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NIEUWSBRIEF mei 2012            

 
 
 
 
Nieuws 
 
De onderwerpen van deze nieuwsbrief: 
- Week van de Amateurkunst 2012 – het programma 
- Doe mee aan een workshop tijdens de WAK 
- WAK fotoactie 
- Glazen Huis / Serious Request 2012 
- La Sido zoekt deelnemers voor benefietconcert Serious 

Request 
- Huur podia etc. via Pr. Bernard Cultuurfonds Overijssel 
- Vernieuwde website  

Meld u aan op de pagina Culturele organisaties 
__________  
 
Week van de Amateurkunst 2012   
Alle aanmeldingen zijn binnen. Het is een erg mooi 
programma geworden! 
Binnenkort worden de flyers en programmaboekjes 
verspreid. Nu is het programma al te vinden op de site 
CultuurinEnschede.nl, onder ‘Projecten’, ‘Week van de 
Amateurkunst’. Daarnaast is er ook een Facebook-
eventpagina van de WAK Enschede. Heeft u daar al gemeld 
dat u er bij bent, en dit gedeeld met uw vrienden? 
__________  
 
Workshops tijdens de WAK 
Verschillende organisaties bieden (gratis) workshops aan 
tijdens de WAK. Dit zijn o.a.: 
- TETEM 
- FabLab 
- Volksuniversiteit Enschede 
 
Workshop fotografie – maandag 4 juni         (TETEM) 
Amateurkunstenaars (zowel individuen als leden van 
verenigingen) kunnen tijdens deze workshop ervaringen 
opdoen met het fotograferen vanuit verschillende 
perspectieven en met het werken met een fotobewerking 
programma.  
Min 4 – max 12 deelnemers  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Deelname gratis, vol=vol   Aanmelden kan tot 14 mei! 
 
Workshop muziekvideo – dinsdag 5 juni       (TETEM) 
Amateurkunstenaars (zowel individuen als leden van 
verenigingen) kunnen tijdens deze workshop ervaringen 
opdoen met het ontwerpen van een storyboard en het 
werken met het filmprogramma. 
Min 4 – max 12 deelnemers  
Tijd: 19.30 – 21.30 uur 
Deelname gratis, vol=vol  Aanmelden kan tot 14 mei! 
 
 
 

 
 
15 mei 2012 
Netwerkbijeenkomst 
ledenwerving 
Locatie: volgt 
Tijd: 20.00 – 21.30 uur 
Aanmeldingstermijn gesloten 
 
2 – 10 juni 2012 
Week van de Amateurkunst 
 
18 t/m 24 december 2012 
Serious Request 2012   
het Glazen Huis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volledige overzicht is te vinden op 
www.cultuurinenschede.nl  onder  
‘agenda’ 
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Gratis rondleiding FabLab – woensdagavond 6 juni 
Het FabLab is een plek waar je je idee kunt vormgeven. Het is een openbare (en op enkele momenten 
per week gratis toegankelijke) werkplaats waar je kunt experimenteren met materialen en mooie 
producten kan maken. Er zijn allerlei machines aanwezig, zoals een 3D-printer, een foliesnijder en een 
naaimachine. 
 
Wilt u weten wat u als amateur(vereniging) hier kan doen? Kom dan naar de gratis rondleiding op 
woensdagavond 6 juni. Hier worden o.a. voorbeelden gegeven van visitekaartjes, promotiematerialen 
(bijv. nieuw idee voor een uitnodigingsbrief) en relatiegeschenken. 
Meld je aan voor de rondleiding via info@cultuurinenschede.nl  
 
Volksuniversiteit – training ‘Leden werven: uzelf als visitekaartje!’ – maandag 4 juni 
Veel culturele- en amateurverenigingen in Enschede zitten te springen om nieuwe leden. Maar hoe 
kunt u die ander er nou werkelijk van overtuigen dat uw club de beste, leukste en gezelligste is? In 
deze workshop leert u hoe u een enthousiast verhaal kunt houden over uw verenging. Niet in 
schriftelijke communicatie maar in persoonlijk contact. U krijgt inzicht in hoe u uw boodschap 
overbrengt en hoe die boodschap over komt op de ander. U leert uzelf ook presenteren; u bent 
immers het visitekaartje van uw vereniging. Tot slot komt aan de orde hoe u er voor kunt zorgen dat 
de potentieel geïnteresseerde ook daadwerkelijk een keer komt kijken op bijvoorbeeld een repetitie of 
uit/opvoering en, hopelijk, lid wil worden van uw club. 
Tijd: 19.30 – 22.00 uur 
Deelname: € 5,- voor leden van Enschedese verenigingen 
Aanmelden: http://www.vuenschede.nl/cursussen_vrijwilligers  
 
