelijke autonomie is ze gegroeid naar het standpunt dat 

kunst pas een leven en een doel krijgt als mensen ernaar kijken. Ook is ze minder terughoudend 

geworden in het vragen van hulp en advies aan anderen; ze heeft geleerd dat dit geen teken van 

zwakte is, maar juist een meerwaarde kan opleveren. Daarnaast heeft ze haar schrijfvaardigheden 

verbeterd en geleerd om zichzelf duidelijker en krachtiger uit te drukken. Ze heeft veel tijd en 

aandacht besteed aan de ontwikkeling van haar website en blogs, beiden met een goed resultaat. Haar 

foto’s spreken deels voor zich, maar de begeleidende teksten geven een extra betekenis; hierin wordt 

de conceptuele onderlaag van het werk toegelicht, hetgeen de beleving van het werk verder vergroot. 

 

Tot slot heeft Hanna een goed beeld ontwikkeld van haar eigen talenten en datgene wat ze belangrijk 

vindt. Zo heeft ze ontdekt graag verder te willen op het gebied van cultuureducatie, het overdragen 

van kennis aan de jonge generatie blijkt goed bij haar te passen. Haar eerdere interesse voor 

werkzaamheden binnen de commerciële fotografie heeft een verschuiving richting de culturele sector 

doorgemaakt. 

 

2.3.3 Cultuur en ondernemen 
Tetem werkt met verschillende cultuurpartners, kennisinstellingen en bedrijven samen. Elk van deze 

samenwerkingen heeft een eigen karakter. Het kan gaan om het verwerven van nieuwe kennis en 

inzichten, om ketenversterking, of het ophalen van reflectie op eigen denken en programma en de 

mogelijkheid daarmee je visie te versterken.  
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Tetem ziet voor zichzelf een actieve rol weggelegd bij het vergroten van kennis en vaardigheden 

inzake Cultureel Ondernemerschap. Tetem organiseert o.a. bijeenkomsten en trainingen voor culturele 

instellingen waarbij aspecten van ondernemerschap en bedrijfsvoering aan bod komen. Ook 

ontwikkelt Tetem producten waarmee instellingen zélf aan de slag kunnen. In 2017 heeft Tetem de in 

2016 ontwikkelde training Capabel in een veranderende arbeidsmarkt doorontwikkeld tot een 

Zelfscan. Verder is er een Quickscan en teamtraining ontwikkeld rond het onderwerp Prestatiemeting 

en Bijsturing, en een training rond het onderwerp Projectmanagement. 

 

Quickscan Prestatiemeting & Bijsturing 

Voor ondernemers in de kunst en cultuur sector is een Quickscan ontwikkeld die hen kan helpen hun 

doelen te bereiken. Als je weet wat je wilt bereiken, als je je ambities scherp voor ogen hebt en als je 

weet hoe je deze waar wilt maken, lukt het je beter om een toekomstbestendige organisatie te maken, 

ook als de omstandigheden minder zijn. Jouw organisatie wordt sterker, kansrijker en je bouwt aan 

een goede reputatie als je weet wat je wilt presteren en als je kunt bijsturen. En dat is ontzettend 

belangrijk, zeker voor culturele organisaties die vaak opereren binnen een onstabiele omgeving.  

 

De Quickscan kan gedownload worden op de website van Tetem. Er is ook een teamtraining 

ontwikkeld voor organisaties die met behulp van de Quickscan willen werken aan de 

toekomstbestendigheid van hun organisatie. Er hebben 4 trainingen plaatsgevonden (totaal 46 

deelnemers). Partners die hebben bijgedragen aan de ontwikkeling van de training zijn Concordia, 

Saxion en Stadkamer. Partners die een bijdrage hebben geleverd aan het in de markt zetten van de 

training zijn Rijnbrink, Kunstnonstop en FNV. 

 

Training Projectmanagement 

Voor ondernemers in de kunst en cultuur sector en voor kunstenaars is een training 

Projectmanagement ontwikkeld. Hoe ga je om met het inrichten en uitvoeren van projecten? Wat heb 

je afgesproken over wie wat doet en wat leg je wel/niet vast? Hoe zorg je ervoor dat je tijdig bij kunt 

sturen als het niet goed dreigt te gaan? 

 

Deze training is zo ontwikkeld dat hij zowel ingezet kan worden als een inhouse training voor 

organisaties, als kan worden gegeven aan samengestelde groepen. Er zijn 3 reguliere trainingen 

uitgevoerd en er hebben 7 inhouse trainingen voor cultuurinstellingen plaatsgevonden. Partners die 

een bijdrage hebben geleverd aan het in de markt zetten van de training zijn Rijnbrink en 

Kunstnonstop. 

 

2.3.4 Productiehuis 
Het Productiehuis is ontstaan naar aanleiding van de vraag van lokale kunstenaars naar 

ontwikkelingsmogelijkheden en richt zich op de bevordering van een brede professionele ontwikkeling 

van kunstenaars. Het Productiehuis werft opdrachten uit het bedrijfsleven, de non-profit- en de 

publieke sector. Kunstenaars krijgen de mogelijkheid om nieuwe kennis en ervaring op te doen, 

hetgeen leidt tot verdieping dan wel verbreding van de eigen beroepspraktijk. 

 

De opdrachten lopen qua discipline en omvang sterk uiteen. Het gaat om autonome en toegepaste 

kunstopdrachten, sociaal-artistieke projecten en organiserende en producerende opdrachten. In 2017 

is gewerkt aan de volgende 3 projecten: 

• Collectie Enschede: Tetem verzorgt het dagelijks beheer van de collectie. Modevormgeefster 

Liza Beldman verzorgt de uitvoerende taken zoals het schouwen van de collectie, klein 

onderhoud, mutaties in Adlib (het collectiebeheer software pakket) en transport. De 

programmamedewerker die vanuit Tetem over deze opdracht gaat verzorgt het 

projectmanagement, de communicatie en de administratieve afhandeling. 
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• Ontwikkeling Tutorials TwentseWelle: Tetem verzorgt de ontwikkeling van de tutorial voor de 

tentoonstelling gerelateerde opdrachten in de fabriek van TwentseWelle. Cultuureducator Len 

Peterkamp heeft deze opdracht ingevuld voor de tentoonstelling Leonardo, de droom van het 

vliegen.  

• Maker Community Hardenberg: De Cultuurkoepel en de bibliotheek uit Hardenberg werken 

aan de oprichting van een Fablab. Tetem biedt hierbij expertise en bemiddeling. De 

programmamedewerker die vanuit Tetem over deze opdracht gaat zoekt in eigen netwerk 

kunstenaars en makers die ingezet kunnen worden om het programma in Hardenberg te 

versterken. Dit heeft geresulteerd in opdrachten voor de volgende kunstenaars, ontwerpers en 

makers: Amel Zubeidy, Daniel Maalman, Marloes Staal, Merlin Marski en Wout Zweers (Wouw-

lab). Tevens is de augmented reality gallery van Vector & Golf gepresenteerd. 

 

2.3.5 Placemaking 
Een inclusieve en levendige stad is de humus laag voor een goed functionerend cultureel ecosysteem. 

De cultuursector en het sociale domein kunnen elkaar hierbij inspireren en versterken. Tetem 

ondersteunt daarom culturele en sociale initiatieven bij de ontwikkeling van hun organisatie en 

activiteitenprogramma. Deze ondersteuning kan zich richten op hulp bij onderzoek, het samenbrengen 

van ideeën, het creëren van fysieke plekken en het verduurzamen van initiatieven. De geboden 

ondersteuning varieert qua intensiteit en omvang. En aantal culturele initiatieven als Studio Complex, 

Hangarrr, Tankstation en Robson worden structureel door Tetem ondersteund. 

 

2.3.6 Stedelijke regio 
Met de toekenning van de meerjaren subsidie vanuit het Mondriaan Fonds en de Provincie Overijssel 

profileert Tetem zich sterker dan voorheen als partner in de regio. In 2017 heeft dit geresulteerd in een 

structurele samenwerking met het Stadsmuseum Almelo en de ontwikkeling van een provincie breed 

project rond energietransitie.  

• Stadsmuseum Almelo is een relatief klein museum op het gebied van Erfgoed en kunst. Binnen 

het museum leefde de wens om de randprogrammering te verbreden. Tetem ondersteunt het 

Stadsmuseum door hulp bij onderzoek, het samenbrengen van ideeën en het inzetten van 

netwerk.  

• Energietransitie is een urgente en belangrijke maatschappelijke opgave, waarbij een integrale 

en regionale aanpak cruciaal is. Maatschappelijke krachten en belangen in de regio spelen een 

steeds belangrijker rol. Tetem ziet energietransitie als een van de grote maatschappelijke 

thema’s van dit moment en wil én kan een bijdrage leveren in de aansluiting bij de leefwereld 

van mensen en bedrijven. Met het project Energietransitie wil Tetem, samen met partners, de 

ontwikkeling en het belang van regionale energietransitie voor brede lagen en sectoren in de 

samenleving zichtbaar maken. Doel is: om mensen, groepen en organisaties bewust te laten 

worden van het belang van energietransitie en te inspireren tot duurzaam handelen. Het 

project is ontwikkeld in 2017 en gaat van start in april 2018. 

 

2.3.7 Stads (en regio) programma 
Iedereen, ongeacht leeftijd, culturele achtergrond of inkomen moet toegang hebben tot cultuur. Dat 

laat onverlet dat de opbouw van het publieksbereik van Tetem geen afspiegeling is van de 

samenleving. Om nieuwe publieken te bereiken programmeert Tetem samen met partners uit de 

samenleving. Het kan hierbij gaan om culturele partners, maar ook om partners uit het onderwijs of 

sociale domein. Omdat we een grote toegevoegde waarde zien in de input van publiek en partners, 

betrekken we ze in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van onze programma's. We kiezen voor 

dialoog, samenwerking en partnerschip als belangrijkste instrumenten. 
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De keuze om programma’s te maken met partners uit de stad en regio resulteert in een kleurrijk 

stadsprogramma met vele partners. Soms is dit programma verbindend of harmonieus, soms artistiek 

van een hoog niveau. Soms gaan belangen ook tegen elkaar in en worden conflicten aangeraakt. Deze 

spanning is kenmerkend voor een dynamische samenleving.  

