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Nieuwsbrief September 
 
 
Uitfestival - 14 september 
Zaterdag 14 september is er op 2 locaties in de stad van 

alles te zien en te beleven: het Uitfestival op de Oude 

Markt en de UITDAaG bij Prismare.  

 

De stichting Cultuur in Enschede is die dag te vinden op 

de Oude Markt: 

De Culturele Zondagen geven een voorproefje van de 

volgende editie op 6 oktober. En ik ben er als 

Cultuurcoach om het amateurkunstveld te promoten. Alle 

bij mij bekende optredens tot eind december heb ik in een 

flyer gezet. Zo kunnen mensen zien hoeveel er in 

Enschede te doen is. 

 

Kom gezellig langs! Hier vindt u het programma van de 

hele dag. 

 

Agenda Huis aan Huis 
Elke week besteedt de weekkrant Huis aan Huis ruime 

aandacht aan alles wat er op cultureel gebied gebeurt in 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
 

14 sept 

Uitfestival Enschede - 

programma 

UITDaAG - programma 

 

14 & 15 sept 

Open Monumentendag - 

programma  

 

6 okt 

Culturele Zondag 

The Rough Edition  

meer info 
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Enschede. Met een groot verhaal, berichten, de inmiddels 

bekende uittip en ook met de agenda.  

 

Het doel van de krant is om een zo compleet mogelijke 

agenda aan te kunnen bieden, zodat de lezers goed op 

de hoogte zijn welke voorstellingen en concerten er per 

dag zijn.  

Wilt u ook gebruik maken van de agenda? Lees dan de 

informatie op de site.   

 

Subsidie provincie 
Overijssel 
De provincie kan subsidie verstrekken voor activiteiten die 
aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling 
van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele 
ontwikkeling van de deelnemers. Uw aanvraag kan 
worden ingediend vanaf 1 september 2013 en moet 
ontvangen zijn uiterlijk op 1 november 2013 voor 19.00 
uur. Meer informatie op de site.  

Participatieregeling - 
deadline subsidieaanvraag 
Op 16 september is de eerstvolgende deadline van de 

regeling Versterking Actieve Cultuurparticipatie (VAC) van 

het Fonds voor Cultuurparticipatie. Doelstelling van de 

VAC is het stimuleren van de inhoudelijke en 

organisatorische innovatie in de amateurkunst. De 

regeling kent drie programma's: kunst-, ouderen- en 

erfgoedparticipatie. Lees meer over Kunstparticipatie, 

Erfgoedparticipatie en Ouderenparticipatie.  

Vrijwilligersprijs 
Wie verdient volgens u de Overijsselse Vrijwilligersprijs 

2013? Kent u iemand of een organisatie die zich 

onmisbaar heeft getoond voor onze samenlevling? 

Nomineer dan hier uw favoriet. U kunt zowel individuele 
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vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties aanmelden. Dit 

kan tot 20 september 2013. 

Mondriaan Fonds 
Het Mondriaan Fonds biedt de mogelijkheid tot 

praktijkverdieping voor kunstenaar en bemiddelaars in 

binnen- en buitenland. 27 september is de deadline voor 

het indienen voor een aanvraag voor het 

binnenlandatelier Pompgemaal in Den Helder. Aanvragen 

voor de buitenlandateliers in Suriname, Indonesië, 

Verenigde Staten en Parijs kan tot 18 oktober. Meer 

informatie. 

Jij maakt het mee 
Op 15 oktober start er een nieuwe ronde op Jij maakt het 

mee en blijft de site voor onbepaalde tijd open voor wilde 

ideeën en vernieuwende plannen. Houd de site in de 

gaten.   

  

Heb jij een idee of een plan voor een vernieuwend project 

op het gebied van kunstbeoefening in de vrije tijd? Dan 

kun je daar op dit platform subsidie voor aanvragen. Lees 

wel eerst even in het stappenplan hoe dat allemaal werkt 

op Jij maakt het mee.  
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