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Nieuwsbrief November 
 
   
Leegstand 
Leegstaande kantoren, fabrieken etc wachten op een 

nieuwe, onalledaagse invulling. Met de prijsvraag "Ruimte 

voor Ruimdenkers" nodigt provincie Overijssel jong talent 

uit om een invulling te geven aan gebieden waar sprake 

is van leegstand of die wachten op ontwikkeling. 

 

Inschrijven kan tot 30 november 2014. De winnaar krijgt 

€20.000,- om het plan verder te brengen!      

   

Vraag en aanbod 
Weet je dat op mijn site een overzicht van vraag en 

aanbod te vinden is? En dat je hier zelf ook gratis 

oproepen kan plaatsen? 

 

Er staat nu bijvoorbeeld een rondleiding aangeboden bij 

de theaterzaal De Kleine Willem en een oproep van de 

Bibliotheek voor deelname aan het Biebevent (podium 

geboden op donderdagavond). Neem eens een kijkje!  

 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 
* 3 december 2014 

Rondleiding De Kleine Willem 

(aanmelden verplicht) 

 

* 30 mei t/m 7 juni 

WAK 2015 

 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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Winter Wonderland 
Graag wil ik iedereen namens Enschede Promotie en de 

Culturele Zondagen attenderen op de mogelijkheid om 

mee te doen aan Winter Wonderland. 

 

Onder deze naam organiseert Enschede Promotie samen 

met de binnenstad-partners van 6 dec t/m 4 januari 

allerlei winter- en kerstactiviteiten in de binnenstad van 

Enschede. 

 

Het Ei van Ko is in die periode het culturele plein. 

Om helemaal in de kerstsfeer te komen vinden hier in het 

weekend van 20 en 21 december allerlei culturele 

activiteiten plaats die passen bij het winterse gevoel, de 

kerstsfeer en het einde van een bewogen jaar. 

 

Vind je het leuk om in deze sfeervolle periode hier op te 

treden? Kan dan voor alle informatie over de 

mogelijkheden op mijn site en stuur voor 16 november 

jouw aanmeldformulier in. 

  

Fonds Cultuurparticipatie 
Je kan tot 15 januari een aanvraag indienen voor een 

nieuwe ronde voorbeeldstellende en beeldbepalende 

projecten op het gebied van Kunstparticipatie, 

Ouderenparticipatie en Immaterieel Erfgoed.  

 

Mocht je overwegen een aanvraag in te dienen, dan kan 

je jouw projectplan voorleggen aan het Fonds tijdens een 

spreekuur. Alle informatie hierover vind je op hun site.  
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