 

EEN VERHAAL 

In de performance Een Verhaal speelde Hanan Klei met het schemergebied van weelderige 

verbeelding en de klap van de realiteit. Uitgangspunten waren vragen als: Waar stopt de realiteit en 

begint de verbeelding? Door middel van beeld en taal nam Hanan het publiek mee op reis door dit 

schemergebied. 

Kunstenaar: Hanan Klei (8 januari) 

 

THE ISLAND OF ALL TOGETHER 

In een tijd waarin we 24/7 nieuwsupdates ontvangen voelt het alsof we de wereld beter kennen dan 

ooit. Maar wat weten we nou eigenlijk van elkaar? Fotograaf Marieke van der Velden, die voor 

opdrachtgevers als Unicef al jarenlang naar allerlei plekken op de wereld reisde, voelde de noodzaak 

om zich hier verder in te verdiepen. In haar project The Island of All Together, dat ze samen met haar 

man Philip Brink maakte, liet Marieke toeristen en Syrische vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos 

met elkaar over het leven praten, op een bankje in het park of aan zee.  

Spreker: Marieke van der Velden (10 januari) 

 

TOUT DOIT DISPARAITRE 

In de performance Tout doit disparaitre (Alles moet weg) vestigde Marie Janin de aandacht op het 

proces van verdwijning, waarin objecten volledig in het niets lijken op te gaan. Zal het potlood 

verdwijnen als je het tot het einde slijpt? Als we erkennen dat alle afval het begin kan vormen van een 

nieuw verhaal, komen we in een oneindige cirkel terecht.  

Kunstenaar: Marie Janin (15 januari)  
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PERFORMANCE EVENT: NO PATENT PENDING #26 

No Patent Pending zijn nomadische performances van kunstenaarscollectief iii. Met een live uitvoering 

van We are Never Ever Ever Getting Back Together door Doron Sadja, de performance Spine Spinning 

van Wen Chin Fu en een nieuw werk van David Scheidler, was #26 de vernissage van Doron Sadja’s 

tentoonstelling.  

Kunstenaars: Doron Sadja, Wen Chin Fu en David Scheidler 

Partner: Kunstenaarscollectief iii (29 januari) 

 

BRING YOUR OWN BEAMER (BYOB)  

Bring Your Own Beamer (BYOB) is een internationaal concept bedacht door internet kunstenaar Rafaël 

Rozendaal, waarbij kunstenaars voor een avond een ruimte vullen met projecties. Alles is geoorloofd 

zolang er maar geprojecteerd wordt: videokunst, installaties, games, video-mapping en slideshows  

Partners: AKI ArtEZ, Universiteit Twenthe, Saxion, ROC (3 februari) 

 

ANDY, BLOED EN BLOND HAAR 

De cultfilm Andy, Bloed en Blond haar is de debuutfilm van Frank Wiering uit 1979, met muziek van 

Herman Brood en Normaal. De film is geproduceerd door Sigma Pictures. Het was een van de eerste 

films waarin de provincie een belangrijke rol speelt. Voorafgaand aan de film kon het publiek in 

Tankstation genieten van een vegetarisch diner. 

Partner: Tankstation Cultureel Vulpunt (25 april) 

 

KUNSTNONSTOP ‘PERSONEELSFEEST’ 

Tijdens de netwerkbijeenkomst voor kunstprofessionals vertelde kunstenaar Viktoria Gudnadottir over 

haar kunstenaarschap en toonde een selectie van haar tentoonstellingen en projecten. Daarnaast was 

er een diapresentatie te zien van Paul Clason met foto’s van tentoonstellingen en culturele 

evenementen in Enschede en muziek van DJ Easy P. 

Partner: KunstNonStop (11 mei) 

 

KUNSTENLANDSCHAP 

Kunstenlandschap is een jaarlijks evenement in het landschap rond Lonneker en is verbonden met 

Roombeek Cultuurpark, het culturele hart van Enschede. Langs de route en bij de deelnemende 

instellingen zijn elk jaar verschillende tentoonstellingen, kunstwerken, installaties en performances te 

zien. Tetem was een van de startpunten van de route.  

Partner: KunstenLandschap (3,4 en 5 juni) 

 

MINI-EXPO EN OPENING VAN DE JEUGDKUNSTACADEMIE TWENTE  

De Jeugdkunstacademie Twente is een samenwerkingsverband tussen Kaliber Kunstenschool en de 

AKI. De opleiding is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar en jongeren van 13 tot 18 jaar die 

helemaal voor kunst gaan.  

De deelnemers van de Jeugdkunstacademie Twente toonden hun werken tijdens een mini-expo in de 

foyer van Tetem 

Partner: Jeugdkunstacademie Twente, Kaliber Kunstenschool, AKI ArtEZ  (17 en 18 juni) 

 

PROJECT EXHIBITION 

De studieroute Kunst en Techniek bij Saxion richt zich zowel op techniek als vormgeving in interactieve 

(multi-)media. Een van de eerstejaarsprojecten is Project Exhibition: een vrije en autonome opdracht 

waarvoor de studenten een eigen interactieve installatie mogen bedenken en maken. De installaties 

werden gepresenteerd in Saxion, waarna de beste werken te zien waren in Tetem.  

Partner: Saxion Kunst en Techniek (1 t/m 4 juli) 
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MEET YOUR STRANGER  

Ook Enschede is een stad waar je elke dag verrast kan worden door een ontmoeting met een voor jou 

onbekende. De stad is de plek waar we samenleven met vreemden. De vreemdeling roept wisselende 

emoties op, hij draagt tegelijkertijd een bedreiging én een belofte in zich. Tijdens het event ‘Meet your 

stranger’ werden vragen onderzocht als: wat is er nodig om tot wederzijds begrip tussen vreemden te 

komen? Hoe belangrijk is het dat bewoners van een stad elkaar ontmoeten? Welke bijdrage kan een 

stad hieraan leveren? Welke rol kunnen het verenigingsleven en de cultuur hierin spelen?  

Kunstenaars en artiesten: Janina Stopperka, La Reina, Mark de Greef, Hessel Bosch, Doremiek Lamain, 

Kanvie Winter en Alondra Overmeer.  

Partners sociale domein: Kennisplatform Integratie en Burgerschap, Power Noord, M-pact, Stichting 

Ebru, Buurtbedrijf Bijen, Mediant, UT Buddy’s, Wereldvredesvlam Twente (9 juli) 

 

ZOMERSPELEN ROOMBEEK: VAKANTIEWORKSHOPS FASHION-TECH 

In aansluiting op de tentoonstelling Robotic Couture van Anouk Wipprecht, ontwierpen jongeren 

tijdens een serie workshops een interactief kledingstuk. Ter afsluiting van de Zomerspelen toonden de 

jonge ontwerpers tijdens een finale modeshow hun ontwerpen aan het publiek.  

Partners: Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Concordia (juli t/m september) 

 

ZOMERSPELEN ROOMBEEK: VAKANTIEWORKSHOPS FOTOGRAFIE 

In aansluiting op de tentoonstelling Ville de Calais van Henk Wildschut, fotografeerden jongeren de 

versmelting van culturen. Ter afsluiting van deze serie workshops vond een presentatie van het 

gemaakte werk plaats in de foyer van Tetem.   

Partners: Rijksmuseum Twenthe, TwentseWelle, Concordia (augustus t/m oktober) 

 

THE BIG DRAW  

The Big Draw is een tekenevenement dat jaarlijks in oktober over de hele wereld plaatsvindt. Tijdens 

dit event onderzocht Tetem de invloed van ontwerpregels binnen een samenwerking. Geïnspireerd 

door de ontwerpmethode Conditional Design - zoals geformuleerd door de grafisch ontwerpers Luna 

Maurer, Jonathan Puckey, Roel Wouters en kunstenaar Edo Paulus - werden een aantal activiteiten 

ontwikkeld. 

Tijdens tientallen workshops werden deelnemers (jong en oud) uitgedaagd tot een spel van menselijke 

interactie, kaders en generatieve systemen. Binnen een team werd een tekening gemaakt volgens 

vooraf bepaalde regels. De resultaten van dit tekenexperiment waren van zaterdag 21 oktober t/m 

dinsdag 31 oktober te zien in de foyer van Tetem.  

Partners sociale domein: Kennisplatform Integratie en Burgerschap, Salus Zorg, WestendorpPR, 

Buurtbedrijf Bijen, UT Buddy’s, Stichting Ebru, Jeugdkunstacademie Twente (oktober) 

 

THE BIG DRAW FINAL EVENT 

Lezing door Wouter Eggink van Universiteit Twente over ontwerpregels en een terugblik op de 

tekensessies met een analyse van het proces, het resultaat en de uitkomsten van dit onderzoek.  

Spreker: Wouter Eggink 

Partner: Universiteit Twente (31 oktober) 

 

WEEKEND VAN DE WETENSCHAP 

Jaarlijks organiseert NEMO met steun van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het 

Weekend van de Wetenschap met het doel Nederland te laten ervaren hoe belangrijk en interessant 

wetenschap en technologie zijn. Tetem was een van de deelnemende locaties, waarbij de bezoekers 

kennis konden maken met de tentoonstelling Spectra en mee konden doen aan The Big Draw 

workshops (7 en 8 oktober). 

Partner: Weekend van de Wetenschap  
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3. | MAKER FESTIVAL TWENTE 2017 
 

Het Maker Festival Twente (MFT) kent een eigen dynamiek en tijdspad. Aan de subsidieverstrekkers is 

een uitgebreid jaarverslag aangeleverd over editie 2017. In aansluiting op de afrondingen is een 

vaststellingsbeschikking ontvangen voor de ontvangen subsidies. 

In dit jaarverslag een beknopte samenvatting van het Maker Festival Twente 2017. 

 

3.1 Wat is een Maker Festival 

Maker Festivals of Maker Faires zijn festivals van en voor inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid die 

‘makers’ in de schijnwerpers zetten. Het zijn evenementen waar bedrijven, uitvinders, doe-het-zelvers, 

ambachtslieden, wetenschappers, kunstenaars en andere makers laten zien wat ze maken, delen en 

wat er geleerd kan worden. Maker Faires stimuleren kennisdeling en innovatie en zijn een broedplaats 

en ontmoetingsplaats voor iedereen - jong en oud - die geïnteresseerd is in techniek.  

De term Maker Faire komt uit de Verenigde Staten waar de festivals sinds 2006 een begrip zijn. 

