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Nachtacademie    
Overal in het land sluiten deeltijd-kunstopleidingen hun 

deuren. Aki-docenten Joke van Vliet, Elvira van Eijl, Ton 

Harmsen en Karin Seydel vinden dat geen goede 

ontwikkeling. Juist in deze tijd is het van groot belang dat 

iedereen haar of zijn creativiteit kan ontwikkelen, om 

zodoende de eigen oorspronkelijkheid te ontdekken en 

aan te scherpen. Iedereen krijgt op deze manier de 

mogelijkheid om kennis te maken met kunst en zich daar 

verder in te verdiepen. 

 

Daarnaast kan het ook een prima opstap zijn voor een 

studie aan een kunstacademie. 

Vanuit die gedachte hebben zij de Nachtacademie 

opgericht: http://nachtacademie.nl/.  

 

   

Win een masterclass, 
fotosessie of workshop  
Deelnemers aan de WAK (week van de amateurkunst) 

kunnen dit jaar in aanmerking komen voor verschillende 

gratis activiteiten. 

Iedereen kan kans maken op een gratis fotosessie of een 

workshop presentatie. En koren kunnen een masterclass 

 

Volg op Facebook  

 

Volg op Twitter  

 

Uitgebreide informatie 

 

 

Agenda 

29 maart 

Culturele Zondag 

 

30 mei t/m 7 juni 

Week van de Amateurkunst 

 

Een volledig overzicht van de 

activiteiten van de 

Cultuurcoach is te vinden op 

de site. 
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winnen van Nicolas Mansfield, directeur van de 

Nederlandse Reisopera. 

In de brief (op pagina 4 en 6) lees je hoe je kans kan 

maken. 

 

Aanmelden voor de Week van de Amateurkunst is weer 

mogelijk. De uiterste aanmelddatum is 29 maart. 

In de informatiebrief lees je hoe je mee kan doen. Via 

deze link vind je het aanmeldformulier.  

 

De WAK vindt dit jaar plaats van zaterdag 30 mei t/m 

zondag 7 juni.  

Net als voorgaande jaren ligt de coördinatie van de WAK 

in handen van de Cultuurcoach. 

   

JeugdMuziekConcours  
MUZIEKWEDSTRIJD VOOR JONGE MUSICI 

Maak je samen met anderen muziek? Zin in een 

uitdaging? Doe mee aan het JMCO, dé wedstrijd voor 

jonge muziekgroepen en ensembles in Oost-Nederland. 

Deelname is mogelijk voor vocale en instrumentale 

ensembles met minimaal 2 en maximaal 12 leden. Er zijn 

2 leeftijdscategorieën: t/m 12 jaar en 13 t/m 20 jaar.   

Twee voorronden 

Het JMCO (Jeugdmuziekconcours Oost) start met 2 

voorronden: op zaterdag 30 mei in Apeldoorn en op 7 juni 

in Enschede. Uit elke voorronde worden door een vakjury 

ensembles uit beide leeftijdscategorieën geselecteerd, die 

doorgaan  naar de Ensembledag op zaterdag 20 juni in 

Deventer.   

  

Ensembledag en Finale 

Muziekgroepen die zich plaatsen voor de Ensembledag 

krijgen een gratis workshopprogramma aangeboden o.l.v. 

gerenommeerde docenten/musici. De finalisten spelen op 
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het afsluitende Finaleconcert en kunnen een 

professionele studio-opname winnen! 

  

Graag inschrijven voor 1 april 2015 via 

www.kunstcircuit.nl 

Hier vind je ook het reglement. 

  

Waardebonnenactie    

De Provincie Overijssel en het Prins Bernhard 

Cultuurfonds Overijssel hebben de handen ineen 

geslagen om de expertise van vrijwilligers die actief zijn 

voor culturele amateurverenigingen en -instellingen in 

Overijssel te bevorderen. 

Ze stellen middelen beschikbaar in de vorm van 40 

waardebonnen per jaar (verdeeld over twee 

aanvraagrondes) die in principe recht geven op 5 

dagdelen gratis 'Advies op maat' van de adviseurs van de 

SESAM-academie.  

