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Training 'Financiën voor 
muzikanten' 
In samenwerking met Atak en Daan Vaneker is een 

nieuwe workshop opgezet. Deze workshop gaat 

voornamelijk over de wijze waarop jij binnen jouw 

muzikale werk bezig kunt zijn met de boekhouding. Een 

aanrader voor iedere muzikant die geld wil verdienen met 

zijn of haar werk omdat in 2 bijeenkomsten alle 

beginselen en aandachtspunten voorbij komen. Alle info 

over data en kosten, zie site. 

WAK - 
aanmelden tot 14 april 
De Week van de Amateurkunst loopt van 25 mei t/m 2 

juni. Meedoen kan bijvoorbeeld met een optreden, 

expositie, open repetitie of workshop. Meld jouw activiteit 

zo snel mogelijk aan via het aanmeldingsformulier dat te 

vinden is op de site. Het formulier + foto moet uiterlijk 14 

april binnen zijn. 

Informatiebijeenkomst 
Culturele Zondag 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
10 & 24 april - Training 
'Financien voor 

muzikanten'  

Alle informatie op de site.  

 

25 mei t/m 2 juni - WAK  

Alle informatie op de site.  

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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Maandag 25 maart is er een informatiebijeenkomst over 

de Culturele Zondag van 2 juni. Deze vindt plaats van 

17.30 - 19.00 uur (inloop vanaf 17.00 uur) bij de HUB. 

Wilt u hier bij zijn? Meld u dan uiterlijk 22 maart aan bij 

projectmedewerker Quinta Clason: 

quinta@culturelezondagenschede.nl  

Meer informatie over de bijeenkomst vindt u hier. 

Optreden bij Klanderij 
Tijdens de WAK is er de mogelijkheid om op te treden in 

Winkelcentrum de Klanderij, op donderdagavond 30 mei. 

Interesse? Neem contact op met de cultuurcoach via 

info@cultuurinenschede.nl   
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