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Enschede - dinsdag 13 november 

 

 
Oprichting Stichting Cultuur in Enschede 
Een nieuwe thuishaven voor Cultuurcoach en Culturele Zondagen 

 
 

Op 15 november aanstaande richten vier enthousiastelingen uit de 
Enschedese culturele sector de Stichting Cultuur in Enschede op. 
Deze stichting biedt vanaf 2013 de nieuwe onafhankelijke thuishaven 
in de culturele sector van Enschede aan zowel de Cultuurcoach als 
de Culturele Zondagen. 
 
De Cultuurcoach is in 2010 in het leven geroepen en versterkt de 
kwaliteit, kracht, samenwerking, reikwijdte en impact van alle partijen 
in de culturele sector van Enschede en omgeving. Na drie jaar blijkt 
deze functie een groot succes en een onmisbare factor geworden in 
Enschede. Als ambassadeurs van het eerste uur hebben Marianne 
van de Steeg (De Muziekschool Twente), Ben Coelman (Nationale 
Reisopera), Dennis Reidsma (De Gonnagles) en Martijn Braber 
(Februari Muziekmaand) zich verenigd in de Stichting Cultuur in 
Enschede om de Cultuurcoach per 2013 de altijd beoogde 
onafhankelijke thuishaven midden in de sector te kunnen gaan bieden. 
 
De nieuwe stichting neemt tevens de organisatie van de Culturele 
Zondagen Enschede over van Stichting Enschede Promotie. De 
stichting beoogt het concept van de Culturele Zondagen uit te bouwen, 
met meer focus op cocreatie en een andere inzet van middelen. 
Hiermee wil de stichting voldoen aan de wensen die leven bij de 
partners in de sectoren muziek en beeldende kunst. Diversiteit en het 
leggen van nieuwe verbindingen staan hierbij centraal. Om dit te 
verwezenlijken gaat een nieuw projectteam, bestaande uit Anke 
Peeters Weem en Quinta Clason, de komende maanden uitgebreid in 
gesprek met alle culturele partners om plannen te maken voor 2013 en 
2014. 
 

 

 

 
 

 
Noot voor de redactie 

Voor meer informatie en achtergronden kunt u een afspraak maken met de 

directeur van Stichting Cultuur in Enschede, Martijn Braber via 

tel. 06 4468 4636 of martijn.braber@gmail.com 