Inmiddels vinden ze over de hele wereld plaats. In Europa vindt er een European Maker Week plaats, 

dit is een internationaal netwerk van Maker Festivals en andere evenementen op het gebied van 

techniek, innovatie en maken. Het doel is om het belang van creativiteit en innovatie bij alle scholen in 

Europa onder de aandacht te brengen en om verbindingen te leggen met lokale makers en publiek. 

Ook het Maker Festival Twente maakt onderdeel uit van deze week.  

Twente heeft alles in zich om haar maakindustrie en de innovatie die hier wordt gerealiseerd in de 

schijnwerpers te zetten en te benadrukken dat ‘maken’ de toekomst heeft. Het gaat om het delen van 

wat er wordt gerealiseerd, het stimuleren van creativiteit en inventiviteit en niet te vergeten het 

aanspreken van de jeugd. Het MFT is een ontmoetingsplaats voor creatief en technisch experiment. De 

bezoeker van het festival ervaart door het meekijken, meedoen en beleven het nut en plezier van zélf 

dingen bedenken en maken. Dat kan bijv. door het meedoen met diverse workshops.  
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3.2 Editie MFT 2017  
 

Vanaf 2017 werkt het MFT ieder jaar met een nieuw thema om zo de edities hun eigen karakter en 

kleur te geven. Daarmee garanderen we ook de voortdurende vernieuwing van het festival zelf. Tevens 

wordt op deze manier de verbinding met de verschillende partners en programmaonderdelen 

versterkt.  

 

En met wie konden we beter beginnen dan met Leonardo da Vinci: de renaissancemens, de homo 

universalis, de kunstenaar, de ingenieur en de wetenschapper. Als er iemand is die de weg heeft 

gewezen in tal van vakgebieden dan is het wel Leonardo. Het thema van het Maker Festival Twente 

2017 was dan ook ‘Leonardo de uitvinder’. 

 

Met het thema ‘Leonardo de uitvinder’ in het achterhoofd zocht Tetem naar ontwikkelingen die 

relevant zijn voor de regio en het festival. Er zijn verbindingen gemaakt tussen de programmering van 

Tetem, TwentseWelle en de programma’s van partners. Met het doel om nieuwe ontwikkelingen te 

tonen, maar ook om verbindingen op gang te brengen of een netwerk te verstevigen. 

 

Op deze wijze werd gewerkt aan de ontwikkeling van een open innovatief netwerk en waren kunst en 

cultuur geen franje meer, maar werden ingezet als drijvende kracht achter de creatieve economie van 

Twente. Ontmoeting, inspiratie, creativiteit en innovatie werden aangejaagd. Maar er was ook 

aandacht voor het economische vervolgtraject van de maker. In samenwerking met Kennispark Twente 

is aan deelnemende makers ondersteuning aangeboden op het gebied van doorontwikkeling en 

ondernemerschap. Op deze wijze leverde de Makers beurs ook een bijdrage aan stimulering van de 

economie in de regio Twente.   

 

De programmering van het Maker Festival Twente bestond uit de volgende onderdelen: 

 

• Expertprogramma: Het programma bevatte kleinschalige events variërend van ontwerp-

workshops en artist-talks tot netwerkbijeenkomsten. Met deze events opende het MFT de 

maatschappelijke discussie over de invloed en gevolgen van de ontwerp- en 

maakontwikkelingen voor mens, cultuur en werkprocessen.  

• Play & Learn dagen: in de twee weken voorafgaand aan de Makers & Inspiratiebeurs op het 

MFT, vonden vier onderwijsdagen plaats. Leerlingen van het PO, VO, VMBO en MBO konden 

via presentaties en workshops kennis maken met ontwikkelingen op het gebied van 

technologie in ons dagelijks leven.  

• Mini-Maker festivals in Almelo en Hengelo: in deze steden vond ’s ochtends de Play & 

Learn dag voor het onderwijs plaats en in de middag een Mini-Maker festival. Het programma 

werd ’s middags opengesteld voor publiek. Daardoor kon ook de sociale omgeving van de 

leerlingen kennis maken met het geboden programma en werden de bezoekers gestimuleerd 

om ook naar het MFT zelf te komen. 

• Makers & inspiratiebeurs: tweedaagse beurs waar ontwerp- en maakprocessen worden 

gedemonstreerd en resultaten worden gedeeld. Kunst, vormgeving, techniek, ondernemers en 

onderwijs worden samengebracht om elkaar te ontmoeten en te inspireren, maar soms ook 

om elkaar op het verkeerde been te zetten of te ontwrichten. Het werk van meer dan 70 

ontwerpers, vormgevers en kunstenaars wordt niet alleen ingezet vanwege de esthetische 

kwaliteiten of symbolische waarde, maar geeft bezoekers tevens inzicht in het creatieve 

ontwerp-, maak- en innovatieproces. Bezoekers en deelnemers leren van en met elkaar en 

participeren in elkaars ontwikkelingen.  

• Tentoonstellingen: gedurende MFT kon de bezoeker diverse spectaculaire tentoonstellingen 

bezoeken. In TwentseWelle de tentoonstelling Leonardo Da Vinci, de droom van het vliegen. 



36 

 

In Tetem de tentoonstelling Robotic Couture met het werk van high-tech fashion designer 

Anouk Wipprecht en de tentoonstelling You Only Live Online met het werk van 

internetkunstenaar Dries Depoorter. 

• MFT Outdoor: op het buitenterrein van Roombeek was bij het MFT Outdoor veel te zien en te 

beleven op het gebied van vliegen, bruggen, constructies en robots. Met werk van Joost 

Conijn, Marco Broeders, Jeroen Molenaar, Joris Strijbos, Freerk Wieringa, Reinier Kranendonk, 

Jelle de Graaf, Edwin Dertien en ViaOral. 

 

3.3. De toekomst 
 

De 5e editie van het MFT zal plaatsvinden op zaterdag 26 en zondag 27 mei 2018 in Roombeek 

Cultuurpark in Enschede. Het MFT 2018 zal in het teken staan van ‘De Vrolijke Frankenstein’.  

 

De samenwerking met TwentseWelle wordt doorontwikkeld. Gedurende de evaluatie heeft 

TwentseWelle haar commitment voor de toekomst uitgesproken. Dit betekent dat TwentseWelle een 

grotere bijdrage zal gaan leveren qua inzet van medewerkers, waardoor het festival beter gedragen 

wordt. Vanuit de reguliere programmering van Tetem is capaciteit vrijgemaakt voor ondersteuning van 

de kerngroep. Dit vergroot de continuïteit van het festival en maakt een jaarprogrammering mogelijk.   

 

De interesse in het expertprogramma groeit. Partners van de afgelopen editie uit het bedrijfsleven, 

onderwijs en de culturele sector zijn positief over een volgende editie. Saxion en Universiteit Twente 

willen de samenwerking intensiveren. Partners uit Almelo en Hengelo spraken de wens en behoefte uit 

het expertprogramma te verbreden naar Almelo en Hengelo. Maar ook nieuwe bedrijven zijn 

geïnteresseerd in een samenwerking.  

 

Voor de Play & Learn dagen is het van belang om de opgebouwde ervaringen en programma’s te 

continueren zodat deze ieder jaar steviger verankerd raken in het onderwijs. Het gaat hierbij om zowel 

het PO (primair onderwijs) als VO (voortgezet onderwijs) en het MBO-programma. Evaluaties met het 
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onderwijs laten zien dat het programma grote impact heeft binnen het onderwijs. Voor 2018 worden 

de voorbereidende beroepsopdrachten verder uitgebouwd. Deze ontwikkeling wordt opgepakt in 

samenwerking met het AOC en het ROC van Twente.  

 

De Play & Learn dagen vinden plaats op 15, 16, 17 en 23 mei 2018. Op 16 mei is aansluitend de Mini 

Maker Faire in Hengelo, op 23 mei is aansluitend de Mini Maker Faire in Almelo. 

 

Tetem is regiopartner in de tender van penvoerder Waag Society voor de subsidieregeling Landelijk 

Makersevenement voor het Onderwijs. Deze tender is toegekend en dit betekent een belangrijke 

impuls voor het Maker Festival Twente. Het biedt nieuwe kansen voor uitbreiding en versteviging van 

het landelijk netwerk. Veel makers spraken voor deze landelijke editie ook al hun steun uit door middel 

van het invullen van een intentieverklaring tot samenwerking met Maker Faire Nederland. 
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4. ROOMBEEK CULTUURPARK EDUCATIE  
 

Het bundelen van denkvermogen en daadkracht van Rijksmuseum Twenthe, Museum TwentseWelle en 

Tetem resulteerde medio 2015 in de oprichting van Roombeek Cultuurpark Educatie.  

 

Het doel van de samenwerking is het ontwikkelen en aanbieden van een nog rijker en aantrekkelijker 

palet aan cultuur-educatieve activiteiten. De samenwerking biedt niet alleen praktische voordelen op 

het gebied van o.a. professionalisering, logistiek en boekingen, maar vooral ook inhoudelijke kansen. 

Zo ontstaan door de intensieve samenwerking nieuwe mogelijkheden om de cultuurhistorische kennis 

van Museum TwentseWelle te combineren met de kunsthistorische kwaliteiten van Rijksmuseum 

Twenthe en de nieuwe technologische capaciteiten van Tetem. De samenwerking is mede gericht op 

innovatieve educatievormen die aansluiten bij het snel veranderende onderwijsveld. 

 

In 2015 is een start gemaakt met de integratie van de educatie afdelingen van het Rijksmuseum 

Twenthe (RMT), TwentseWelle (TW) en Tetem. Mensen, middelen, kennis en netwerk werden vanuit de 

drie organisaties samengevoegd in RCE. Dit resulteerde in een omvangrijk en krachtig educatief team, 

een gezamenlijke website, een gedeelde brochure en het flexibiliseren van de aanwezige middelen.  

 

In 2016 is de integratie een stap verder doorgevoerd en zijn de vrijwilligers van RMT ingebracht in RCE. 

Ook zijn de werk- en bedrijfsvoering processen van de drie organisaties vergaand op elkaar afgestemd 

en is ervoor gekozen om het door Tetem gebruikte ICT-systeem te introduceren binnen TW en RMT.  

