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Sport & cultuur: samen 
scoren    
Sport en cultuur kunnen veel voor elkaar betekenen, 

zeker in de huidige participatiesamenleving. Samen een 

brug slaan en kansen benutten is echter niet gemakkelijk. 

Daarom deelt het LKCA in deze publicatie kennis, 

informatie en succesvolle voorbeelden, om beide 

sectoren te inspireren tot verbinding.  

   

Fonds voor 
Cultuurparticipatie -  
thema immaterieel erfgoed  
Voor 2015 – 2016 is binnen de subsidieregeling 

Immaterieel Erfgoed gekozen voor het thema nieuwe 

verbindingen. Het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt het 

leggen van nieuwe verbindingen van groot belang om 

immaterieel erfgoed een hedendaagse dimensie te geven 

en daarmee toekomstbestendig te maken. Binnen de 

regeling zijn er subsidiemogelijkheden voor nieuwe 

verbindingen tussen immaterieel erfgoed en 

maatschappelijke vraagstukken, voor nieuwe 

verbindingen tussen immaterieel erfgoed en een nieuwe 
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Agenda 

30 mei t/m 7 juni 2015 

Week van de Amateurkunst 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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doelgroepen, en voor projecten die nieuwe verbindingen 

leggen tussen immaterieel en materieel erfgoed. 

   

UT-expertise open voor 
cultuurverenigingen  

De Wetenschapswinkel is onderdeel van de Universiteit 

Twente. In opdracht van diverse organisaties doen 

studenten onderzoek naar zeer uiteenlopende 

onderwerpen. 

Ook voor het cultuurveld zijn interessante onderzoeken te 

bedenken! Denk bijvoorbeeld aan onderzoek naar de 

organisatievorm van verenigingen in het kader van het 

aantrekken van nieuwe leden. 

 

De kosten voor een onderzoek zijn in overleg, maar niet 

hoog. Én wellicht is het interessant om een aantal 

verenigingen samen een onderzoeksopdracht te laten 

indienen, zodat de kosten gedeeld kunnen worden.   

 

Heb je een onderwerp/vraag waar je een student 

onderzoek naar zou willen laten doen? Neem dan eerst 

even contact op met mij (jacintha@cultuurinenschede.nl). 

Wellicht kan ik vragen bundelen!  

 

Meer informatie vind je ook op mijn site.  

Paul Pella Fonds    

Het Paul Pella Fonds te Enschede stelt zich o.a. tot doel 

om, door het verlenen van subsidies, diverse vormen van 

muzikale en muziektheatrale activiteiten in Enschede te 

stimuleren en te bevorderen. 

 

Alle informatie over het fonds, zoals de voorwaarden voor 

subsidie, is te vinden op hun site.  
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Vraag en aanbod    

Op de vraag en aanbod pagina van mijn site is een 

overzicht van diverse oproepen te vinden. Zo staat op het 

prikbord o.a. een oproep voor cultuurmaatjes van de 

Volksuniversiteit. 

 

Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of 

aanbod indienen.  

  

WAK 2015    

In 2015 zal voor de 5e keer de WAK worden 

georganiseerd; de Week van de Amateurkunst. Deze 

keer vindt het plaats van 30 mei t/m 7 juni.  

 

De WAK is een evenement waarbij we met z'n allen laten 

zien hoe mooi en divers het culturele veld van Enschede 

is. 

 

Wil je meedoen aan de WAK, en zo jezelf extra 

promoten? Kijk dan op mijn site voor meer informatie over 

de mogelijkheden en het aanmeldformulier.  

  

Een goed 2015 gewenst! 

Tenslotte wil ik iedereen alvast fijne feestdagen en een 

heel goed 2015 wensen! 

 

Ik hoop iedereen in het nieuwe jaar weer tegen te mogen 

komen bij een interessante bijeenkomst 

/ een inspirerende expositie / een sprakelend 

optreden etc. 
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