
Horeca 
Verse salades en brownies

“Een lekkere maaltijd bieden, met aandacht voor onze omgeving.” Dat 

is het motto van ETN, aldus eigenaresse Lotta Imeyer. Afgelopen december 

startte ze deze hippe saladebar in Enschede, met hulp van een groep enthou-

siaste crowdfunders. Zo’n saladebar is in het oosten van het land nog altijd iets 

bijzonders, in de Randstad vind je al veel meer van dergelijke zaken. “Ik wil mensen 

graag weer een band met hun eten geven. Door verse, lokale producten te gebruiken 

biedt ETN gezonde én milieubewuste maaltijden,” stelt Lotta. “Je kunt er zelf je salade 

samenstellen met ingrediënten als belugalinzen, courgettespaghetti, antibioticavrije 

gerookte kip, kiemgroentetopping en tahindressing. Te ingewikkeld voor je? Dan kun je 

ook kiezen voor een van de vaste combi’s, zoals een salade met linzen en geitenkaas, 

geroosterde groenten of Twentse kip. Voor wie meer zin heeft in een warme lunch, is 

er ook dagelijks wisselende huisgemaakte soep. En, alles wordt voor je neus klaarge-

maakt, vers dus! Als je wilt kun je je bestelling laten bezorgen door een fietskoerier. 

In een biologisch afbreekbare verpakking: als dat niet milieubewust is … Maar 

‘m ter plekke opeten en de frisse, strakke bar is natuurlijk wel zo gezellig. De 

brownies van ETN zijn overigens legendarisch: die mag je eigenlijk niet 

overslaan als je er toch bent. Misschien vreemd voor zo’n gezonde 

saladebar, maar wel lekker! Lotta geeft ook regelmatig work-

shops over wecken en inmaken. Houd daarvoor de 

website in de gaten. 
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Voorstelling  Face to face: 
over de vele gezichten van afscheid

Afscheid nemen … iedereen krijgt ermee te maken. In grote levens-

gebeurtenissen, maar ook in het loslaten van kleine dingen. Face to face 

brengt dit op een indrukwekkende manier in beeld. In deze voorstelling komen 

muziek, euritmie en woordkunst bij elkaar. Op muzikaal gebied staat Bachs 

Chaconne centraal. Dit werk componeerde hij nadat hij terugkwam van een lan-

ge concertreis en eenmaal thuis ontdekte dat zijn vrouw Barbara Maria ziek was 

geworden, en inmiddels was overleden en begraven. De zang is werkelijk prachtig. 

Als je je ogen dicht doet en naar de stemmen luistert, is dat eigenlijk al genoeg. Maar 

er is meer … Euritmiste Gia van den Akker maakt de emoties die je hoort in de muziek 

ook nog eens zichtbaar met euritmie. Opvallend is dat zij dat niet doet in ´euritmiege-

waad´, maar in eigentijdse, soms zelfs felgekleurde kleding. Haar gebaren zijn boeiend 

en overtuigend. Je wilt naar haar blijven kijken. 

Tekstueel is een centrale rol weggelegd voor de Rime Petrose  (Steengedichten) van 

Dante Alighieri. Voordrachtkunstenaar Giovanni Succi draagt de teksten over liefde 

en afscheid van een onbeantwoorde liefde voor in het Italiaans. Giovanni maakt 

bovendien indruk met het gedicht dat hij schreef over het overlijden van zijn 

vader. Groot verdriet allemaal, maar met een klein, alledaags gebaar laat Gia 

de zaal voelen hoe afscheid nemen ook lichtheid kan geven: “Al tijden heb 

ik dit blikje bij me. Er zaten snoepjes in, maar nu is het leeg. Ineens 

dacht ik: waarom gooi je het niet een keer weg? Ik leg het hier 

neer en na afloop van de voorstelling nodig ik u uit 

om daar allemaal iets bij te leggen waar u 

afstand van wilt doen.”  

Spee ldata : 

20  en  21  oktober,  Dornach   (Zwitser land) ,  So lo-

Duo  fest iva l  Chaconne

3  november ,  De  Hanzehof,  Zutphen

4 november,  Theater K ikker,  Ut recht

5  november,  U lvenhart ,  U lvenhout  b i j  Breda

giavandenakker.com 

euritmie.nl

ETN Sa ladebar Enschede

Haverst raatpassage  26,  Enschede

etnsa ladebar.com
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