 

In 2017 heeft de implementatie van het ICT-systeem plaatsgevonden en daarmee is de integratie van 

de educatieafdelingen volledig afgerond. 
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4.1 Educatie | ontwikkelingen PO 
 

In 2017 heeft RCE gewerkt aan het vergroten van de samenhang van het aangeboden programma en 

aan het optimaliseren van het aanbod voor het PO. 

 

In een vroeg stadium is onderzocht op welke wijze de tentoonstellingsprogramma’s van RMT, TW en 

Tetem elkaar inhoudelijk en didactisch kunnen versterken. Een treffend voorbeeld is de verbinding die 

is gelegd tussen de tentoonstellingen ‘Van nul tot duizendpoot’ in Museum TwentseWelle en de 

tentoonstellingen ‘De aard der dingen’ en ‘Otto Marseus von Schrieck’ in Rijksmuseum Twenthe, 

waarbij kinderen vanuit verschillende perspectieven de natuur onderzoeken.   

 

Het reguliere aanbod voor het PO is in 2017 geactualiseerd. Verschillende activiteiten zijn 

doorontwikkeld. Zo kan steeds beter worden aangesloten bij de veranderende vraag van het 

onderwijs. Digitale media, nieuwe technieken en ‘21st Century Skills' krijgen een steeds belangrijker 

plek in het aanbod. Ook in de aangeboden onderwijsvorm zijn digitale technieken leading.  

 

Leerlijnen nemen een steeds belangrijker plek in binnen het onderwijs. In 2017 is een start gemaakt 

met de ontwikkeling van een lesmiddelenserver waarop de voorbereidende lessen (zoals de leerlijnen) 

geplaatst worden. Het merendeel van de scholen die gebruik maakt van het aanbod van RCE, maakt 

ook gebruik van de voorbereidende lessen die door de groepsleerkrachten worden verzorgd. De 

lessen bereiden de leerlingen voor op hun cultuurontmoeting in Roombeek. De nieuwe server stelt 

RCE in staat om op een eenvoudige manier leerlijnen aan te passen aan de wensen van het onderwijs, 

en de toegankelijkheid voor nieuwe scholen te vergroten.  

 
In alle programma’s wordt gebruik gemaakt van procesgerichte methodieken en het onderzoekend 

leren. Voor alle leerlijnen en activiteiten geldt dat deze goed aangepast kunnen worden aan de 

wensen van de school. Een deel van de leerlijnen bestaat uit een gedeelte dat wordt verzorgd door de 

groepsleerkrachten en een deel dat wordt verzorgd door museumdocenten en/of kunstenaars. Een 

beperkt deel van de leerlijnen kan volledig worden verzorgd door de groepsleerkracht.   
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4.2 Cultuureducatie met Kwaliteit 
 

In de zomer van 2012 publiceerde het Fonds voor Cultuurparticipatie de regeling Cultuureducatie met 

Kwaliteit. Het doel van deze regeling is het creëren van een stevig fundament voor cultuureducatie in 

het onderwijs. De Raad voor Onderwijs stelt dat cultuureducatie in het hart van het onderwijs hoort: 

daar wordt een fundament gelegd voor de culturele ontwikkeling van kinderen. Deze visie van de Raad 

voor Onderwijs sluit naadloos aan bij de visie en werkwijze van RCE. RCE heeft de regeling dan ook 

omarmd en participeert als cultuurpartner in Culturage binnen de Gemeente Enschede, en in enkele 

provinciale pilots.  

 

Culturage 

Lokaal werkten binnen Culturage 1 - periode 2012-2016 - twaalf Enschedese culturele instellingen en 

38 basisscholen aan de verbetering en vernieuwing van het cultuuronderwijs in Enschede. Er werd 

gewerkt aan de ontwikkeling van doorlopende leerlijnen voor de groepen 1 t/m 8, waarbij zoveel 

mogelijk de integratie werd gezocht met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Ook de expertise van de 

groepsleerkrachten op de kunstvakdisciplines werd vergroot. Bovendien stond een goede verbinding 

van de school met de culturele omgeving op het programma.   

 

Om aan te sluiten op de werk-structuur van Culturage is gekozen om vanuit RCE drie ambassadeurs 

aan te wijzen die ieder een van de partner-organisaties vertegenwoordigen: RMT, TW en Tetem. De 

aansturing van deze drie medewerkers gebeurt centraal vanuit RCE. Naast het ambassadeurschap 

hebben RCE-medewerkers gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe leerlijnen in aansluiting op de 

wensen van het onderwijs in Enschede, en het door ontwikkelen van bestaande (voor andere 

programma’s ontwikkelde) leerlijnen voor scholen in Enschede. 

 

In de periode 2012-2016 heeft dit geresulteerd in de ontwikkeling van de eerste 6 leerlijnen.  

In 2017 zijn daar 3 nieuw ontwikkelde leerlijnen aan toegevoegd.  

• Het MaakMeeMuseum is ontwikkeld in samenwerking met Al-Ummah en leert kinderen om 

‘een oog voor cultureel erfgoed te ontwikkelen’. Ze leren dat cultureel erfgoed dynamisch is 

en dat het overal om hen heen te vinden is. Musea worden een onderdeel van hun 

denkkader en een bezoek aan een museum wordt een vanzelfsprekendheid. 

• Kriskras Kunst is ontwikkeld met de Prinseschool en leert kinderen verschillende technieken 

zoals construeren met karton en papier, boetseren met klei, buigen met ijzerdraad en 

papier-maché.  

• Filosoferen met kunst is ontwikkeld met de Windroos en sluit aan bij de vaste collectie van 

het Rijksmuseum Twenthe. Elk thema bestaat uit filosofische vragen, een werkblad voor de 

kinderen en een keuze aan lessuggesties. De lessen stimuleren een filosofisch gesprek, 

prikkelen de fantasie en bieden een frisse kijk op kunst én de wereld. 

 

Eind 2017 maken in totaal zestien scholen uit Enschede gebruik van een of meerdere van de door RCE 

ontwikkelde leerlijnen.  

 

Culturage heeft een vervolg gekregen voor de periode 2017-2021. De komende jaren zal vanuit RCE 

worden ingezet op de ontwikkeling van de leerlijn Let’s go online (een leerlijn over het bouwen van 

webpagina’s), de doorontwikkeling van het MaakMeeMuseum, de implementatie van reeds 

ontwikkelde leerlijnen en het ambassadeurschap. 

 

CmK-Overijssel 

Regionaal werkt RCE samen met onderwijsinstellingen in het primair onderwijs, het voortgezet speciaal 

onderwijs en cultuurpartners aan de ontwikkeling van verschillende pilots. In aansluiting op het advies 

van de Onderwijsraad werkt RCE aan een eigentijds curriculum. Dit is erop gericht om kinderen en 
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jongeren een stevige basis te bieden voor hun persoonlijke, maatschappelijke en beroepsgericht 

functioneren. Kinderen krijgen de ruimte om te experimenteren, leren probleemoplossend te denken, 

creatief te handelen en te reflecteren. Daardoor ontwikkelen ze zich spelender- en makenderwijs. Het 

ontwikkelen van creatieve vaardigheden en 21st Century Skills gaan hand in hand.  

 

Binnen het CmK-programma staat het ontwikkelen en implementeren van leerlijnen centraal 

In de periode 2012-2016 heeft de focus gelegen op de ontwikkeling van leerlijnen. In 2017 is gewerkt 

aan de implementatie en het vinden van modellen om verschillende leerlijnen aan elkaar te verbinden.  

 

Eind 2017 maakten in totaal 51 scholen uit de provincie gebruik van een of meerdere van de door RCE 

ontwikkelde leerlijnen. 16 van deze scholen zijn gevestigd in de gemeente Enschede. 

 

4.3 Educatie | ontwikkelingen VO  
 

In 2017 is de relatie met het voortgezet onderwijs verstevigd. De behoefte van het voortgezet 

onderwijs aan vakoverstijgend cultureel aanbod, gericht op de digitale beeldcultuur en 21st Century 

Skills is groot. Het ontwikkelen van een vakoverstijgend programma is, door de binnen het voortgezet 

onderwijs gehanteerde structuur met vakleerkrachten, complex. Het vakoverstijgend werken komt 

mondjesmaat tot stand en is vaak afhankelijk van de samenwerkingsstructuur binnen de school.   

 

Naast de wens om vakoverstijgend te werken, ontstaat bij steeds meer scholen de vraag naar een 

‘leerraamwerk’ voor de beeldende vakken. De ontwikkelde leerraamwerken zijn goed inzetbaar voor 

projectonderwijs en kunnen een goede basis bieden voor projectdagen. In 2015 en 2016 zijn een 

aantal vak- en discipline overstijgende leerraamwerken ontwikkeld voor verschillende scholen: 

Stedelijk Lyceum Zuid, Kottenpark, Reggesteijn en Attendiz.  

In 2017 zijn de leerraamwerken verder uitgebouwd en zijn er nieuwe scholen vanuit het Carmel 

College en het Avila College ingestapt. 

 

Naast de reguliere workshops en de leerraamwerken loopt het Art2Go programma.  

Art2Go is een gezamenlijk initiatief vanuit de culturele instellingen uit Enschede. Het project is 

ontwikkeld voor tweedejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Iedere leerling uit Enschede 

maakt kennis met drie verschillende culturele instellingen en een breed cultureel programma. 

Leerlingen uit de regio maken kennis met twee of drie verschillende culturele instellingen.  

De uitgangspunten achter Art2Go zijn eenvoudig. Iedere deelnemer maakt een keuze voor een 

themagebied en volgt gedurende één dag twee of drie workshops in aansluiting op dit thema. De 

workshops worden gevolgd in kleine groepen van maximaal 15 leerlingen. In 2017 werden er zeven 

themagebieden aangeboden: straattaal, stadsgeluiden, bouwen, horen, zien en zingen, actie-reactie, 

nieuwsitem en menskracht. Het merendeel van de themagebieden is aanpasbaar aan het niveau van 

de leerlingen. Een aantal themagebieden zijn specifiek gemaakt voor leerlingen van een bepaald 

niveau.  

 

  



42 

 

4.4 Educatie | ontwikkeling MBO 
 

Het MBO is een relatief kleine maar interessante partner binnen het educatieve programma. 

Activiteiten voor het MBO vragen een hoge mate van inhoudelijke afstemming; een 

tentoonstellingsbezoek met daaraan gekoppeld een workshop voor studenten van de afdeling 

ruimtelijk ontwerp vraagt op alle gebieden een andere aanpak dan een soortgelijk programma voor 

studenten facilitair of elektrotechniek. Daarnaast leeft de wens vanuit het MBO om de 

cultuurontmoeting te koppelen aan een beroepsopdracht.  

