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Nieuws     
 
De onderwerpen van deze nieuwsbrief: 
- WAK 2013 
- Beroepskunstenaar.nl  
- Serious Request 
- Gratis extra aandacht voor jouw optreden/expositie 
__________  
 
WAK 2013 
De WAK is een evenement waarbij de passie en het plezier 
van kunst centraal staan. Als amateurkunstenaar (individu, 
duo, groep, vereniging) kan je hier aan meedoen, door jezelf 
in die week te laten zien.  
Optredens, workshops, tentoonstellingen en nog veel meer, 
vanuit kunstvormen zoals dans, muziek, theater, zang, 
beeldend, etc.  
 
Enschede neemt in 2013 voor de derde keer deel aan de 
WAK, van 25 mei t/m 2 juni. Door alle activiteiten te 
verzamelen in 1 programmaboekje tonen we hoe mooi en 
divers het culturele veld van de stad is.  
 
26 november was de eerste bijeenkomst voor de WAK 2013.  
Heeft u interesse in deelname? In het verslag staat 
informatie over bijzondere projecten en locaties om op te 
treden, informatie over aanmelding, etc. 
Het officiële aanmeldingsformulier kan ik u op verzoek 
toesturen. 
 
De volgende bijeenkomst is op dinsdagavond 22 januari, 
van 20.00 – 21.30 uur. Wilt u hierbij zijn, meld u dan uiterlijk 
11 januari aan via info@cultuurinenschede.nl   
__________  
 
Beroepskunstenaar.nl 
Interessante site over de zakelijke kant van werk in de 
kunst- en cultuursector. Beroepkunstenaar.nl is er voor 
uitvoerende, scheppende en docerende kunstenaars van 
verschillende disciplines (dans, muziek, beeldend, theater, 
etc.), voor ondersteunende beroepen in de podiumkunsten 
en voor erfgoedspecialisten. Zie www.beroepkunstenaar.nl  
__________  
 
Serious Request 
Morgen (dinsdag 18 december) start het evenement 
‘Serious Request’ van 3FM. Op de Oude Markt staat een 
Glazen Huis waar 3 DJ’s plaatjes draaien om geld op te 
halen voor het goede doel. Meer info over het evenement: 
http://www.seriousrequest2012.nl/   

 
 
18 t/m 24 december 2012 
Serious Request 2012   
het Glazen Huis 
 
22 januari 
Informatie-bijeenkomst WAK 
 
Vooraankondiging: 
Half februari 
Interactieve lezing over 
persfoto’s 
 
25 mei t/m 2 juni 
WAK 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een volledige overzicht is te vinden op 
www.cultuurinenschede.nl  onder  
‘agenda’ 
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Het culturele veld is ook volop in actie gekomen. Erg mooi om te zien! 
Een kleine greep uit de activiteiten: 
- Artez' stichting Home Made Band Stand 
- Verschillende activiteiten van de Muziekkwartier-partners 
- Benefietconcert La Sido en co > zaterdagmiddag en –avond 22 december 
- Benefietconcert Wilhelmina Glanerbrug en SHOT > zondagavond 23 december 
Een uitgebreid overzicht vindt u op http://www.seriousrequest2012.nl/programma/18-12-2012/  
__________  
 
Gratis extra aandacht voor optredens/exposities 
Wil jij extra aandacht voor jouw optreden of expositie in de krant en op internet?  
Ik mag als cultuurcoach samenwerken met de krant Huis aan Huis Enschede en met Enschede FM:.  
- Er wordt wekelijks één uittip geplaatst in Huis aan Huis krant en op www.huisaanhuisenschede.nl.  
- Daarnaast komen alle ingeleverde uittips sowieso op mijn site www.cultuurinenschede.nl en 

facebook en twitter te staan.  
- En iedere twee weken mag een groep zijn activiteit promoten in een telefonisch interview.  
 
Op deze manier willen we een podium bieden aan de Enschedese amateurkunst om hun 
voorstellingen, concerten en exposities aan een breed publiek bekend te maken.  
Alle informatie over aanmelding vind je op mijn site cultuurinenschede.nl > projecten > uittip 
__________  
  
 
   
 
 
 
 
 
 

http://www.seriousrequest2012.nl/programma/18-12-2012/
http://www.huisaanhuisenschede.nl/
http://www.cultuurinenschede.nl/

	Het culturele veld is ook volop in actie gekomen. Erg mooi om te zien!
	Een kleine greep uit de activiteiten:
	- Artez' stichting Home Made Band Stand
	- Verschillende activiteiten van de Muziekkwartier-partners
	- Benefietconcert La Sido en co > zaterdagmiddag en –avond 22 december
	- Benefietconcert Wilhelmina Glanerbrug en SHOT > zondagavond 23 december
	Een uitgebreid overzicht vindt u op http://www.seriousrequest2012.nl/programma/18-12-2012/

