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Nieuwsbrief September 
 
   

Uitfestival   
Zaterdag 20 september geven Enschedese culturele 

instellingen van 12.00 - 18.00 uur een 

voorproefje van het nieuwe culturele seizoen tijdens het 

Uitfestival Enschede. De deelnemers 

presenteren zich (net als vorig jaar) vanuit tentjes, op het 

podium op de Oude Markt en in de 

Grote Kerk. Het gevarieerde programma wordt muzikaal 

afgesloten door Alain Clark. 

 

Als Cultuurcoach ben ik ook aanwezig, om het 

amateurveld te promoten. Kom je gezellig langs? 

Het volledige programma vind je op deze site. 
 

   

Netwerkbijeenkomst 
Woensdag 8 oktober is er een bijeenkomst voor het hele 

culturele veld! 

Er worden die avond diverse workshops en lezingen 

gegeven. Opgeven kan tot uiterlijk 22 september. Het 

programma vind je op mijn site. 

   

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
* 5 oktober 2014 

Culturele Zondag 

 

* 8 oktober 2014 

Netwerkbijeenkomst 

 

* 21 oktober  

Workshop Fondsenwerving 

 

* 28 oktober  

Workshop leden en 

vrijwilligers werven 

 

* 4 november  

Workshop pr en 

communicatie  

 

* 28 november 

Beursvloer 

 

 

mailto:info@cultuurinenschede.nl
http://us6.campaign-archive2.com/?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=6a4e1bb424&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=369ce22cc1&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=615113acd0&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=c08013b628&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=d25ae19e4a&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=80b0a58533&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=26ae2d696b&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=dfc841dbdb&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=0678202716&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=d8e7495808&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=d8e7495808&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=1c67fbd839&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=1c67fbd839&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=fba595b44f&e=3216183e0f


Beursvloer 
De Enschedese Uitdaging organiseert op vrijdag 28 

november a.s. van 17.00 - 20.00 uur de 3e Beursvloer.   

 

Tijdens de Beursvloer ontmoeten bedrijven en lokale 

maatschappelijke organisaties elkaar bij de Grolsch 

Brouwerij. Stichtingen en verenigingen op het gebied van 

zorg, welzijn, cultuur, sport en natuur, maar ook 

buurtverenigingen en burgerinitiatieven hebben allerlei 

hulpvragen. Of het nu gaat om het beschikbaar stellen 

van vergaderruimte, het verlenen van juridisch of 

commercieel advies, extra menskracht bij projecten of het 

uitlenen van materialen.  

  

Heeft uw maatschappelijke organisatie behoefte aan een 

ruimte, middelen, training, ondersteuning of advies op 

bepaald gebied, dan kunt u hier uw aanvraag doen. 

  

Wilt u met uw organisatie uw betrokkenheid tonen bij de 

Enschedese samenleving en de uitdaging aangaan, dan 

kunt u hier uw aanbod doen. 

  

Meer informatie over de werkwijze van de Beursvloer, 

eerdere succesvolle edities en het laatste nieuws kunt 

vinden via de website www.beursvloerenschede.nl.   

 

   

Inzamelingsactie 
muziekinstrumenten bij 
Blokker  
Het Instrumentendepot Leerorkest vindt dat ieder kind de 

kans moet krijgen om te ontdekken hoe leuk en magisch 

het is om muziek te maken. De doelstelling is om binnen 

drie jaar vijfduizend instrumenten verzameld te hebben. 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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Deze worden via het depot uitgeleend aan kinderen die in 

Leerorkesten en soortgelijke initiatieven spelen in heel 

Nederland.  

Ook winkelketen Blokker verbindt zich met veel plezier 

aan de actie. Meer informatie op de site van het LKCA. 

 

  

Informatiebijeenkomst 
Mondriaan Fonds en 
Materiaalfonds   
Hoe financier je als kunstenaar een nieuw project? Wat 

doe je als je een bijdrage van het Mondriaan Fonds hebt 

ontvangen maar nog iets extra’s kunt gebruiken? Waar 

kun je terecht als je voor een project een klein bedrag 

nodig hebt? Bij het Materiaalfonds kan je snel en tegen 

zeer gunstige voorwaarden geld lenen. 

 

Op 1 oktober organiseren het Materiaalfonds en 

Mondriaan Fonds een informatiebijeenkomst hierover. 

Meer informatie is te vinden op hun site.  
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