 

In 2017 is gewerkt aan het ontwikkelen van trajecten die deze verbinding tussen de cultuurontmoeting 

en de beroepspraktijk kunnen leggen. Studenten maken kennis met onderwerpen die binnen de 

cultuurinstellingen spelen en werken vervolgens voor een deel in de cultuurinstelling en voor een 

ander deel binnen de school aan een praktijkopdracht. De cultuurinstelling heeft hierbij de rol van 

opdrachtgever. 
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5 | ZAKELIJK BELEID 

 

5.1 Bestuur en Toezicht 
 

Tetem wordt bestuurd volgens het Raad-van-Toezicht-model. De Raad van Toezicht (RvT) bestaat uit 

drie leden. In 2017 bestond de Raad van Toezicht uit: Chris Haarmeijer (directeur Re-lion), Symone de 

Bruin (Hoofd Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Apeldoorn) en Frank Kresin (managing director 

Designlab Universiteit Twente) Wilja Jurg is directeur/bestuurder van Stichting Tetem Kunstruimte. 

 

De Raad van Toezicht heeft in 2017 drie keer formeel vergaderd. De directeur/bestuurder was 

aanwezig bij de bijeenkomsten van de Raad van Toezicht. Door de goede verstandhouding tussen 

enerzijds RvT-leden onderling en anderzijds de relatie RvT - directeur/bestuurder, konden alle zaken 

die aan de orde waren op een adequate manier worden afgehandeld.  

Een overzicht van de belangrijkste punten die aan de orde zijn geweest: 

• De RvT heeft de Governance van de organisatie geëvalueerd en op een beperkt aantal punten 

bijgesteld. 

• De RvT heeft invulling gegeven aan het opgestelde aftreedschema. Eind 2016 is een 

functieprofiel opgesteld voor de eind 2016 vacant gekomen positie in de RvT. Pieter Baan 

Muller is in december 2016 afgetreden als lid van de RvT. Deze positie is in april 2017 ingevuld 

door Frank Kresin. 

• De RvT heeft het functiescheidingsprotocol geëvalueerd. Het protocol is op een aantal 

ondergeschikte punten geactualiseerd. 

• De RvT heeft de prijsstelling van de producten en diensten van de organisatie geëvalueerd en 

prijzen voor de periode 2017-2018 vastgesteld. 

• De RvT heeft het eigen functioneren geëvalueerd. 

• De RvT heeft het functioneren van directeur/bestuurder geëvalueerd. 

• De RvT heeft de ontwikkeling van het netwerk van en rond Tetem gevolgd. RvT-lid Frank 

Kresin heeft hierbij een actieve rol vervuld als intermediair tussen Tetem en onderwijs- en 

kennisinstellingen. 

• De RvT heeft het inhoudelijk en financieel jaarverslag 2016 goedgekeurd en is geïnformeerd 

over de goedkeurende accountantsverklaring met betrekking tot het jaarverslag 2016.  

• De RvT heeft het functioneren van de accountant geëvalueerd en de vervolgopdrachtverlening 

aan de account goedgekeurd. 

• De RvT heeft de voortgang rond het opstellen van de subsidieaanvragen aan de Gemeente 

Enschede inzake de structurele ondersteuning van Tetem voor programmajaar 2018 gevolgd.  

• De RvT heeft de voortgang rond het opstellen van de subsidieaanvragen aan het Mondriaan 

Fonds inzake de aanvraag in het kader van de regeling meerjarenprogramma voor 

programmajaar 2018/2019 gevolgd.  

• De RvT heeft de inhoudelijke en financiële voortgang van het programma gevolgd. 

• De RvT heeft de ontwikkeling rond het opzetten van een risicoanalyse, de evaluatie van de 

controle checklist en de eerste check met deze checklist gevolgd. 

• De RvT heeft de ontwikkelingen rond de uitbouw van het intranet gevolgd en goedgekeurd. 

• De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de ontwikkelingen rond de 

medewerkers gevolgd en de RvT-leden Symone de Bruin en Frank Kresin hebben de eindejaar 

bijeenkomst voor de medewerkers bijgewoond. 

• De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de stappen richting een minder 

kwetsbare organisatie gevolgd. 
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• De RvT heeft terugkerend (alle drie de bijeenkomsten) de positionering van Tetem binnen de 

provinciale culturele structuur gevolgd. 

• De RVT heeft meerdere keren gesproken over de voortgang van het educatieve cluster.  

 

 

5.2 Medewerkers  
 

Tetem hecht grote waarde aan een goede relatie met haar medewerkers, alsook aan de ontwikkeling 

van haar medewerkers. De organisatie onderschrijft het economisch en sociaal belang van een leven 

lang leren. Vrijwilligers die in hun dagelijks leven deelnemen aan het arbeidsproces, wordt de ruimte 

geboden zich binnen een professioneel werkende organisatie nieuwe kennis en vaardigheden eigen te 

maken. Vrijwilligers die geen betaalde arbeid (meer) verrichten, zoals gepensioneerden, 

arbeidsongeschikten en werkzoekenden, wordt de mogelijkheid geboden te participeren in een 

professioneel werkende organisatie.  

 

In 2017 waren er 79 vrijwilligers actief binnen Tetem, tegenover 81 vrijwilligers in 2016. Tetem heeft 

een aantal instrumenten ontwikkeld om vrijwilligers te ondersteunen die terug willen keren in het 

arbeidsproces. Door middel van individuele coaching en ‘learning-on-the-job-trajecten’ worden 

maatschappelijke, sociale en professionele competenties ontwikkeld en wordt beroepservaring 

opgedaan. Voor een belangrijk deel van de medewerkers draagt deze werkwijze bij aan persoonlijke 

ontwikkeling en groei.  

 

5.3 Communicatie  
 

Visie 

Onze communicatie is erop gericht verschillende publieksgroepen te betrekken bij tentoonstellingen 

en events die het verhaal vertellen van een maatschappij die in ontwikkeling is. We programmeren 

binnen programmalijnen die een duidelijke link hebben met actuele thema's uit de samenleving. We 

willen niet alleen dat publieken ons programma bezoeken, maar zien ook de toegevoegde waarde van 

input van publiek en partners. Daarom betrekken we ze in een vroeg stadium bij de ontwikkeling van 

onze programma's. We kiezen voor dialoog, samenwerking en partnerschip als 

belangrijkste instrumenten. 

 

Interne communicatie 

Binnen de interne communicatie van Tetem staat de relatie tussen de organisatie en haar medewerkers 

centraal. Deze communicatie richt zich op drie aspecten: het sociale klimaat van de organisatie, de 

uitwisseling van informatie binnen de organisatie die bijdraagt aan de organisatiedoelstelling en het 

voor de medewerkers transparant maken van gemaakte keuzes. 

 

Het intranet speelt een belangrijke rol in de communicatie met medewerkers. Vrijwel wekelijks worden 

via ‘het laatste nieuws’ wetenswaardigheden gepost. Succesjes en tegenslagen worden gedeeld en 

medewerkers worden geïnformeerd over het beleid en projecten. Verder is er aandacht voor 

persoonlijke ontmoetingen in de professionele en informele sfeer. Professioneel via overleggen en 

trainingen. Informeel op openingen, borrels en de wekelijkse lunch voor wie op dat moment aanwezig 

is. In 2017 waren er twee bijeenkomsten waarvoor al het personeel was uitgenodigd: de zomerborrel 

en het etentje vlak voor kerst.  
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Externe communicatie 

De externe communicatie richt zich op het onder de aandacht brengen van het programma bij publiek 

en media, het vergroten van de naamsbekendheid, het onderhouden en uitbouwen van het netwerk 

en vergroten van het draagvlak voor de organisatie zelf. We maken gebruik van een breed pallet aan 

marketing en communicatiemiddelen. 

 

De website van Tetem is dynamisch en interactief. We zetten sterk in op het aspect van visuele 

beleving, met video’s en aansprekende, grote foto's. De website van Tetem is een informatiekanaal 

voor bezoekers én pers. Voor publiek en geïnteresseerden biedt de website informatie over het 

actuele programma, alsmede over het in het verleden gevoerde programma. De pers kan 24 uur per 

dag via de website informatie en beeldmateriaal downloaden. Via onze blog, waar we regelmatig gast-

bloggers voor uitnodigen, zetten we aan tot opinievorming. Met onze website zetten we vooral in op 

verbinding, beleving en betekenisgeving, drie belangrijke kernbegrippen binnen onze organisatie.   

 

Tetem verspreidt 12 x per jaar een nieuwsbrief. De nieuwsbrief is bedoeld voor actuele ontwikkelingen 

en nieuws vanuit de organisatie, alsmede informatie over tentoonstellingen en events. Ook worden 

door de organisatie gemaakte keuzes toegelicht. Social media zetten we in voor het verkrijgen van 

draagvlak in de stad voor diverse activiteiten, het genereren van belangstelling en het werven van 

bezoekers. Tetem maakt gebruik van Facebook, Twitter en Instagram.  

Zie voor aantallen en cijfers hoofdstuk 6: Kengetallen. 

 

Behalve de online middelen maakt Tetem ook gebruik van gedrukte communicatiemiddelen, zoals 

posters voor de aankondiging van tentoonstellingen en de tweemaandelijkse flyer met het 

programma-aanbod erin. De gedrukte middelen zijn vooral bedoeld om onze zichtbaarheid te 

vergroten. Vakbladen, dagbladen en lokale publicaties besteden regelmatig aandacht aan onze 

tentoonstellingen en events. We maken veel gebruik van free publicity en hebben daartoe goede 

contacten met de pers, de lokale dag en weekbladen.  

Zie voor een overzicht hoofdstuk 8: In de Media. 

  

Tevens is er een goede samenwerking met Enschede Promotie, de organisatie die zorgdraagt voor de 

promotie van de stad Enschede als geheel en die Tetem met grote regelmaat meeneemt in haar 

uitingen, de agenda van de stad en billboard aankondigingen bij bushaltes en langs de 

toegangswegen van de stad. Ook wordt er actief ingezet op het plaatsen van informatie op de 

websites van lokale, regionale en landelijke platforms zoals: Enschede Promotie, KunstNonStop, 

Galeries.nl, Trendbeheer, Museumtijdschrift, Museumserver en De Zaak Nu.  

