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Zomeraanbod  
'Zomerse Workshops voor jong en oud' is een project 

waarbij acht professionele culturele instellingen in 

Enschede hun zomeraanbod gezamenlijk promoten. Zo 

laten we aan de inwoners en bezoekers van Enschede 

zien dat er óók in de zomer kwalitatief goede en leuke 

activiteiten te doen zijn. Het project loopt van 7 juli t/m 17 

augustus. 

 

Er zijn diverse workshops voor alle leeftijden, zoals een 

cursus Spaans of Portugees (voor beginners) en 

moderne dans voor volwassenen, breakdance en theater 

voor jongeren, dans, theater en stop-motion filmpjes 

maken voor kinderen en Muziek op Schoot voor peuters... 

en nog veel meer! 

Het volledige aanbod is te vinden op enschede.nu/zomer  

 

   

Subsidiemogelijkheden NL-
Duitse samenwerking 
Dit jaar gaat de nieuwe subsidieperiode van de Europese 

Unie (2014-2020) van start. 

In het kader van het subsidieprogramma INTERREG 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
* Najaar 2014 

Netwerkbijeenkomst (info 

volgt) 

 

* 21 oktober  

Workshop Fondsenwerving 

 

* 28 oktober  

Workshop leden en 

vrijwilligers werven 

 

* 4 november  

Workshop pr en 

communicatie  

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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'Deutschland-Nederland' zal vanaf eind 2014 ongeveer 

440 miljoen euro worden geïnvesteerd in 

grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten. 

 

Een samenvatting met de belangrijkste punten voor het 

culturele veld (.doc) en de gehele presentatie (.pdf) van 

de informatiebijeenkomst vindt u op mijn website.  

 

   

Culturele Zondagen 2015 
De zomer is net begonnen, het jaar is nog lang niet om, 

maar de organisatie van de Culturele Zondagen is al aan 

het vooruitkijken. 

Schrijf het vast in uw agenda; de data en beoogde 

locaties en thema’s van de Culturele Zondagen in 2015. 

De data zijn: 29 maart, 7 juni, 30 augustus en 4 oktober. 

Het volledige overzicht vindt u op mijn site.  

 

Aanmelden voor de Culturele Zondag van a.s. 5 oktober 

kan deze week nog. Lees hiervoor de informatie op de 

CZ site. 

   

 
Online verslag Fonds 
Cultuurparticipatie   
Ieder jaar besteedt het Fonds voor Cultuurparticipatie 

veel zorg aan het samenstellen van een publieksverslag, 

een magazine vol interviews met bekende en minder 

bekende Nederlanders, achtergrondartikelen, 

verrassende columns en reportages over 

cultuurparticipatie in het algemeen en de activiteiten van 

het Fonds in het bijzonder. Een belangrijk onderdeel 

vormen het jaarverslag en de jaarcijfers. Bekijk het 

verslag op de site.  
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Fijne zomer! 
Ik wens iedereen een hele fijne zomer. En ik hoop u in het 

nieuwe culturele seizoen te treffen bij een van de mooie 

activiteiten/optredens die gepland staan! 

Kom in ieder geval gezellig langs bij het Uitfestival op 

zaterdag 20 september, waar alle de culturele instellingen 

hun nieuwe aanbod presenteren en waar ik zal zijn om 

het amateurveld te promoten. 
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