 
Verschillende andere organisaties bieden ook workshops tijdens de WAK, zoals de Muziekschool 
Twente, Concordia Jeugdtheaterschool, SIVE, het Wilminktheater, etc. En denk ook aan de 
schrijfwedstrijd die in de vorige nieuwsbrief is benoemd!  
Kijk voor het volledige overzicht van de workshops en andere activiteiten op cultuurinenschede.nl 
onder ‘WAK’ 
__________  
 
Fotoactie 
Om letterlijk een beeld te krijgen wat er gebeurt in de Week van de Amateurkunst, start de Provincie 
Overijssel tijdens de Week van de Amateurkunst een fotoactie:  Fotografeer de Week van de 
Amateurkunst in je gemeente. De foto kun je uploaden op www.jijenoverijssel.nl.   
De eerste 50 inzenders krijgen een goodybag toegezonden, met daarin o.a. een culturele waardebon 
van € 10,-, het magazine BeeldvanOverijssel, Overijssels streekproduct, en een WAK zadelhoesje.  
Op deze manier wil de provincie een levendig beeld  laten zien van de WAK in Overijssel en dit met 
zoveel mogelijk mensen delen. 
__________  
 
3FM Serious Request  
Van dinsdag 18 december t/m maandag 24 december 2012 staat het Glazen Huis van radio 3FM 
Serious Request op de Oude Markt in Enschede. Met 3FM Serious Request zet 3FM zich in 
samenwerking met het Rode Kruis ieder jaar in voor een stille ramp.  
In de week voorafgaand aan de kerstdagen sluiten drie DJ’s van 3FM zich zes dagen lang op in een 
glazen studio. Zij eten die dagen niets en maken 24 uur per dag live radio en televisie en zijn online te 
volgen. Het publiek kan tegen betaling verzoeknummers aanvragen. Daarnaast wordt iedereen 
aangemoedigd om met ludieke acties zo veel mogelijk geld in te zamelen. 
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De meest actuele informatie over Serious Request 2012 in Enschede vind je op 
www.enschede.nu/seriousrequest. 
Daar staat bijvoorbeeld hoe je jouw actie kan aanmelden. 
  
Kijk voor meer algemene informatie over het evenement op www.3fm.nl/seriousrequest of 
www.rodekruis.nl/3fmseriousrequest. 
 
Enschede Promotie fungeert als centraal “loket” in de stad. Om alles in goede banen te leiden is er 
een projectorganisatie samengesteld, waarbij Enschede Promotie de projectleiding en centrale 
coördinatie met alle partijen in de binnenstad voor haar rekening neemt. Daarnaast hebben ze enkele 
werkgroepen opgericht, om zo veel mogelijk verschillende groepen te kunnen bereiken.  
 
Binnen de werkgroep initiatieven & activering fungeer ik (Jacintha) als aanspreekpunt / doorgeefluik 
van informatie voor het amateurkunstveld. Heb je vragen of ideeën, laat het me weten! Je hoeft jouw 
actie niet officieel bij mij aan te melden, maar ik hoor graag wat jullie initiatieven zijn. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld bijhouden of er niet 2 precies dezelfde grote acties worden georganiseerd (want dat is 
ook nadelig qua aandacht / promotie voor de individuele acties) en kunnen we groepen / mensen die 
samenwerking zoeken aan elkaar verbinden. 
__________  
 
La Sido zoekt deelnemers voor benefietconcert Serious Request 2012 
Popkoor La Sido heeft al het initiatief genomen om een benefietconcert te organiseren. Wil je hier als 
koor, muziekvereniging, dansgroep, theatergroep, beeldend kunstenaar, etc. aan meedoen? Meld je 
dan aan bij La Sido. Hieronder hun oproep: 
 