 

 

5.4 Financiële stabiliteit  
 

Tetem is zich bewust van het belang van een financieel gezonde en stabiele organisatie. Financiële 

stabiliteit is echter geen vanzelfsprekendheid, maar een kwestie van zorgvuldig beleid.  

 

• De huisvestingskosten van Tetem zijn relatief laag. Factoren die hierin een rol spelen zijn de 

wijze waarop de financiering rond de koop van het pand tot stand is gekomen, de wijze 

waarop invulling is gegeven aan het bouwproces en de visie van de organisatie op de lasten 

van het gebouw. Deze combinatie van factoren heeft de organisatie in staat gesteld de 

huisvestingskosten laag te houden.  

• Voor kosten die niet gemaakt worden hoeft ook geen dekking te worden gevonden. De 

overhead van Tetem is minimaal. Factoren die hierin een rol spelen zijn een sterke inzet van 

ICT, een hoge mate van kostenoptimalisatie en de inzet van vrijwilligers. 
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• De procesgerichtheid van de organisatie heeft geresulteerd in een hoge mate van 

kostenoptimalisatie. Producten en processen worden zowel in tijd als in middelen gemonitord 

en geëvalueerd. Daardoor is het mogelijk de kwaliteit te leveren die gevraagd wordt en 

tegelijkertijd de kosten te bewaken, dan wel te verlagen. 

• Binnen de programmering van Tetem wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en inkind). 

De bijdrage vanuit tentoonstelling partners was in 2017 € 12.549,-. Daarnaast is € 3.409,- via 

crowdfunding opgehaald voor het Nieuwe Makers project van Hanna Jansen en is € 20.390 

aan partner financiering ingebracht binnen het Productiehuis.  

• Binnen het Maker Festival programma wordt gewerkt met cofinanciering (financieel en inkind). 

De bijdrage vanuit partners (inclusief sponsorbijdragen) was in 2017 € 51.633,-. De grootste 

financiële bijdragen waren afkomstig vanuit het Techniekpakt, Almelo promotie en 

coproducent TwentseWelle.  

• Binnen het educatie programma dragen partners Rijksmuseum Twenthe en Museum 

TwentseWelle niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel en inkind bij door de inzet van 

mensen en middelen. De bijdrage vanuit Rijksmuseum Twenthe was in 2017 € 111.585,- en die 

van Museum TwentseWelle € 96.390,- 

• Binnen het educatie programma betaalt het onderwijs een reële prijs voor een kwalitatief goed 

product. De bijdrage vanuit het onderwijs bedroeg in 2017 €138.891,- 

• Om schenkingen te kunnen ontvangen heeft Tetem een ANBI-status.  

• Om de financiële continuïteit van de organisatie te waarborgen is het noodzakelijk dat de 

organisatie liquide en solvabel is. Om tot een verbeterde liquiditeit te komen is het nodig om 

naast de opbouw van vaste activa ook te werken aan het vergroten van het vrij opneembaar 

vermogen. In 2017 heeft Tetem een exploitatiesaldo van € 39.503,-  

 

5.5 Accountantsverklaring (RJ640) 
Sinds 2010 is Tetem aangemerkt als een controleplichtige organisatie. Om de traceerbaarheid van de 

financiële handelingen te vergroten heeft Tetem in 2010 besloten de kas op te heffen en worden 

contante aankopen verricht door middel van pinbetalingen. Een keuze die soms lastig, maar wel helder 

uitlegbaar is. Het komt de transparantie in de administratie ten goede. In overleg met de accountant 

zijn protocollen opgesteld ten aanzien van administratieve procedures en functiescheiding. Dit heeft 

geresulteerd in een goedgekeurde controleverklaring bij de jaarrekeningen 2012 tot en met 2017, die 

zijn opgesteld op basis van de RJ640. Om te kunnen voldoen aan de accountantsverplichtingen van 

het Rijksmuseum Twenthe als Rijksinstelling is ook een accountantsverklaring afgegeven over de 

prestatiecijfers van het educatieprogramma.  
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6 KENGETALLEN 2017 
 

6.1 Publieksbereik Tetem 
 

 2017 

Bezoekersaantal  

Tentoonstellingen 17543 

Events 1301 

Herkomst bezoekers  

Totaal geïnterviewde bezoekers tijdens openingen en reguliere 

openingstijden. 

 

Percentage bezoeken uit Enschede 48% 

Percentage bezoeken uit Overijssel (m.u.v. Enschede) 22% 

Percentage bezoeken uit NL (m.u.v. Overijssel) & Europa 30% 

 

 

Klanttevredenheid 2017    

Totaal geïnterviewde bezoekers tijdens 

reguliere openingstijden.  

   

 Niet 

voldoende 

voldoende goed 

Waardering gastvrijheid 0 11 89 

Bezoekerswaardering tentoonstellingen 3 28 69 

Bezoekersbeoordeling informatievoorziening 

tentoonstelling 

6 40 54 

 

Op de hoogte gebracht van tentoonstelling  

Totaal geïnterviewde bezoekers  329 

Mond-tot-mond  26,0 % 

Website en internet 15,4 % 

Uit In Enschede  9,7 % 

Sociale media als facebook en Instagram 8,7 % 

Nieuwsbrief 6,7 % 

Pers en media 6,6 % 

Flyer/print 5,1 % 

Overige  21,8 % 

 

Overige cijfers  

Aantal leden nieuwsbrief Tetem  1442 

Aantal vrienden Facebook  3968 

Aantal kliks website Tetem 3.947.044 

Aantal bezoekers website Tetem 186.326 
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6.2 Publieksbereik Maker Festival Twente 
 

 PP* PO 

leerlijn 

P&L 

dag 

VBO* Festival 

bezoekers 

Totaal 

Expert programma 480    210 590 

P&L & Mini-MFT Almelo  120 450 120 600 1290 

P&L & Mini-MFT Hengelo  120 350 90 600 1160 

P&L Enschede  270 1750 310  2330 

Maker Festival Twente     6500 6500 

      11.870 

 

*PP = Professionals programma 

*VBO = Voorbereidende beroepsopdrachten 

 

6.3 Publieksbereik Roombeek Cultuurpark Educatie 
 

Cultuureducatie & participatie  

• Totaal 1.294 activiteiten  

• 39.827 deelnemers aan het workshop programma 

• 5.485 deelnemers doorgeleid naar partner cultuurinstellingen  

• 8.223 leerlingen die een of meerdere van de door RCE ontwikkelde leerlijnen gebruiken. 

• Totaal bereik RCE 48.866 deelnemers (4.669 leerlingen hebben deelgenomen aan meerdere 

activiteiten van RCE. Dit is gecorrigeerd in de totaaltelling) 

 

Publieksbereik workshopprogramma per doelgroep  

• 2.758 leerlingen PO uit de gemeente Enschede 

• 6.898 leerlingen VO uit de gemeente Enschede  

• 1.100 MBO en HBO studenten uit de gemeente Enschede 

• 6.102 leerlingen PO uit de regio 

• 10.067 leerlingen VO uit de regio  

• 332 MBO en HBO studenten uit de regio 

• 9.570 deelnemers aan vrije tijd aanbod en onderwijsprofessionals. 

 

Inbedding Enschede en regio 

• De leerlingen die deelnamen aan één van de cultuureducatieprogramma’s van RCE waren 

afkomstig uit 23 verschillende gemeenten. Het betreft leerlingen uit 21 gemeenten in 

Overijssel en leerlingen uit twee gemeenten in Gelderland (Neede en Oost-Gelre). 

• Roombeek Cultuurpark Educatie ondersteunt door middel van het provinciale CmK 

programma 35 scholen in Overijssel bij het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie, en 

het ontwikkelen en implementeren van doorlopende leerlijnen kunstzinnige oriëntatie en/of 

erfgoed. 

• Roombeek Cultuurpark Educatie ondersteunt door middel van het lokale Culturage 

programma 16 scholen in Enschede bij het ontwikkelen van een visie op cultuureducatie, en 

het ontwikkelen en implementeren van doorlopende leerlijnen kunstzinnige oriëntatie en/of 

erfgoed. 
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7 | NETWERK 
 

Landelijk netwerk cultuurinstellingen   

 Van Abbehuis (Eindhoven) Tetem Doorlevering tentoonstelling Homage to Nervous 

Systems 

 Cultuurconnectie (NL) RCE Aangesloten bij Cultuurconnectie 

 De Zaak nu (NL) Tetem Aangesloten bij De Zaak Nu 

 Het Nieuwe Instituut 

(Rotterdam) 

Tetem Ontwikkeling tentoonstelling The Fragility of Life 

van Simone C. Niquille 

 iii (Den Haag) Tetem Ontwikkeling tentoonstelling Performance, Objects, 

Bodies 

 Introdans (Arnhem) RCE CmK leerlijn 

 Future Flux (Rotterdam) MFT Landelijk overleg Makerfestivals 

 Showroom MAMA 

(Rotterdam) 

Tetem 

Tetem 

Wederzijds werkbezoek crew 

Onderzoek overname TOP systeem 

 MAD (Eindhoven) MFT Landelijk overleg Makerfestivals 

 Manifestations (Eindhoven) Tetem Doorlevering tentoonstelling Internet of Women 

Things 

 De Waag (Amsterdam) MFT Partner in tender Landelijk Makerfestival 

Partners Strategisch cultuurberaad Enschede 

 Allen Tetem 

RCE 

Strategisch cultuurberaad 

Culturage 

 ArtEZ  Zie onderwijs 

 Atak Tetem Programmering events 

 Bibliotheek MFT 

MFT 

RCE 

Expertprogramma 

Maak community 

Art2Go 

 Concordia MFT 

RCE 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Expertprogramma 

Art2Go 

Provinciaal directie netwerk Rijnbrink 

Zomerspelen 

Ontwikkeling Quickscan 

 Kaliber MFT 

RCE 

RCE 

Tetem 

Play & Learn  

Art2Go 

Ruimten gebruik 

Jeugd Kunstacademie Twente 

 Nederlandse Reisopera RCE Art2Go 

 Orkest van het Oosten RCE Art2Go 

 Rijksmuseum Twenthe MFT 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Expertprogramma 

