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Met Bridges Enschede 2013 beleven Enschede, Twente en de Euregio dit jaar de Internationale Maand voor Kunst, 
Wetenschap en Technologie. Gedurende de hele maand juli wordt een tentoonstellingsprogramma met installaties, 
short movies, architectuur, muziek en interessante workshops georganiseerd met het centrale thema verbindingen 
tussen kunst en wetenschap. Hoogtepunt en afsluiting van de maand is het internationale wetenschappelijke congres 
Bridges 2013 met ruim 250 deelnemers uit alle werelddelen om kunst, wetenschap, technologie en innovatie nog 
sterker met elkaar te verbinden.

BRIDGES EnSchEDE 2013

De stad Enschede, middelpunt van de Regio Twente, kent tal 
van prominente kennisinstellingen en heeft een florererend 
cultureel klimaat. Binnen de Universiteit Twente, Saxion 
en de kunstopleiding ArtEZ wordt sinds jaar en dag veel 
aandacht besteed aan de relatie tussen kunst en wetenschap. 
Opleidingen zoals creative technology, industrial design, kunst 
en techniek zijn hiervoor een broedplaats voor kruisbestuiving 
tussen kunst en wetenschap. In juli 2013 ontvangen Enschede en 
Twente dan ook graag de deelnemers aan de 16e editie van Bridges. BRIDGES EnSchEDE 2013 
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Het internationale wetenschappelijke congres Bridges 2013  
(27 t/m 31 juli 2013) is het hoogtepunt en afsluiting van de 
Internationale Maand voor Kunst, Wetenschap en Technologie 
in Enschede, Twente en de Euregio. Voorafgaande en tijdens 
dit event wordt onder meer een tentoonstellingsprogramma 
georganiseerd met het centrale thema verbindingen tussen kunst 
en wetenschap. Naast tentoonstellingen staan meerdere onderdelen 
geprogrammeerd zoals minicolleges, muziekvoorstellingen, Short 
Movie Festival, diverse workshops (w.o. zometool, wetenschap van 
het koken) enz. Tevens worden in die periode excursies architectuur 
en verdere activiteiten gericht op een breed publiek georganiseerd.  
 

IntERnatIonalE DIMEnSIE
n Congres (27 t/m 31 juli) met deelnemenrs vanuit de gehele wereld
n  Samenwerking Universiteit Twente / SAXION en  

de Westfälische Universität Münster
n  Samenwerking AKI/ArtEZ hogeschool voor de kunsten  

en de Kunstakademie Münster
n  Samenwerking ArtEZ conservatorium en conservatorium Münster
n  Samenwerking Euregionale kunstenaars en kunstinstellingen o.a.  

Het Rijksmuseum Twenthe, Villa de Bank, galerie Beeld & Aambeeld  
en tentoonstellingsruimten in het Münsterland.

SuppoRtInG
n Saxion n Universiteit Twente n MESA+ n Gemeente Enschede 
n ArtEZ hoge school voor de kunsten en conservatorium n 
Architectuurcentrum Twente n Qua Art-Qua Science n Kunst-
akademie Münster n West  fälische Universität Münster und conser-
vatorium n SART (Artwekkelo) n Gale ries in Twente en Münsterland 
n Regio Twente n Enschede Promotie n Comité van Bruggenbouwers



 

11

10

8

9

7

6

12

13

14

S

X

C

1.  Galerie Broekhuis

	 Marktstraat	12,	Enschede

2.  FotoGalerie oBjektieF

	 Walstraat	33,	Enschede

3.  Galerie Beeld & aamBeeld

	 Walstraat	13,	Enschede

4.  Villa de Bank

	 Espoortstraat	182,	Enschede

5.  WViii

	 Wilhelminastraat	8,	Enschede

6.  the PerFormance Factory

	 Hoge	Bothofstraat	45,	Enschede

7.  rijksmuseum tWenthe

	 Lasondersingel	129-131,	Enschede 

8. BalenGeBouW                                                          

	 Roomweg	167	d,	Enschede

9.  tetem kunstruimte

	 Stroinksbleekweg	16,	Enschede

s

Leo Vroegindeweij I Zonder titel, 1997 I litho I 
Tentoonstelling Rijksmuseum Twenthe, Enschede

centrale locatie saxion
M.H.Tromplaan	28,	Enschede																																																												

10. kulturhus, tWekkelo                                                                                       

	 	Twekkelerweg	110,	Enschede

11.  akkuh                                                                                                  

	 F.	Hazemijerstraat	800,	Hengelo

12. haus34a      

		 	Ochtruper	Straße	34A	

Bad	Bentheim,	Duitsland

13. schloss ahaus                                                                               

		 	Oldenkottenplatz,	Ahaus,	Duitsland

14. musikschule stadtlohn                                                       

		 	Josefstraße	9,	Stadtlohn,	Duitsland

Grote kerk 
Oude	Markt,	Enschede

concordia 
Oude	Markt,	Enschede

enschede

Hengelo

Stadtlohn

Ahaus

Bad	Bentheim
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BEElDEnDE KunSt
n  Een tiental hoogwaardige tentoonstellingen [o.a.  

expositie Art-Science, Math & Architecture] bij 
instellingen en galerieën, met kunstwerken die 
duidelijk uiting geven aan de verbinding tussen of  
de inspiratiebronnen van kunst en weten schap.

poDIuMKunStEn
n  Muziek- en filmprogrammering
n  Wereldpremière  van de muziekuitvoering 

“Evolution of a Thought”
n   ‘Short Movie’ -Festival

aRchItEctuuR
n  Lezingen door prominente architecten/vormgevers
n  Tentoonstellingen tussen architectuur en 

wetenschap

ExcuRSIES, lEzInGEn En WoRKShopS
n Symposium Art & Technology (SAXION)
n  Diverse lezingen met interessante sprekers
n  Workshops o.a Zome-tool (constructie van objecten) 

en de wetenschap van het koken
n  Bezoek tentoonstellingen op verschillende locaties 

in Twente o.a. naar ARTwekkelo en de Euregio

puBlIEKSDaG
n  Presentaties en workshops met 

medewerking van inter nationale 
congresdeelnemers en kunstenaars

n  Kennisplein waar de (eu)regionale en 
inter nationale ontwikkelingen in de 
samenwerking tussen kunstenaars  
en wetenschappers worden getoond

n  Participatieprojecten op locatie als  
zome-tool en diverse openbare 
workshops voor het brede publiek

WWW.BRIDGES2013.nl
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