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De onderwerpen van deze nieuwsbrief: 
- WAK 2013 - startbijeenkomst 
- Jubilea  
- Mogelijkheden maatschappelijke stages in kunst-

educatie en amateurkunst 
- Fonds voor Cultuurparticipatie – nieuw online platform 
- NL Doet 
- Uittip 
 
__________  
 
WAK 2013 – startbijeenkomst 
De Week van de Amateurkunst zal in 2013 voor de derde 
keer plaatsvinden, van 25 mei t/m 2 juni.  
Dit is een evenement voor alle Enschedese kunstenaars en 
verenigingen die zichzelf extra willen promoten, door 
speciaal in die week een optreden, workshop of expositie te 
geven. 
 
De aftrap voor het evenement wordt gehouden op 
maandagavond 26 november a.s.  
 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u informatie over de 
mogelijkheden om op te treden of te exposeren én wordt het 
thema voor 2013 bekend gemaakt. 
Wilt u hier bij zijn? De aanmeldingstermijn is verlengd: 
aanmelden kan tot zaterdag 24 november a.s. door een mail 
te sturen aan info@cultuurinenschede.nl.  
 
__________  
 
Jubilea 
Een jubileum is een herdenking van een gebeurtenis die een 
bepaald aantal jaren geleden is. Bij een jubileum hoort vaak 
een feest, zoals een 12½-jarig huwelijksfeest.  
 
Ook bedrijven vieren jubilea. Bij de meeste bedrijven wordt 
aan iemand die 25 jaar in dienst is een feest aangeboden.  
Organisaties vieren niet alleen het jubileum van 
medewerkers, maar ook van de organisatie zelf. Het komt 
voor dat bedrijven al vele tientallen jaren of zelfs soms 
honderden jaren bestaan. Denk aan bijvoorbeeld bedrijven 
als Shell, Philips of Heineken.  
 
Het viel mij op dat vele verenigingen de laatste tijd hun 
jubileum vieren. Dat is mooi om te zien: ze hebben blijkbaar 
een sterke positie in de maatschappij, vervullen een rol van 
betekenis. Als dit niet het geval was, zouden mensen geen  
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lid zijn van die vereniging en zou de vereniging geen bestaansrecht hebben.  
 
Een mooi voorbeeld van een vereniging die dit jaar zijn jubileum viert is de KEBH: de Koninklijke 
Enschedese Burgerharmonie. Zij bestaan al 150 jaar.  
 
Het is een veelzijdige en grote vereniging met leden van jong tot oud, momenteel zo’n 115. 
Ze noemen zichzelf wel eens "de oudste maar toch de jongste vereniging van Enschede. We hebben 
namelijk heel veel jeugd en slagen erin deze jeugd ook vast te houden en aan te trekken. Dat is iets 
waar we trots op zijn.”  
 
Leden noemen de vereniging vaak "toegankelijk, meer dan muziek alleen, sociaal, gezellig, 
vernieuwend, aantrekkelijk”.  
 
Het jubileumjaar staat in het teken van de stad Enschede. De stad waar het 150 jaar geleden allemaal 
is begonnen na de grote stadsbrand, de stad waar we altijd muziek hebben kunnen maken in goede 
en minder goede tijden en een stad waar we altijd gastvrij zijn ontvangen.  
Daarom hebben we dit jaar wat teruggegeven in de vorm van liefdadigheidsoptredens in de diverse 
bejaarden/verzorgingshuizen en een project voor overblijfkinderen op een basisschool.  
Heel bijzonder voor ons was verder de uitnodiging om de muzikale omlijsting te verzorgen van de 
Dodenherdenking op 4 mei in het Volkspark. Hiermee waren we echt heel blij. Een compliment naar 
onze vereniging toe.  
 
En dan natuurlijk op 24 november de klap op de vuurpijl met het concert “KEBH, Muziek en meer!” 
De organisatie is in handen van onze vereniging. Samen zetten wij telkens de schouders eronder. De 
aansturing vindt plaats via het bestuur, jubileumcommissie en de diverse andere commissies. Zoals 
de artistieke commissie, concert commissie en communicatie commissie. Het zijn de leden die het 
doen. Samen zijn we de KEBH.  
__________  
 
Mogelijkheden voor Maatschappelijke Stages in amateurkunst en kunsteducatie 
Welke maatschappelijke stages zijn mogelijk in de amateurkunst of de kunsteducatie? Is er een 
verschil met stages bij professionele instellingen? De brochure ‘Stage+Cultuur=Cultuur om de hoek’ 
laat zien waar je stages in deze sector kunt vinden. Met voorbeelden, ervaringen en tips.  
 