Co-partner RCE 

Gedeeld ICT systeem 

Zomerspelen 

 Sonnevanck RCE Productie theater voorstelling collectiepresentatie 

RMT 2018 

 Museum TwentseWelle MFT 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Co-producent MFT 

Co-partner RCE 

Gedeeld ICT systeem 

Zomerspelen 

 Wilminktheater MFT 

RCE 

Co-productie theatervoorstelling MFT 2019 

Art2Go 
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Lokale en regionale cultuurinstellingen, kunstenaarsinitiatieven en kunstfestivals 

 33 1/3 (Zwolle) Tetem Ontwikkeling tentoonstelling 2019 

 ARE Holland (Enschede) Tetem Selectiecommissie gastkunstenaars 

 Bibliotheken (Almelo, 

Hardenberg en Hengelo) 

MFT 

MFT 

MFT 

MFT 

RCE 

Expertprogramma 

Play & Learn 

Maker Community 

Maker Challenge 2019 

CmK leerlijnen 

 Culturele zondag (Enschede) Tetem 

Tetem 

Programma UITdaAG 

Uitleen materiaal 

 D’RAN17 (Enschede) Tetem Deelname D’RAN festival 

 Hartkwartier (Enschede) RCE 

Tetem 

Art2Go 

Stadsprogramma 

 Heartpool (Hengelo) MFT 

MFT 

Expertprogramma 

Play & Learn 

 Kunstenlab (Deventer) Tetem Doorlevering tentoonstelling Silent Majority 

 KunstNonStop (Enschede) Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Ttem 

Gezamenlijke programmering 

Aanbieden van trainingen 

Marketing partner 

Uitrol Quickscan 

Uitrol projectmanagement training 

 Lambooijhuis (Hengelo) MFT 

MFT 

Expertprogramma 

Play & Learn 

 Leeuwenkuil (Deventer) MFT Maker Challenge 2019 

 Lonneke Kunstroute 

(Enschede) 

Tetem Deelname en startpunt 

 Museum Almelo (Almelo) MFT 

MFT 

Tetem 

Expertprogramma 

Play & Learn-dag Almelo 

Ondersteuning van museum op gebied van 

programmering 

 Naaicafe Reina (Enschede) RCE 

Tetem 

Art2Go 

Stadsprogramma 

 Natura Docet (Denekamp) RCE CMK leerlijnen 

 Nieuwe Koning (Enschede) RCE Theatervoorstelling in collectie presentatie RMT 

 Objektief (Enschede) RCE 

Tetem 

Art2Go 

Fotomanifestatie 

 Oyfo (Hengelo) MFT 

MFT 

MFT 

RCE 

Expertprogramma 

Play & Learn 

Maker Challenge 2019 

Provinciaal directie netwerk Rijnbrink 

 Planetart (Enschede) MFT 

Tetem 

Tetem 

Curator MFT 

GOGBOT 

Curator tentoonstelling Spectra van Matthijs 

Munnik 

 Rijnbrink (provincie-breed) MFT 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Maker Community 

CMK 

Ontwikkeling trainingen voor Rijnbrink - CmK 

Ontwikkeling Quickscan 

Uitrol projectmanagement training 

 Robson (Enschede) RCE Art2Go 

 SHOW (Enschede) Tetem Kunstautomatiek 
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 Stadkamer (Zwolle) MFT 

RCE 

Tetem 

Maker Challenge 2019 

CmK leerlijnen 

Ontwikkeling Quickscan  

 Studio Complex (Enschede) Tetem 

Tetem 

Tetem 

Placemaking 

Marketing ondersteuning 

Uitleen materiaal 

 Tankstation (Enschede) Tetem 

Tetem 

Placemaking 

Event 

 Theatermakerij (Enschede) RCE Art2Go 

 Zuiderfestival (Enschede) Tetem Marketing ondersteuning 

Onderwijs & kennispartners 

 PO Enschede MFT 

RCE 

RCE 

Play & Learn 

Cultuurmenu 

Culturage 

 PO Regio MFT 

RCE 

RCE 

Play & Learn 

Leerlijnen en educatief programma 

CmK 

 VO Enschede en regio MFT 

RCE 

RCE 

Tetem 

Play & Learn 

Leerlijnen en educatief programma 

CmK (allen VSO) 

Maatschappelijke stages 

 ROC (Almelo, Enschede en 

Hengelo) 

MFT 

RCE 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Play & Learn 

Leerlijnen en educatief programma 

Praktijkopdrachten 

Founding partner Maker Community 

BYOB 

Praktijkopdrachten 

Stage-trajecten 

 Kunstvakonderwijs ArtEZ 

(Enschede) 

RCE 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Gebruik ruimten 

Strategisch cultuurberaad 

BYOB 

Ontwikkeling tentoonstelling AKI Electrique 

Jeugd Kunstacademie Twente 

 Saxion (Enschede) MFT 

MFT 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Expertprogramma 

Makerbeurs 

BYOB 

Ontwikkeling tentoonstelling The Fragility of Life 

van Simone C. Niquille 

Project Exhibition 

Ontwikkeling Quickscan 

GOGBOT cafe 

 Universiteit Twente 

(Enschede) 

MFT 

MFT 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Expertprogramma 

Makerbeurs 

Founding partner Maker Community 

BYOB 

Project energietransitie 

The Big Draw event 

Ontwikkeling Quickscan 

 Hogeschool Avans (Den 

Bosch) 

Tetem Ontwikkeling tentoonstelling Couting Digital 

Sheep 

 MVI-E Brigade (Overijssel) Tetem Project energietransitie 

 Trendbureau Overijssel Tetem Ontwikkeling tentoonstelling Silent Majority 
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Sociale domein 

 Buurtbedrijf Bijen 

(Enschede) 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Partner Meet your stranger 

Deelnemer The Big Draw 

Wijkraad Deppenbroek 

 Adviesraad voor 

Burgerschap en Integratie 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Beleidsontwikkeling Tetem 

Samenwerkingspartner Meet Your Stranger 

Samenwerkingspartner The Big Draw 

 FNV (NL) Tetem Uitrol Quickscan 

 M-pact (Enschede) 

 

Tetem 

Tetem 

Tetem 

Partner Meet Your Stranger 

Deelnemer The Big Draw 

Partner event Diversiteit  

 Power Noord (Enschede) Tetem 

Tetem 

Tetem 

Partner Meet Your Stranger 

Deelnemer The Big Draw 

Wijkraad Deppenbroek 

 Radar (Enschede) Tetem Kennisuitwisseling vrijwilligersbeleid 

 Salus Zorg (Enschede) Tetem Deelnemer The Big Draw 

 Stichting Ebru (Enschede) Tetem 

Tetem 

Partner Meet Your Stranger 

Deelnemer The Big Draw 

 UT Buddy’s (Enschede) Tetem 

Tetem 

Partner Meet Your Stranger 

Deelnemer The Big Draw 

 Wereld Vredesvlam 

(Enschede) 

Tetem Partner Meet Your Stranger 

 Westendorp PR (Enschede) Tetem Deelnemer The Big Draw 

 Wijkvoorzieningen Lumen, 

Prismare, en Stroinkshuis 

(Enschede) 

Tetem 

 

Ontwikkeling tentoonstelling Do It Together 

Neigbourhood (2018) 

 Woonplaats (Enschede) Tetem 

 

Ontwikkeling tentoonstelling Do It Together 

Neigbourhood (2018) 

Bedrijven 

 100% FAT MFT Deelnemer MFT 

Bijdrage Play & Learn 

Deelnemer BYOB 

 Adidas Tetem Bijdrage reiskosten interview RTL Z Anouk 

Wipprecht 

 Audi Tetem Bruikleen werk Anouk Wipprecht 

 Autodesk Tetem Bruikleen werk Anouk Wipprecht 

 Conrad MFT Bijdrage Play & Learn 

 Gameshop Twente Tetem Deelnemer GOGBOT cafe 

 Hobbytime (Almelo) MFT Deelnemer MFT 

Bijdrage Play & Learn 

 Insane Creators MFT Deelnemer MFT 

 Intel Tetem Bruikleen werk Anouk Wipprecht 

 LaQ MFT Deelnemer MFT 

Bijdrage Play & Learn 

Workshop expertprogramma 

 Milja Bouwlab MFT Deelnemer MFT 

Workshop expertprogramma 

 Pao Wearable Tech. B.V. Tetem Deelnemer Internet of Women Things 

 Protoplast MFT Deelnemer MFT 

 Qbig-design MFT Deelnemer MFT 
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 Shapeways Tetem Bruikleen werk Anouk Wipprecht 

 Shell MFT Deelnemer MFT 

Bijdrage Play & Learn 

 SIGN Tetem Deelnemer Internet of Women Things  

 Somfy Tetem Bruikleen werk Anouk Wipprecht 

 Thales Tetem Event Female Power and Potential 

 Trimotion MFT Bijdrage Play & Learn 

 Twence MFT Bijdrage Play & Learn 

 Twickto MFT Deelnemer MFT 

Workshop expertprogramma 

 WOW-lab MFT 

MFT 

MFT 

Deelnemer MFT 

Bijdrage Play & Learn 

Masterclass expertprogramma 
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8 | IN DE MEDIA 
 

