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Nieuwsbrief December  
 
 
Bethlehem Boulevard 
Gratis lezingen 

'Bethlehem Boulevard' is de titel van de kerstmarkt die 

plaatsvindt van 19 t/m 24 december. In diverse tentjes, 

die te vinden zijn tussen de Grote Kerk en het 

Wilminktheater, zijn allerlei leuke korte acts te 

bewonderen. 

 

Onderdeel van deze kerstmarkt zijn de 

'Cultuurkwartiertjes': korte lezingen over verschillende 

onderwerpen. 

Deze lezingen zijn gratis (!) te bezoeken in de tent voor 

café Molly Malone:  

• Donderdag 19 dec, 19.00 uur  

'Kerst zonder stress' door etiquette-expert Gonnie 

Klein Rouweler 

• Vrijdag 20 dec, 19.00 uur  

‘Kerst en andere winterfeesten door de eeuwen 

heen’ door Siebe Rossel (onderzoeker 

immaterieel erfgoed) 

• Zaterdag 21 dec, 14.00 uur  

‘Kerst en andere winterfeesten door de eeuwen 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
19 t/m 24 dec 
Bethlehem Boulevard  

Theater / Cabaret / Muziek / 

Kerstcadeaus / Gluhwein / 

Wafels 

Meer informatie  

 

24 mei t/m 1 juni 

WAK  

Meer informatie 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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heen’ door Siebe Rossel 

• Zondag 22 dec, 14.00 uur  

‘White Christmas’, de grootste kersthit aller 

tijden door Jasper Slaghuis van de Muziekbank 

Overijssel  

• Maandag 23 dec, 14.00 uur  

'Het ontstaan van Midwinterhoornblazen' door de 

Enschedese Midwinterhoorn Blazers. 

Met om 13.50 uur een korte demonstratie van het 

Midwinterhoornblazen. 

Een beschrijving van de lezingen vindt u hier. 

Interesse? U bent van harte welkom! 

 

 
   

Muziekproductiefonds 
Nieuwe aanvraagronde 

Professionele muzikanten, die niet genoeg middelen 

hebben voor een kwalitatief hoogwaardige 

geluidsopname, kunnen weer een beroep doen op het 

Sena Muziekproductiefonds. Er zijn drie nieuwe 

aanvraagtermijnen vastgesteld voor 2014. De eerste 

tranche loopt tot en met 16 maart. Meer informatie op de 

website.  
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Muziekkoepel  
Nieuwe muziekkoepel voor amateurmuziek 

KNFM (Koninklijke Nederlandse Federatie van 

Muziekverenigingen) en VNM (Verenigde Nederlandse 

Muziekbonden) fuseren per 1 januari 2014 tot KNMO 

(Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie). De nieuwe 

landelijke vereniging behartigt de belangen van 170.000 

leden in 2.400 verenigingen. Zij leggen zich toe op 

activiteiten binnen een showkorps, brassband, 

slagwerkensemble, harmonie, tamboerkorps, majorette, 

fanfare, twirl, blaaskapel, colorguard of drumband. Meer 

informatie op de website.  

   

WAK 2014 
Verslag informatieavond en aanmeldformulier 
Woensdagavond 11 december was er een 

informatieavond over de WAK (Week van de 

Amateurkunst) en de Culturele Zondagen die gepland 

staan in 2014. Het was een leuke avond met veel 

belangstellenden en enthousiaste reacties op de plannen. 

Komende week zal het verslag van de avond, waarin 

informatie staat over thema's, data, etc, op de site worden 

geplaatst. Daar zal ook het aanmeldformulier voor de 

WAK bij komen te staan.  

   

Fijne feestdagen! 
Ik wens u fijne feestdagen en hoop u in 2014 weer te zien 

bij een van de mooie culturele activiteiten in Enschede.  

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    

   

  

 

 

 
 

http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=6dec4e2d3c&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=e0612be591&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=2e9656b4f7&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=80a397b639&e=3216183e0f

	Nieuwsbrief December Bethlehem Boulevard
	Muziekproductiefonds
	Muziekkoepel 
	WAK 2014
	Fijne feestdagen!
	Agenda