La Sido & CO in ‘De Kas voor Serious Request op 22 december 2012 
‘Serious Request 2012 – de Tukkers kunnen zich opmaken voor een mooie week vol radio, muziek, 
vermaak’ vermeldt de website. Niet alleen op de markt, maar ook in het Wilminktheater, dat op 22 
december 2012 fungeert als ‘De Kas voor Serious Request’. Verschillende amateurgezelschappen 
uit Enschede en de Regio tonen geheel belangeloos hun talenten in verrassende combinaties van 
zang, dans, muziek en kunst. 
Popkoor La Sido stelt voor twee wervelende voorstellingen een kleurrijke programma samen, waarvan 
alle opbrengsten gaan naar het goede doel van Serious Request 2012. Wij zoeken naar verrassende 
combinaties van zang, dans, muziek, toneel. Daarom nodigen wij de enthousiaste culturele 
gezelschappen graag uit om hieraan mee te doen!  
In het totaal zijn er in twee voorstellingen ongeveer 12 optredens van ieder 25 minuten. Daarnaast is 
er in de foyer ruimte voor kleine optredens (variété). 
 
Nadere informatie over 22 december 2012 in Wilminktheater: 

- Aanvang: start 15.00 en 19.00 
- Entreeprijs: middag: €10,- , avond € 12,- en passe-partout € 15,-  

Voor meer informatie of bij interesse voor deelname kun je je melden bij Henk Sprakel: la-sido@live.nl 
Informatie over Popkoor La Sido is te vinden op onze website, www.lasido.nl  
__________  
 
Huren van licht, geluid en podiumdelen bij Prins Bernhard Cultuurfonds afdeling Overijssel. 
Faciliteiten voor amateurkunst en culturele evenementen 
Het fonds heeft ervoor gekozen om op een aantal plaatsen, verspreid over de provincie, semi-
professionele licht- en geluidsapparatuur en podia in zogeheten ‘pooldepots’ onder te brengen.  
De installaties zijn aangeschaft met een financiële bijdrage van het Prins Bernhard Cultuurfonds 
Overijssel. Ze zijn vooral bedoeld om Overijsselse amateurverenigingen de gelegenheid te geven  
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professioneel voor de dag te komen bij hun optredens en uitvoeringen. En dat tegen een prijs ver 
beneden commerciële tarieven. 
Ook non-profit organisaties, organisatoren van culturele evenementen, scholen, (sociaal-)culturele en 
maatschappelijke instellingen kunnen de apparatuur huren. Zij betalen daarvoor een iets hoger 
bedrag.  
 
De 'poolinstallaties' zijn ondergebracht bij vijf poolbeheerders. De dichtstbijzijnde voor Enschede is 
T.C.A. Theatertechniek. Contactgegevens vindt u hieronder. Bij hen kunt u de installaties bespreken. 
Maar dat niet alleen. Zij adviseren u tevens over het gebruik en de mogelijkheden van de installaties. 
En ze leveren desgewenst een professionele man of vrouw 'aan de knoppen'. Tot slot kunt u bij hen 
terecht voor het huren van losse podiumdelen. 
De installaties zijn mobiel. Dat betekent dat ze nagenoeg overal inzetbaar zijn, zowel binnen als 
buiten. De poolbeheerders zijn thuis in groot en klein. U kunt bij hen één microfoon huren voor een 
intiem solo-optreden. Maar zij leveren evengoed een uitgebreide geluids- en lichtset voor een 
spetterende musical. 
 
Is uw interesse gewekt? Aarzel niet en bel of mail. 
De installaties zijn er voor u!  
 
T.C.A. (Twents Centrum voor Amateurtoneel) Theatertechniek 
Tom van Noort / Stefan van Vlijmen 
Van Weerden Poelmanweg 24 
7602 PC  Almelo 
tel.: 06-23801775 / 06-22770774 
e-mail: info@tca-almelo.nl 
www.tca-almelo.nl 
 
Meer informatie over Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel: 
http://www.cultuurfonds.nl/t1.asp?path=j2igr8w0  
__________  
  
Vernieuwde website 
Ik heb een nieuwe site: Cultuur in Enschede > www.cultuurinenschede.nl.  
 
Op de pagina Culturele organisaties zal weer een overzicht komen van zo veel mogelijk culturele 
organisaties in Enschede. U kunt deze keer zelf uw eigen organisatie aanmelden.  
Doe dit zo snel mogelijk, zodat u voor anderen vindbaar bent! 
 
Naast een vernieuwde site, is ook mijn mailadres veranderd. U kunt mij voortaan bereiken via het 
mailadres jacintha@cultuurinenschede.nl  
Ik hoop dat u dit in uw bestanden aan wilt passen. 
__________  
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