
Kopie Nieuwsbrief Februari 2013 
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via info@cultuurinenschede.nl  
 

 
 

  

Nieuwsbrief Februari 
 
 
Lezing persfoto's + 
rondleiding Atak 
Welke foto's zijn geschikt voor de krant? Hoe trek je de 

aandacht van de redactie met jouw foto? Hoe vergroot je 

je kansen om jouw persbericht in de krant te krijgen, met 

hopelijk ook die geschikte foto die de aandacht van de 

lezer trekt? 

 

Hierover gaat de interactieve lezing op maandagavond 11 

maart. Deze wordt georganiseerd in samenwerking met 

de Volksuniversiteit, IkEnschede en eindredacteur Jacco 

Stijkel van de Huis aan Huis Enschede. 

 

Dezelfde avond is er (voorafgaand aan de lezing) een 

rondleiding door Atak voor belangstellenden. Wil je weten 

wat de mogelijkheden zijn om daar op te treden? Kom 

kijken en luisteren. 

 

Uitgebreide informatie over de inhoud van de avond en 

het aanmelden is te vinden op de site. 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
11 maart - Lezing Persfoto's 
+ rondleiding Atak  

Alle informatie op de site.  

 

25 mei t/m 2 juni - WAK  

Alle informatie op de site.  
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Sta jij al vermeld? 
Op mijn website probeer ik een zo volledig mogelijk 

overzicht te maken van culturele personen en partijen in 

Enschede. Veel verenigingen staan er al op. Maar de lijst 

van individuele (workshop)docenten, bandjes, 

kunstenaars, ateliers, etc kan nog veel groter! 

 

Sta jij al in het overzicht? Meld jezelf aan!  

Subsidie Kinderen maken 
Muziek 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie is samen met het 

Oranje Fonds op zoek naar projecten voor een nieuwe 

ronde Kinderen Maken Muziek. Heeft u een mooi project 

waarin kinderen in groepsverband een instrument leren 

bespelen en waarbij muziekeducatie en sociale cohesie 

hand in hand gaan? Kijk dan eens op de website voor de 

criteria en aanvraagprocedure. Deadline voor aanvragen 

is 28 maart 2013. 

Beursvloer resultaten 
Vrijdag 1 februari was er de Beursvloer: een avond waar 

vragers en aanbieders samen kwamen bij de Grolsch 

fabriek. Het aanbod en de vraag waren divers. Er waren 

ook enkele culturele groepen aanwezig zoals DMBE, 

dansgroep de Krekkel, Geuzenpop, de Tor en 

muziekvereniging Wilhelmina Glanerbrug. Zij hebben 

allen interessante deals kunnen sluiten met organisaties 

om hen te ondersteunen. Mooi! 

 

Ook ik heb als cultuurcoach enkele deals met 

professionele organisaties kunnen sluiten. Hierbij gaat het 

vooral om workshops voor het culturele veld. In een 

volgende nieuwsbrief waarschijnlijk meer hierover...  
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Subsidie actieve 
cultuurparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie start in feb 2013 een 

nieuw programma voor het versterken van de actieve 

deelname aan kunst en cultuur. Speciale prioriteit krijgen 

de organisatie van de amateurkunst, de deelname door 

ouderen en het levend houden van immaterieel erfgoed. 

In de periode 2013-2016 is jaarlijks 3,1 miljoen euro voor 

projectsubsidies en aanvullende activiteiten. 

Kijk op de website voor meer informatie. 

WAK - aanmelden kan nu! 
Dinsdag 22 januari was er een informatiebijeenkomst 

over de WAK. In het verslag op de site lees je alles over 

mogelijkhede voor deelname aan dit festival. Daar vind je 

ook het aanmeldingsformulier. Aanmelding voor 

deelname aan de WAK 2013 kan tot uiterlijk 14 april.  

  

Nieuwe ronde 
vrijwilligersregeling 
Op 1 maart 2013 sluit de volgende ronde van De 

Vrijwilligersregeling. Het Fonds voor 

Cultuurparticipatie investeert in de belangstelling en 

betekenis van (im)materieel erfgoed. Vrijwilligers zijn in 

veel gevallen onmisbaar voor het voortbestaan van 

erfgoed en een belangrijke schakel in het bewaren van 

kennis en het informeren van publiek. Lees hier over de 

gehonoreerde projecten van eerdere subsidierondes. 

Tip: project 'Jij maakt het 
mee'. 
Kijk voor spannende, inspirerende of vernieuwende 

activiteiten eens op Jij maakt het mee. Op dit interactieve 
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platform van het Fonds voor Cultuurparticipatie kunnen 

projecten online een aanvraag indienen. Gehonoreerde 

projecten houden een miniblog bij, waarop ze het publiek 

informeren over hun activiteiten, optredens en 

bijeenkomsten. Kijk hier! 

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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