 

Aanmeldingen voor de eerste aanvraagronde 2015 

dienen uiterlijk zondag 1 maart in hun bezit te zijn. 

 

Daarnaast: ongeacht of je je wel of niet aanmeldt voor de 

Waardebonnenactie, is er de mogelijkheid om gratis een 

of meerdere workshops te volgen. Deze workshops zijn 

ontwikkeld naar aanleiding van de onderwerpen waar het 

meeste vraag naar is. Aanmelden hiervoor kan tot 15 

april.  

 

Meer informatie over de Waardebonnen (o.a. het 

aanmeldformulier) en de gratis workshops (o.a. 

onderwerpen, locatie en data) is te vinden op de site van 

het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.  
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NL Doet    

Op 20 en 21 maart is het weer tijd voor de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. Tijdens NLdoet heb je de 

gelegenheid om vrijwilligerswerk uit te proberen, de sfeer 

te proeven en een passende activiteit te vinden. 

 

Zelf een activiteit aanbieden als organisatie kan natuurlijk 

ook. Zo zet je je organisatie op de kaart en kunnen 

vrijwilligers kennismaken met al hetgeen je te bieden 

hebt.  

  

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 van de TwentseWelle voor 

gastheren/-vrouwen. 

 

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

aanbod indienen.  

  

Maker Fair    

Op 30 & 31 mei 2015 vindt de tweede Maker Festival 

Twente plaats in de Performance Factory in Enschede. 

Maker Festivals en Maker Faires zijn festivals van en voor 

inventiviteit, creativiteit en vindingrijkheid die de “makers” 

in de schijnwerpers zetten. 

 

Meer dan 5000 bezoekers bezochten het eerste Maker 

Festival Twente in 2013 in Hengelo en ruim 50 makers 

lieten hun creaties zien: van 3D geprinte objecten, 

interactieve installaties tot de meest gekke en innovatieve 

DIY machines, sculpturen, sieraden, instrumenten en 
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design. 

 

De inschrijving voor het tweede Maker Festival is nu 

geopend. 

Ben jij of ken jij makers die willen laten zien hoe leuk 

creativiteit, innovatie, techniek, onderzoek, textiel, bouw, 

food of duurzaamheid is? Kijk op de website voor meer 

info en download het aanmeldformulier.   

  

Elke dag een tekening 

Elke dag een tekening. Voor veel makers is het de ideale 

manier om indrukken vast te leggen, om in het kleine het 

grootse te zien, om creatief te blijven. Heel wat 

kunstenaars gebruiken hiervoor een tekendagboek. 

Sommigen maken zo voorstudies, bij anderen vormt het 

zelfs hun uiteindelijke werk. 

 

Daarom lanceert KUNSTLETTERS ‘A paper/ a day’, een 

online tekendagboek. Dat toont elke dag tussen 15 

februari en 1 april 2015 een nieuwe - kleine - 

dagboektekening: een schets op een boodschappenlijstje, 

een schilderij op een treinticket, een tekening op een 

tablet… 

 

Volg het tekendagboek 

op www.facebook.com/kunstletters. 

Jij kan meedoen! Meer info: www.kunstwerkt.be.  

  

Subsidie kunstparticipatie    

Voor de regeling Kunstparticipatie heeft het Fonds voor 

Cultuurparticipatie een nieuwe subsidieronde geopend. 

De deadline hiervoor is 15 april 2015.  
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In de nieuwe subsidieronde is het mogelijk om 

aanvragen in te dienen voor voorbeeldprojecten 

(tussen de € 5.000 en € 24.999). Meer informatie 

vind je op hun site. 

  

Boekenweek voor jongeren    

Om jongeren van 15 tot en met 18 jaar weer aan het 

lezen te krijgen, komt er voor deze groep een eigen 

literair evenement, de Literatour. Dit jaar van 23 tot en 

met 29 maart. Dat maakte de stichting CPNB bekend. 

Meer informatie op de site van het LKCA. 

   

 volg op Twitter | volg op Facebook    
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