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Nieuwsbrief Mei 
 
 
Kom naar de WAK! 
Volgende week zaterdag 24 mei start de Week van de 

Amateurkunst! In ruim een week zullen meer dan 60 

verschillende groepen voor meer dan 80 activiteiten 

zorgen.  

 

Bekijk het programma op www.wakenschede.nl, haal een 

programmaboekje bij de VVV of bekijk morgen (14 mei) 

de speciale WAK-bijlage in de Huis aan Huis Enschede.  

 

   

Gratis workshops 
Tijdens de WAK worden er diverse workshops 

aangeboden, waaronder een aantal gratis workshops 

vanuit de WAK-organisatie.  

• Maandagavond 26 mei organiseren 

we introductielessen over wordpress (programma 

om websites mee te maken), facebook (hoe maak 

en onderhoud je een pagina) en auteursrechten 

bij fotografie 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
20 mei 

workshop werven vrijwilligers 

 

24 mei t/m 1 juni 

Week van de Amateurkunst 

 

27 mei 

workshop pr / communicatie  

 

1 juni 

Culturele Zondag  

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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• Dinsdagavond 27 mei is er een workshop 

fotograferen van optredens 

• Zondagmiddag 1 juni is er een lezing over 

publieksbereik 

Wil je hier meer over weten? Kijk dan op 

www.wakenschede.nl/category/workshops/  

 

     

I-workspace 
Iedereen heeft wel eens een goed idee. Het idee hebben 

is de eerste stap. Het idee ook uitvoeren is net zo 

belangrijk. 

Als je aan de uitvoering wilt beginnen, kan je soms wel 

wat hulp gebruiken. Meestal kan dat met mensen die je al 

kent. Soms heb je ook mensen nodig die je nog niet kent 

of heb je extra kennis of geld nodig. Daarmee wil i-

workspace je helpen. Lees meer..   

 

   

Culturele Zondag 1 juni 
Kijken en luisteren naar kunst, muziek en dans is leuk. 

Maar nog leuker is het om zelf mee te doen! 

Op deze Culturele Zondag nodigen kunstenaars, dansers, 

muzikanten, fotografen en dichters je uit om zelf mee te 

doen.  

13-17 uur, Oude Markt / Grote Kerk / Concordia 

Kijk voor het volledige programma op de site.  

 

   

Tips over sponsoring 
De website cultuurplein.nl gaat vooral over 

cultuureducatie voor scholen. Daar staan echter een 

aantal tips over sponsoring die voor verenigingen ook 

interessant zijn. 
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Kijk kunst voor het Raam 
Tijdens de WAK organiseert de landelijke organisatie 

WAK NL het project 'Kijk kunst voor het Raam'. Elke 

amateurkunstenaar, welke discipline ook, kan gratis 

meedoen en een bijzonder prijs winnen.  

Met deze wedstrijd maken we de grootste expositie van 

Nederland. Wil je weten hoe je mee kan doen? Kijk op de 

site.  

 

   

Fotowedstrijd Klik de WAK  
Dit is een wedstrijd van de Provincie Overijssel. 

Maakt u een mooie foto tijdens de WAK en wilt u deze 

aan zoveel mogelijk mensen laten zien? 

Zet 'm op www.jijenoverijssel.nl/klikdewak. Op deze 

manier willen we een levendig beeld laten zien van de 

WAK in Overijssel. 

Krijg je ook nog eens de meeste stemmen voor je foto, 

dan win je een waardebon van € 500,- 

Uploaden van je foto's kan t/m 1 juni. Stemmen kan t/m 9 

juni.  

  

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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