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Beursvloer - doe mee! 
De Beursvloer Enschede is een groot maatschappelijk en 

gratis evenement dat voor iedereen volop kansen biedt 

en waar u hulpvragen kunt indienen. Het vindt plaats op 1 

februari ij de Grolsch Brouwerij. 

 

Ga naar de website van de Beursvloer en meld u snel 

aan via het aanmeldingsformulier. Formuleer uw 

hulpvraag zo concreet mogelijk. Gaat het om meedenken 

over uw organisatie, extra handen of juist hulpmiddelen? 

En wat heeft u als maatschappelijke organisatie te 

bieden? Meer dan u in eerste instantie denkt. 

Meer informatie vindt u ook op de site CultuurinEnschede. 

 

Nieuw landelijk kennisinstituut 
LKCA 
Op 1 januari 2013 startte het Landelijk Kennisinstituut 

Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). Cultuurnetwerk 

Nederland en Kunstfactor gingen samen op in dit nieuwe 

instituut. 

 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
22 januari - 
Informatiebijeenkomst 
WAK 

Meld u uiterlijk 11 jan aan via 

info@cultuurinenschede.nl 

 

vooraankondiging - Lezing 
Persfoto's 

We ontwikkelen momenteel 

een lezing over persfoto's: 

waar moet u aan denken 

wanneer u een foto meestuurt 

met een persbericht? Hoe 

trekt uw foto de meeste 

aandacht van de lezer? 

 

25 mei t/m 2 juni - WAK 

Week van de Amateurkunst 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 

  

mailto:info@cultuurinenschede.nl
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=3cc9a61a9a&e=a4f468beff
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=69b7b5a56a&e=a4f468beff
http://cultuurinenschede.us6.list-manage2.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=287a10c4fd&e=a4f468beff
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=6fff2cbe99&e=a4f468beff
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=73eea9da8d&e=a4f468beff
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=17b43d6f99&e=a4f468beff
mailto:info@cultuurinenschede.nl
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=ac587a3df5&e=a4f468beff


Het kennisinstituut wil een bijdrage te leveren aan de 

culturele levensloop van kinderen, jongeren en 

volwassenen. Ze streeft ernaar dat zoveel mogelijk 

mensen een leven lang deelnemen aan kunst en cultuur. 

Meer informatie. 

 

Als gevolg van het samengaan van Cultuurnetwerk en 

Kunstfactor, was er bij die laatste organisatie geen plek 

meer voor de WAK. Voor de landelijke WAK is sinds 

december 2012 een aparte stichting opgericht en is er 

een nieuwe landelijke site. 

Informatie over de Enschedese WAK is te vinden op de 

site CultuurinEnschede. 

 

Bereikbaarheid Cultuurcoach 
Een aantal maanden geleden is de website van de 

Cultuurcoach vernieuwd. Alle informatie is te vinden op 

CultuurinEnschede.nl. De oude site Cultuurcoach-

Enschede is verwijderd. 

Vanaf nu is haar oude mailadres ook niet meer 

bereikbaar. Het nieuwe mailadres is 

info@cultuurinenschede.nl 

 

Extra promotie voor uw 
optreden/expositie 
Wilt u extra aandacht voor uw concert of voorstelling in de 

krant en op internet? 

Ik mag als cultuurcoach samenwerken met de redactie 

van Huis aan Huis Enschede en met Enschede FM 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. 
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• Daarnaast komen alle ingeleverde uittips sowieso 

op mijn site 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 is hier te vinden. 
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