Verschillen 
De brochure noemt enkele verschillen en overeenkomsten tussen stages bij amateurkunst- 
en professionele kunstinstellingen. Een belangrijk verschil is dat in de amateurkunst veel vrijwilligers 
werken waardoor de sfeer vaak informeel is. Jongeren krijgen hier meestal sneller 
verantwoordelijkheden dan bij een professionele organisatie.  
 
Mogelijke taken 
Stagiairs in de amateurkunst en kunsteducatie kunnen betrokken worden bij podiumopbouw, 
bediening van de techniek of het schilderen van decors. Ook geschikte taken zijn websiteonderhoud, 
onderhoud van Facebook, Hyves of Twitter en het maken van filmpjes van voorstellingen of 
exposities. Vooral omdat jongeren vaak goed thuis zijn in de wereld van social en nieuwe media . 
 
Minder ervaring 
De meeste vrijwilligers die in de amateurkunst werken zullen niet veel ervaring hebben met het 
organiseren van een Maatschappelijke Stage. Zij hebben vaak ondersteuning nodig bij het formuleren 
van een stageomschrijving en weten niet altijd hoe stagiairs het best begeleid kunnen worden. Een  
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stagemakelaar kan hier een rol in spelen. 
 
Praktijkvoorbeelden 
Vijf maatschappelijke stages worden uitgelicht in de brochure. Zowel stagiairs als stageaanbieders 
komen aan het woord over hun ervaringen. Ook zijn twintig praktijkvoorbeelden van stageopdrachten 
opgenomen waarbij kort wordt vermeld welke opdrachten de stagiairs bij de diverse aanbieders 
hebben uitgevoerd. 
 
Meer informatie   
- STAGE+CULTUUR=OM DE HOEK [PDF], Kunstfactor en Kunstconnectie, 2012 
- Maatschappelijke stage in de amateurkunst en kunsteducatie (kunstfactor.nl)   
- Of neem contact op met de Maatschappelijke Stage coördinator van Enschede; Heidi Dellemann, 

h.dellemann@enschede.nl  
__________  
  
Fonds voor Cultuurparticipatie – nieuw online platform 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie lanceert de pilotfase voor het nieuwe online platform Jij maakt het 
mee: een online aanvraagomgeving en forum voor bijzondere kunstprojecten in de vrije tijd.  
 
Jij maakt het mee is een platform voor mensen of organisaties die een project willen starten én voor 
mensen die mee willen denken over hoe bijzondere amateurkunstprojecten er uit kunnen zien.  
 
Het platform is nieuw en moet dus nog worden gevuld, misschien wel met jouw ideeën en tips. Neem 
een kijkje en maak een account aan: www.jijmaakthetmee.nl    
__________  
   
NL DOET  
Schilderen, schoonmaken, de administratie bijwerken, of …? Tijdens de grootste vrijwilligersactie van 
Nederland op 15 en 16 maart 2013 kan het allemaal. 
 
Wilt u in maart voldoende vrijwilligers voor uw klus, begin dan nu met de voorbereidingen!  
Het Oranje Fonds helpt u daar graag bij. Op www.nldoet.nl vindt u een handig stappenplan, talloze 
tips en een KlusHulp die u helpt bij de voorbereiding. En heeft u uw klus duidelijk omschreven, plaats 
deze dan zo snel mogelijk op de site. We weten dat er al een aantal vrijwilligers, bedrijven en 
verenigingen staan te trappelen om zich voor een klus in te schrijven. 
__________  
  
Uittip Huis aan Huis - Jouw uittip in de krant en op de site  
Wil jij extra aandacht voor jouw concert of voorstelling in de krant en op internet? Ik mag als 
cultuurcoach wederom samenwerken met de redactie van Huis aan Huis Enschede voor een mooi 
initiatief. Met ingang van het nieuwe culturele seizoen wordt een wekelijkse uittip geplaatst in Huis aan 
Huis krant, en op www.huisaanhuisenschede.nl en www.cultuurinenschede.nl. Op deze manier willen 
we beide een podium bieden aan de Enschedese amateurkunst om hun voorstellingen, concerten en 
exposities aan een breed publiek bekend te maken.  
 
Wil jij kans maken op extra aandacht voor jouw concert of voorstelling in de krant en op internet?  
Zie www.cultuurinenschede.nl  
> ga naar ‘Projecten’  
> ga naar ‘Uittip – extra publiciteit in de Huis aan Huis krant’ 
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