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Van Talent naar Podium   
In mei start vanuit de organisatie Cultuur-Ondernemen de werving van een bijzonder 

mentoringprogramma: Van Talent naar Podium. Zij richten zich met dit programma op 

jonge talentvolle muzikanten van pop tot jazz, hiphop en urban en alles daartussen, die 

zich zowel artistiek als zakelijk willen professionaliseren en gericht willen werken aan het 

organiseren van eigen optredens en het opdoen van podiumervaring. 

 

Houd de website in de gaten. Als je daar niet op wilt wachten kun je al je contactgegevens 

en website-link sturen naar projectleider talentontwikkeling Christine Sluysman: 

mentoring@cultuur-ondernemen.nl o.v.v. 'Van Talent naar Podium'. 

 

   

Regeling 'Bijdrage Publicaties'  
Er is een nieuwe regeling voor beeldend kunstenaars en uitgevers: de Bijdrage 

Publicaties. De bijdrage kan aangevraagd worden door zowel kunstenaars als uitgevers. 

Het doel is de zichtbaarheid van Nederlandse hedendaagse kunst verder te vergroten 

onder een (inter)nationaal publiek. De eerste aanvraagronde sluit op 22 mei 2015. Kijk op 

de site van het Mondriaan Fonds voor meer informatie.   
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Week van de Amateurkunst  
De WAK is een jaarlijks terugkerend evenement en wordt dit jaar voor de 5e keer in 

Enschede georganiseerd, wederom vanuit Cultuur in Enschede. Het vindt plaats van 30 

mei t/m 7 juni. 

De WAK is voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst bezig is én voor iedereen die 

daar van wil genieten! 

 

De WAK staat bol van de activiteiten die de verenigingen, groepen en kunstenaars zelf 

tijdens deze week organiseren, maar er zijn ook een aantal activiteiten die speciaal voor 

de WAK zijn georganiseerd, zoals de masterclass van de Nederlandse Reisopera en de 

schrijfwedstrijd (een samenwerking van de bibliotheek, Boekhandel Broekhuis, de Huis 

aan Huis Enschede en de WAK). 

En er zijn een aantal organisaties en evenementen die samenwerking met de WAK, 

waardoor er op die plekken ook een mogelijkheid is voor amateurgroepen om daar op te 

treden. Denk aan de Culturele Zondag, het Food Truck Festival, KunstKijken op het 

Hogeland en de Twente Biennale. 

 

Kijk voor meer informatie en het programma op www.wakenschede.nl    

   

   

Extra budget voor vieringen op het gebied 
van erfgoed  
Het Mondriaan Fonds heeft een extra budget van € 200.000,- ontvangen voor de periode 

2015-2016 van het ministerie van OCW om vieringen met een inhoudelijke invalshoek te 

ondersteunen. 

 

De nieuwe mogelijkheid wordt onderdeel van de Projectinvestering Erfgoed- en Beeldende 

Kunstinstellingen. De maximale bijdrage van het Mondriaan Fonds is 40% van de 

projectkosten. Meer informatie op hun site.  
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Mooie plekken om op te treden    

Vind je het leuk om op een bijzondere plek op te treden of te exposeren? 

Kijk dan op mijn site en lees over de mogelijkheden bij de Culturele Zondagen, de Twentse 

Landdag, de Twente Biënnale en bij de Inspiratiehoeve!  

 

  

AKI lezingen    

TETEM en AKI hebben de krachten gebundeld en bieden de studenten van de academie 

en de bezoekers van TETEM de mogelijkheid om interessante lezingen van beide 

instellingen te volgen. 

 

Op dinsdagavond 21 april is Sebastiaan Schlicher te gast bij AKI ArtEZ met een lezing 

over zijn eigen werk en de insteek van de projecten waarmee hij bezig is. Op 28 april 

vertelt beeldend kunstenaar Arno Kramer over de oprichting van het Drawing Centre 

Diepenheim - waarvan hij de initiator is - en over de grote tekeningententoonstellingen 'Into 

Drawing' en 'All About Drawing' die hij organiseerde. 

 

Beide lezingen beginnen om 19.00 uur in het auditorium van de AKI, de academie is 

gelegen tegenover TETEM. 

De lezingen zijn gratis en open voor iedereen die geïnteresseerd is. 

Meer informatie op de site van TETEM. 

 

  

Schilder als Van Gogh    

De wedstrijd Schilder als Van Gogh is gestart, voor professionals en amateurs. Daarmee 

wordt herdacht dat de wereldberoemde Nederlandse kunstschilder 125 jaar geleden 

overleed. Kunstenaars uit binnen- en buitenland worden uitgedaagd zich door Vincent van 

Gogh, zijn leven, werk en tijd te laten inspireren.  Lees meer op de site van het LKCA. 

 

  

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 koren (wie willen er reclameliedjes 

zingen?). 
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Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of aanbod indienen.  

 

 

  Agenda 

30 mei t/m 7 juni - WAK 

7 juni - Culturele Zondag 

half september - netwerkbijeenkomst Cultuurcoach. 

Meer informatie hierover in de volgende nieuwsbrief. 

 

 

Een volledig overzicht van de activiteiten van de Cultuurcoach is te vinden op de site. 
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