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Nieuwsbrief Juni 
 
 
Kans op gratis advies op 
maat 
Via het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel kunnen 

culturele vrijwilligersorganisaties en -verenigingen een 

bon aanvragen die recht geeft op vijf dagdelen aan 

professioneel Advies op maat door adviseurs van de 

SESAM-academie. Dit is mogelijk door een 

samenwerking van het fonds met de Provincie Overijssel. 

 

Aanmelden voor Advies op maat voor de 2e periode kan 

tot uiterlijk 1 juli 2013 via de site. 

Meer informatie op de nieuwspagina van 

CultuurinEnschede. 

 
 
VSBfonds presenteert 
vernieuwd beleid 
Omdat de behoefte van de amateurkunstbeoefenaar de 

laatste jaren sterk is veranderd, heeft het VSBfonds zijn 

amateurkunstbeleid vernieuwd. Het fonds haakt hiermee 
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Agenda 
 

6 jul - 17 aug 

Zomerse workshops 

voor jong en oud 

enschede.nu/zomer 

 

14 september 

UitDaag en Uitfestival 
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in op actuele ontwikkelingen in het veld. Het nieuwe 

amateurkunstbeleid is vanaf 27 mei van start gegaan. 

 

Nieuw is dat straks niet alleen rechtspersonen, maar ook 

groepen of initiatieven die informeel zijn georganiseerd 

een aanvraag kunnen doen. 

Daarnaast lanceert VSBfonds een geheel nieuwe 

ondersteuningsmogelijkheid. Omdat veel 

amateurkunstinstellingen te maken hebben met een 

veranderende behoefte van hun leden, gaat VSBfonds 

donatieverzoeken honoreren van instellingen die nieuw 

aanbod voor hun deelnemers willen ontwikkelen, 

aansluitend bij die veranderende vraag. 

 

Meer informatie op de nieuwspagina van 

CultuurinEnschede. 

 

Zomerse workshops voor 
jong en oud 
Deze zomer is er een breed aanbod aan leuke activiteiten 

voor jong en oud. Denk o.a. aan: 

- diverse danslessen, songwriting of stop-motionfilmpjes 

maken voor kinderen, 

- 'carnaval der dieren' voor peuters 

- en 'zomerwijnen proeven' voor volwassenen. 

 

Zes culturele organisaties hebben de handen ineen 

geslagen om het aanbod gezamenlijk te presenteren. 

 

Ga je niet op vakantie, of heb je zin om daarnaast nog 

iets creatiefs te doen? Kijk dan op enschede.nu/zomer 

voor het volledige aanbod!  
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Nieuwe ronde 'Jij maakt het 
mee' 
Na een succesvolle pilotfase start het Fonds voor 

Cultuurparticipatie op 21 mei een tweede ronde van het 

online interactieve subsidieplatform Jij maakt het mee. 

Een platform voor vernieuwende kunstprojecten in de 

vrije tijd. 

 

Jij maakt het mee is een interactieve aanvraagomgeving 

waarbij het subsidieproces openbaar plaatsvindt. 

Verschillende fondsen en subsidieverstrekkers hebben 

met nieuwsgierigheid gereageerd op deze ontwikkelingen 

en er is interesse om de systematiek van het online 

subsidieplatform ook op andere plekken in te zetten. Ga 

naar Jij maakt het mee om te kijken wat er in de eerste 

ronde is gebeurd.   

 

Subsidie nieuwe makers 
Subsidie van het Fonds Podiumkunsten voor beginnende 

talentvolle makers om zich in een langer lopend traject 

(maximaal twee jaar) te ontwikkelen, in samenwerking 

met gezelschappen, podia en festivals. 

De uiterste indiendatum voor de tweede ronde is dit 20 

augustus. 

Meer informatie op de nieuwspagina van 

CultuurinEnschede.  

  

Gezocht: projecten voor 
Service Learning 
Service Learning biedt studenten de kans om in 

groepsverband bezig te zijn met voor hen én voor de 

samenleving betekenisvolle activiteiten. Kenmerken van 

http://cultuurinenschede.us6.list-manage2.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=1a495b24ab&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=75761c612d&e=3216183e0f


zulke activiteiten zijn: bedenken, ontwikkelen, 

onderzoeken, toepassen, implementeren, bouwen, 

verbinden. 

Arcon is dringend op zoek naar twintig projecten in de 

vrijwilligerssector die door studenten uitgevoerd kunnen 

worden. 

Meer informatie op de nieuwspagina van 

CultuurinEnschede. 
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