Jaarverslag 2020 Poparchief Twente:
De uitbreken van de corona epidemie en de daarop volgende periode heeft ervoor gezorgd
dat het jaar 2020 voor het Poparchief Twente wel heel rustig is verlopen.
Nadat de maatregelingen waren afgekondigd is het Poparchief onmiddellijk gestopt met
vergaderen en verdere activiteiten. Hieronder een kort verslag van de spaarzame
activiteiten in het jaar 2020

De werkgroep Pop Archief Twente (PAT) bestond in 2020 uit vier werkgroepen met
voorzitters die allen deelnemen aan de regionale en lokale vergaderingen.
Naast Enschede zijn dat Hengelo Almelo en Oldenzaal.
Harry Goorhuis voorzitter werkgroep Oldenzaal
Pel Kotkamp voorzitter werkgroep Hengelo
Hans Hunter, voorzitter werkgroep Almelo
Willem Schreurs, voorzitter werkgroep Enschede.
In totaal maken er op dit moment 12 personen deel uit van de werkgroep. Tevens hebben
we regelmatig hulp van een aantal regionale journalisten die ons ondersteunen met
interviews e.d. en materiaal beschikbaar stellen.
Website Pop Archief Twente :
De website van het Poparchief Twente (www.poparchieftwente.nl ) wordt nog steeds erg goed
bezocht en blijft een groot succes.
Ook de eigen facebook pagina van het Poparchief is een schot in de roos gebleken.
Via een hotlink vanaf onze site naar Mijn Stad Mijn Dorp van het HCO Zwolle is deze informatie
online te bekijken. Het Poparchief Twente denkt actief mee met het verbeteren van de website van
Mijn Stad Mijn Dorp.

Contacten Historisch Centrum Overijssel:
Door meerdere werkgroep leden werden tijdens de Corona periode aan een aantal Webinars
deelgenomen die het HCO in Zwolle in de corona tijd organiseerde. Verder verliepen de contacten
uitsluitend digitaal via E-mail.

Verdere activiteiten:
Door 2 leden ban de werkgroep Hengelo van het Poparchief Twente is, op verzoek, meegewerkt aan
een groot artikel in Jaarboek Twente 2021 . Artikel gaat over de invloed van de muzikanten
afkomstig uit het voormalig Nederlands Indië op de muziek scene in Twente. Volgend jaarverslag zal
hier op worden teruggekomen.
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Door AA Visie van de omroep Almelo is een ruim 12 minuten durende documentaire gemaakt over
het werk van het Poparchief Twente. Deze documentaire is inmiddels al een aantal keren
uitgezonden op de regionale TV zenders in Twente.
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Enkele PR acties in 2020:
Zondag 5 januari 2020 Textielbeat Festival in de Grolsch Veste Met banners, posters , PowerPoint
op groot scherm en gitaar collectie van Hans Hunter en Bep Kamphuis.
Tijdens dit festival kreeg het Poparchief Twente een lichtbak aangeboden die door de bekende band
The Buffoons vroeger werd gebruikt. Een leuke geste.

In het openluchtmuseum Hertme werd op 19 juni 2020 door TV Oost de z.g. Corona Quarantaine
show opgenomen. Hierin traden diverse artiesten op waaronder de band Enorm. Door de
organisatie werd het Poparchief Twente uitgenodigd om met een deel van onze collectie aanwezig
te zijn.
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Op de herfst van 2019 waren er grote exposities in het Almeloos Museum en het Huis van
Katoen in Almelo. Ging over de geschiedenis van de zestiger jaren in Almelo en met name het
muziek gebeuren in die tijd. Tijdens die exposities werd de geschiedenis weergegeven in vele
banners en film- en PowerPoint presentaties. Na afloop van deze succesvolle exposities in 2020
kreeg het Poparchief Twente de beschikking over deze mooie banner- en media collectie. Dit omdat
twee leden van de werkgroep Almelo namens het Poparchief Twente hadden geparticipeerd bij het
opzetten van de expositie in beide Musea.

Tot slot:
Net als andere jaren wil ik besluiten met het benadrukken dat uitsluitend dankzij de
geweldige inzet en het enthousiasme van de werkgroep leden ( 12) het Poparchief Twente
kan functioneren.
2 oktober 2021
Willem Schreurs
Werkgroep Pop Archief Twente
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