Hartelijk welkom bij de Week van de Amateurkunst (WAK) Wierden.
Mede door het enthousiasme van de amateurkunstbeoefenaars is het toch mogelijk om
dit jaar een mooie invulling te geven aan deze editie van de WAK Week Wierden.
Voor u ligt het programma met optredens en exposities en een interessante lezing over het
zolang mogelijk betrekken van mensen met Alzheimer bij uw vereniging. In vergelijking met
andere jaren is het programma sober. Door corona is het, ondanks de goede wil van veel
amateurkunstenaars, nog steeds erg lastig hun hobby uit te oefenen, laat staan een ander
ervan te laten genieten.
De genoemde activiteiten worden allemaal georganiseerd met het in acht nemen van de
richtlijnen zoals aangegeven door het RIVM en we willen u dan ook vragen de aanwijzingen
op locatie op te volgen.
Dank aan alle mensen die hebben meegedacht en zich hebben ingezet om
de WAK Week Wierden 2020 tot een succes te maken.
De WAK week is bedoeld om amateurkunstbeoefenaars in het zonnetje te zetten en de
resultaten van vele uren gezelligheid en hard werken te tonen. Maar gelukkig beperkt zich
dit niet tot deze ene week. Het hele jaar door bent u van harte welkom bij alle
verenigingen, clubs en instellingen!

De Week van de Amateurkunst 2020 wordt mogelijk gemaakt door

Foto-expositie Wierden 1995 – 2020 Historische Kring Wederden
Het is verbazingwekkend hoezeer ‘ons’
Wierden is veranderd in zo’n betrekkelijk korte
tijd. Dit wordt geïllustreerd door foto’s van 50
plekken in Wierden uit 1995, naast foto’s van
dezelfde plekken anno 2020.
De expositie wordt verfraaid met werken van
autodidact Gerry de Bie, tekenaar Evert Olthuis
en van galeriehoudster Ingrid Groeneveld.
Van Buurenstee, Appelhofdwarsstraat 2
Openingstijden vindt u op
https://mijnstadmijndorp.nl/app/historischekringwierden/#groep-Contact

Engelin vd Zwan Tiben
Schilderijen in verschillende stijlen en pentekeningen die een verhaal vertellen. Engelen,
vader met kind, moeder met kind. Of zijn het toch Jozef en Maria met Jezus?. U kunt tijdens
openingstijden het werk van Engelin vd Zwan Tiben komen bewonderen en uw eigen
antwoord op deze vraag vormen tijdens openingstijden in de hal van Zwembad De Kolk.
Zwembad De Kolk Dikkensweg 3
Openingstijden: www.dekolk.nl

Vitrinekasten Stichting Behoud van ’t Oud
Stichting Behoud van ’t Oud heeft vele unieke cultuurhistorische objecten
en verzamelingen van museale waarde. Sinds de oprichting, in 2009, is de
collectie gegroeid tot ongeveer 100.000 objecten, waarvan veel te
bekijken zijn in de vitrinekasten, verspreid over zo’n 35 expositielocaties.
Een overzicht van alle locatie vindt u op
https://www.stichtingbehoudvanoud.nl/exposities
Deze site is onlangs vernieuwd waardoor er nu nog meer informatie te
vinden is over o.a. genealogie
Art Gallery Niels
In deze galerie exposeert Niels Verbruggen een groot deel van zijn kunst. Zijn specialisme is
Abstracten, Half –Abstracten, portretten, Woodart en Burnart. Naast de openingsdagen is
iedereen ook altijd welkom binnen te lopen als hij in zijn atelier bezig is met creëren van
kunst. Dit atelier vindt u op hetzelfde adres.
Dorpsstraat 60, Enter
Openingstijden: https://nielsverbruggenart.jimdofree.com/diensten/

Zaterdag 19 september
13.00 uur – 15.00 uur

Open Huis Kaliber Kunstenschool
De Passie, Akkerwal 2 Wierden

Wil je graag muziek maken, dansen, zingen, theater spelen of kunst maken? Het kan bij Kaliber. Tijdens
onze open huizen maak je kennis met de docenten, kun je genieten van optredens, muziek luisteren, kijken
naar leuke theaterscenes en zelf creatief aan de slag.
Reserveer je plekje van te voren door je aan te melden en een tijdsslot te kiezen op
www.kaliberkunstenschool.nl Je mag ook zonder aanmelden langskomen, maar dan kan het zijn dat je
even moet wachten!

Woensdag 23 september
19.00 uur

Voorspeelavond Kaliber Kunstenschool
De Passie, Akkerwal 2 Wierden

Leerlingen van Kaliber Kunstenschool laten horen wat ze ondanks of dankzij corona het afgelopen jaar
geleerd hebben. Diverse instrumenten in verschillende samenstellingen treden voor u op.
Reserveer je plek in het publiek door je aan te melden via j.hoekman@kaliberkunstenschool.nl
Je mag ook zonder aanmelden langskomen, maar vol = vol

Donderdag 24 september
19.30 uur – 22.00 uur

“Goed omgaan met dementie in je vereniging”
Ontmoetingscentrum, Spoorstraat 7 Wierden

Hoe kun je mensen met dementie langer bij je vereniging
betrekken? Theorie en praktijk worden in deze interessante en
indrukwekkende workshop afgewisseld.
Er kunnen max. 15 personen deelnemen.
Aanmelden is voor deze bijeenkomst verplicht. Dit kan via j.hoekman@kaliberkunstenschool.nl

Vrijdag 25 september
19.00 uur

Voorspeelavond Kaliber Kunstenschool i.s.m.
Muziekvereniging Enter
Gereformeerde Kerk, Rijssenseweg 13 Enter

Leerlingen van Muziekvereniging Enter en Kaliber Kunstenschool laten, in verschillende samenstellingen,
horen wat ze ondanks of dankzij corona het afgelopen jaar geleerd hebben.
Reserveer je plek in het publiek door je aan te melden via j.hoekman@kaliberkunstenschool.nl
Je mag ook zonder aanmelden langskomen, maar vol = vol

Zaterdag 26 september
12.45 uur – 15.30 uur

Concert Harmonie Wierden
Stationsplein Wierden

In dit concert van de 100-jarige Harmonie Wierden treden alle
geledingen voor u op. Van de leerlingen Music4kids die net
4 weken les hebben tot de ervaren muzikanten uit het A-orkest,
van de opzwepende ritmes van de slagwerkgroepen tot de
swingende popmedleys van de orkesten.