Datum Media Onderwerp 

1 januari Gonzo (circus)  Interview met Kunstcollectief J&B 

3 januari Tubantia Aankondiging The island of all together 

3 januari AD Aankondiging The island of all together 

4 januari Tubantia Interview met de maker van The island of all 

together 

7 januari Tubantia Bezoekerscijfers van alle culturele instellingen 

in Enschede 

12 januari Kunstkrant  Aankondiging Homage to Nervous Systems 

12 januari Boknet Aankondiging Homage to Nervous Systems 

16 januari CJP Aankondiging Homage to Nervous Systems 

16 januari Tubantia Review All is transformed 

19 januari Twente Journaal Aankondiging Privacy Café 

19 januari Hengelo Journaal Aankondiging Privacy Café 

19 januari Pioneering Aankondiging Maker Festival Twente 

21 januari Creators Vice Aankondiging Homage to Nervous Systems 

25 Januari Tubantia Review Homage to Nervous Systems 

26 januari Tubantia Reportage van Homage to Nervous Systems 

26 januari TV Enschede Nieuws Interview over Homage to Nervous Systems 

31 januari Twente Journaal Aankondiging Bring Your Own Beamer 

31 januari OverUit Tip Bring Your Own Beamer 

31 januari Enschede Journaal Aankondiging Bring Your Own Beamer 

1 februari Hart van Enschede Aankondiging Homage to Nervous Systems 

5 februari Hart van Enschede Aankondiging Homage to Nervous Systems 

23 februari Tubantia Interview met Jacco Borggreve over zijn 

Greyman Project ihkv AKI Electrique 

23 februari TV Enschede FM Reportage over Greyman Project 

23 februari AD Review Greyman Project ihkv AKI Electrique 

24 februari Tubantia Aankondiging Zadenjurk ihkv Maker Festival 

Twente 

28 februari Galeries.nl Review Robotische rits Cliff ihkv Internet of 

Women Things 

28 februari RTV Oost Interview met Jacco Borggreve over Greyman 

Project ihkv AKI Electrique 

1 maart Gonzo Recensie Homage to Nervous Systems 

8 maart Tubantia Aankondiging over de buurtmoestuin en 

beeldentuin gebouwd door de kunstenaars van 

Studio Complex en Hangarrrrrr, atelierpanden 

gesteund door Tetem tussentijd  

9 maart Motherboard Vice Interview met Jacco Borggreve over zijn 

Greyman Project ihkv AKI Electrique 

14 maart Hof van twente Reportage Creatieve code, Roombeek 

Cultuurpark Educatie 

14 maart Tubantia Interview Jacco Borggreve over Greyman 

Project ihkv AKI Electrique 

16 maart Tubantia Aankondiging Smell Dating ihkv Internet of 

Women Things 
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16 maart TV Enschede Reportage Smell Dating ihkv Internet of 

Women Things 

16 maart UT nieuws Oproep voor deelnemen aan het Maker 

Festival Twente 

17 maart BK-informatie Bericht over Cultuurconvenant Oost-Nl 

29 maart Tubantia Aankondiging Lezing Viola van Alphen ihkv 

Female Power and Potential 

30 maart Kunstkrant Aankondiging Nieuwe programmalijnen Tetem 

1 april New Scientist Magazine Review Internet of Women Things 

1 april Twentse Visie Aankondiging Maker Festival Twente 

1 april Twentse Visie Aankondiging You Only Live Online 

21 april Miss Mengelsmoes Interview met Sandim Mendes: panu terra | 

terra panu 

21 april Furtherfield Aankondiging iii collectief Performance, 

Objects, Bodies 

29 april Luisterberichten Tip solo tentoonstelling van Dries Depoorter 

1 mei Youtech Aankondiging Maker Festival Twente 

1 mei KIVI Aankondiging Maker Festival Twente 

2 mei OverUIT Uit-tip over het Maker Festival Twente 

4 mei Hengelo’s weekblad Aankondiging Maker Festival Twente 

4 mei Hart van Almelo Aankondiging Play & Learn ihkv Maker Festival 

Twente 

5 mei Athens Digital Arts Festival Vermelding Dries Depoorter You Only Live 

Online 

6 mei Eindhoven nieuws Vermelding Homage Nervous Systems 

9 mei Tubantia Artikel over deelname van TkkrLab aan het 

Maker Festival Twente 

9 mei Tubantia Aankondiging Generation Discover Bright 

Ideas Hub ihkv Maker Festival Twente 

9 mei Tubantia Artikel over deelname van TkkrLab aan het 

Maker Festival Twente 

9 mei Hart van Hengelo Aankondiging Play & Learn ihkv Maker Festival 

Twente 

9 mei Wijkkrant Twekkelerveld Review Maker Festival Twente 

9 mei Huis aan Huis Interview Generation Discover Bright Ideas 

Hub ihkv Maker Festival Twente 

11 mei Uit en Thuis Interview met Christel Burghoorn en Martijn 

Atema over het Maker Festival Twente 

12 mei Kunst- en Museumkrant Aankondiging Robotic Couture 

15 mei OverUIT Tip Robotic Couture 

15 mei Twente.Com Aankondiging Maker Festival Twente 

17 mei Art :: Future Aankondiging Robotic Couture 

18 mei CKV Gids Aankondiging Anouk Wipprecht Robotic 

Couture 

18 mei TV Enschede FM Aankondiging Robotic Couture 

18 mei TV Enschede Interview Anouk Wipprecht 

18 mei Roskam Aankondiging Maker Festival Twente 

18 mei AD Recensie Robotic Couture 

18 mei RTV Oost Tip Maker Festival Twente 

18 mei Enschede Journaal Aankondiging Maker Festival Twente 

18 mei Vett Aankondiging Maker Festival Twente 
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20 mei Tubantia Aankondiging Maker Festival Twente 

20 mei Tubantia Interview Wilja Jurg over Maker Festival Twente 

21 Mei RTV Oost Terugblik Maker Festival Twente 

22 mei Tubantia 3 interviews met kinderen die het Maker 

Festival Twente bezochten 

23 mei Techgirl Terugblik op het Maker Festival Twente 

25 mei NWSNOW Reportage Maker Festival Twente 

26 mei Dutch Design Daily Reportage Robotic Couture 

27 mei Tubantia Artikel over de nieuwe editie van Kunstroute 

Lonneker/Kunstenlandschap 

29 mei NPO Radio 1 Interview met Dries Depoorter over You Only 

Live Online 

31 mei Enschede Journaal Aankondiging You Only Live Online 

31 mei De Maatschappij Recensie You Only Live Online 

31 mei De MagPi Interview met Dries Depoorter over The Trophy 

Camera 

1 juni De MagPi Print Interview met Dries Depoorter over The Trophy 

Camera 

2 juni Creators Interview Anouk Wipprecht over Robotic 

Couture 

2 juni Vernissage Art Magazine Aankondiging Robotic Couture 

4 juni Microfabricator  Review Robotic Couture 

20 juni Tubantia Informatie over Culturage 

26 juni All3DP Interview Anouk Wipprecht Robotic Couture 

30 juni Creators Tip Dries Depoorter 

1 juli Kunstkrant Aankondiging Robotic Couture 

5 juli Shapeways Review Robotic Couture ch 

5 juli Inspirock Recensie Tetem Review 

15 juli Ellevents Review Scope van Marloes Staal 

22 juli Tubantia Online Aankondiging Scopes 

23 juli De Roskam Subsidietoekenning van de Provincie Overijssel 

27 juli Tubantia Aankondiging Zomerspelen Roombeek 

28 juli Huis aan huis Enschede Aankondiging Scope: Culturele Picknick 

2 augustus Tubantia Aankondiging Multi Solo Al dat vreemd is in de 

stad 

2 augustus TV Enschede FM Interview Ella Buzo over Multi Solo Al dat 

vreemd is in de stad 

5 augustus Twente.com Aankondiging GOGBOT 

7 augustus Tubantia Aankondiging Fotomanifestatie Enschede 

16 augustus Creators Review Expositie Hanna Jansen ihkv Nieuwe 

Makers Regeling  

1 september Gonzo Uitgelicht Multi Solo werk By way of other 

directions van Lou Mouw 

1 september Meet the media Guru Aankondiging Robotic Couture 

5 september RTV Oost Interview met Wilja Jurg over online veiligheid 

5 september Nemo Kennislink Review Robotic Couture 

5 september Nemo Kennislink Review Spectra 

7 september Erlebe Twente Review Spectra 

9 september 3D print.com Aankondiging Robotic Couture 

11 september Tubantia Terugblik op D’RAN 2017 
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13 september Tubantia Review Hanna Jansen ihkv Nieuwe Makers 

Regeling 

19 september Il Giorno Aankondiging Robotic Couture 

21 september Radio Hengelo TV Subsidietoekenning van Provincie Overijssel 

21 september Tubantia Online Subsidietoekenning van Provincie Overijssel 

21 september TV Enschede FM Subsidietoekenning van Provincie Overijssel 

21 september Mentelocale Milano Blogpost over Robotic Couture 

28 september RTL Nieuws Editie NL Artikel over wat kinderen nog meer moeten 

zien naast het Rijksmuseum: RCE 

1 oktober Nemo Kennislink Aankondiging The Big Draw 

3 oktober Tubantia Aankondiging Fotomanifestatie Enschede en 

Henk Wildschut 

5 oktober TV Enschede FM Aankondiging Fotomanifestatie Enschede en 

Henk Wildschut 

5 oktober Foto expositie blog Blogpost over de Fotomanifestatie Enschede 

en Henk Wildschut 

8 oktober Pf vakblad voor fotografen Aankondiging Fotomanifestatie Enschede en 

Henk Wildschut 

9 oktober Tubantia Informatie over Stadsmakers, een initiatief 

waar Tetem ook aan meedeed 

24 oktober Twente Journaal Reportage Ville de Calaís 

25 oktober RTV Oost Interview met Henk Wildschut over Ville de 

Calais 

3 november Tubantia Interview met Henk Wildschut over Ville de 

Calais 

5 november Gonzo Vermelding van Performance, Objects, Bodies 

5 november Gonzo Review Spectra 

5 november Zucky Recensie Expertprogramma Lezing Edwin 

Dertien ihkv Maker Festival Twente 

expertprogramma 

15 november Culty Pleasure Tip Ville de Calaís 

28 november Oost Nederland Aankondiging Silent Majority 

30 november Icelandic Art Center Review Silent Majority 

6 december Onder Sterren Magazine Interview met Kees de Groot over GOGBOT 

6 december Onder Sterren Magazine Aankondiging Maker Festival Twente 

6 december Onder Sterren Magazine Interview Hanna Jansen ihkv Nieuwe Makers 

Regeling 

7 december Metropolis M Bijdrage Mondriaan Fonds 

9 december Tubantia Interview met Domenique Himmelsbach de 

Vries over Silent Majority 

10 december Bright.nl Interview Anouk Wipprecht 

11 december RTL Z Interview Anouk Wipprecht 

13 december De Roskam Subsidietoekenning Mondriaan Fonds 

13 december Enschede Journaal Subsidietoekenning Mondriaan Fonds 

15 december Tubantia Subsidietoekenning Mondriaan Fonds 

20 december Huis aan Huis Enschede Subsidietoekenning Mondriaan Fonds 

20 december Oost Nederland Subsidietoekenning Stimuleringsfonds  

21 december Tubantia Subsidietoekenning Stimuleringsfonds 

27 december Huis aan Huis Enschede Subsidietoekenning Stimuleringsfonds  

29 december Tubantia Online Review D’RAN  

 


