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Op 50 meter aan stellages tonen we in de grote expositieruimte van de Vrijhof afval dat zal 
verdwijnen: verpakkingen, blik, textiel, kleine gebruiksvoorwerpen, technologische gadgets en 
geluiden van 2013.   
MIKC Productions wil met dit zogenaamde ‘Archaeology for the Future’-archief de gebruikscultuur 
van de mens anno 2013 conserveren, archiveren en documenteren. Hedendaagse archeologie die 
tot nadenken stemt. Speciale gasten: Wanda Schaap (fotografie), Ricardo-Liong-A-Kong (geluid), 
Sara Dojan, Hans Wassink, Philip Ultee, Ad Hoc Collectief e.a. 
 
De expo is te zien vanaf 29 augustus en heeft een feestelijke sluiting op maandag 30 september 
om 16.30 uur: Hester Maij, gedeputeerde van de Provincie Overijssel, zal haar visie op het 
archief geven.  
Iedere bezoeker van de borrel wordt uitgenodigd om een gebruiksvoorwerp mee te nemen en 
dat te laten opnemen in de collectie. MIKC zal het ter plekke archiveren.  
 
Ook zal Berend Feldbrugge van de Student Union de Broodje Cultuurpublieksprijs uitreiken: 
wat vonden bezoekers de beste lunchvoorstelling van 2012-2013? 
 
Maandag 30 september start ook het Cultureel Seizoen van Vrijhof Cultuurcentrum.  
Broodje Cultuur begint met de muzikale cabaretgroep Piepschuim, van 12.35 tot 13.30 uur. Hun 
theaterprogramma In veel te strakke broeken is een mix van wonderlijke gedachtekronkels, 
geraffineerde muziek en aanstekelijk enthousiasme. Aansluitend, om 13.30 uur,  is de opening van 
de expositie Noach van Cor Burger in de kleine exporuimte. Noach gaat over een liedje van 
Piepschuim, waarvan Cor Burger tekstschrijver is. Meer info: www.cultuur.utwente.nl. 
 
 
Archive 2013: met dank aan Provincie Overijssel,  Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en Hart van Zuid Hengelo. Concept: 
Mez Dickson en Bertine Bosch. 
De Vrijhof ligt op de Campus van de Universiteit Twente, Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede. Open van 8 tot 23 uur; in het 
weekend van 11 tot 17 uur. Meer info: h.a.bakker@utwente.nl, t.lieffering@utwente.nl, via www.cultuur.utwente.nl, www.mikc.nl, 
of www.het-loket.nl 
 
 
Marloes: hier de logootjes 
Mede mogelijk gemaakt door:

www.mikc.nl info@mikc.nl 
T.0031(0)743763265 Postadres:
Noorderhagen 35 7491 AP Delden
Contact B.Bosch/M.Dickson
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