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Nieuwsbrief Mei                     
 
Veel te doen!   
In de periode mei / juni is er op cultureel gebied traditioneel veel te doen. 

Ook dit jaar zijn er ieder weekend meerdere activiteiten en evenementen te vinden. 

Afgelopen weekend hebben we o.a. kunnen genieten van de kunstroute 

KunstenLandschap. De komende weken staat nog op het programma: de WAK,  

Culturele Zondag, Twente Biënnale, KunstKijken op het Hogeland,  

Kunst in het Volkspark, Maker Festival, etc. etc. 

Waar kom ik jou tegen? 

 

   

Tweede ronde inzameling 
muziekinstrumenten 
Elke filiaal van Blokker heeft van 14 mei t/m 7 juni een depot voor muziekinstrumenten. 

Deze instrumenten gaan naar het Leerorkest, die ze weer verspreidt onder kinderen die 

niet vanzelfsprekend met muziek in aanraking komen. 

 

De landelijke inzamelingsactie ging vorig jaar september van start. Behalve instrumen- 

ten zijn financiële donatie ook welkom bij het Leerorkest. Dit geld wordt besteed aan de 

reparatie, het onderhoud en het behaar van alle instrumenten. 

Meer informatie is te vinden op de site van het Leerorkest.  
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Week van de Amateurkunst begint! 
De WAK wordt dit jaar voor de 5e keer in Enschede georganiseerd. Komende zaterdag  

30 mei beginnen we. Tot en met 7 juni zijn er dagelijks vele activiteiten te bezoeken.  

Vaak ook gratis!  

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

die daar van wil genieten! 

 

Het mooie van de WAK Enschede is dat het van én voor de inwoners van Enschede is. 

Alle groepen die een activiteit organiseren komen uit Enschede en al die activiteiten  

vinden ook plaats in deze gemeente. Daar komt bij dat de activiteiten niet alleen maar in 

de binnenstad plaatsvinden, maar verspreid over de hele stad. In alle stadsdelen zijn 

verschillende activiteiten te vinden. Dus ook bij jou in de buurt! 

 

Zo geeft bijvoorbeeld Popkoor La Sido een open repetitie en minioptreden in stadsdeel 

Noord en kan je in stadsdeel Zuid een gratis workshop schilderen 'perspectief, hoe zat  

dat ook al weer' volgen bij schildersclub Passe partout. Daarnaast zijn er ook  

professionele culturele organisaties die het amateurkunstveld ondersteunen. Zo 

organiseert De Tor een speciale 'dag van de amateurjazz' en mogen kunstenaars 

exposeren bij de filmzalen van Concordia. En er wordt samengewerkt met andere 

evenementen in de stad, zoals KunstKijken op het Hogeland, de Culturele Zondag en de 

open dag van Stalhouderij Schouwink. 

 

Door ruim 60 groepen worden in totaal meer dan 80 activiteiten georganiseerd. Bezoek 

mooie optredens, volg interessante workshops, bekijk inspirerende exposities of kom 

kijken bij een gezellige open repetitie. Een week lang bruist de stad van de activiteiten! 

 

Bekijk het programma op www.wakenschede.nl.  

Kom kijken, doe mee! 

 

   

Spreekuur  
Tijdens de WAK zal ik op dinsdagavond 2 juni voor het eerst een spreekuur houden.  

Heb je als vereniging of kunstenaar vragen over bijvoorbeeld subsidies, promotie van  
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jouw activiteiten of ledenwerving? Of wil je in je vrije tijd gaan zingen, dansen, muziek 

maken, theater spelen, schilderen, of... maar weet je niet waar? Kom dan tussen 19.00  

en 20.30 uur langs bij de Bibliotheek (Pijpenstraat 15) voor gratis advies. Zie ook de site.  

 
 
Grote interesse voor erfgoed  
Van de Nederlandse bevolking heeft tachtig procent belangstelling voor erfgoed en doet 

ruim een kwart aan erfgoedbeoefening in de vrije tijd. Dat concluderen de onderzoekers 

Andries van den Broek en Pepijn van Houwelingen in hun SCP-studie. Toch blijft 

erfgoedbeoefening sterk achter bij Kunstbeoefening. De onderzoekers eindigen hun  

studie dan ook met de vraag - zonder die te beantwoorden - of er voor het erfgoedveld 

kansen liggen om de interesse en de beoefening te vergroten en te intensiveren. 

Lees meer hierover op de site van het LKCA. 

 

   

Enschede op tv    

In de dertiendelige serie De IJzeren Eeuw neemt presentator Hans Goedkoop de kijker 

mee terug naar de 19e eeuw, de eeuw waarin een land tot stand kwam dat wij nog altijd 

herkennen - het begin van het moderne Nederland.  

De aflevering die uitgezonden wordt op vrijdag 29 mei is getiteld 'Twente op stoom'.  

Kijk op de site van de NPO. 

 

Omschrijving: 

"Je kunt het je nauwelijks meer voorstellen, maar aan het eind van de 19e eeuw is 

Enschede één van de grotere textielsteden. In rap tempo heeft het zich ontwikkeld van  

een slome boerengemeenschap tot een swingend mondiaal handelscentrum. Hans 

Goedkoop kruipt in de huis van een 19e eeuwse wever. Het blijkt een heftige ervaring, 

waar hij van in de war raakt. Zijn de textielbaronnen van wie Gerrit Jan van Heek de 

grootste is, uitbuiters of toch weldoeners? En hoe gaan de achterkleinkinderen nu met  

de erfenis om? In Hengelo gaat Stork stoommachines fabriceren. Met veel succes. 

Waarom heeft Stork meer oog voor zijn mensen in de fabriek? In de aflevering is  

schrijver Jaap Scholten lovend over zijn voorouders. Hij kan zich nu nog druk maken  

over Gerrit Bennink, de socialist die de Storken 'geraffineerde uitzuigers' noemde en  

voor straf moest brommen." 
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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 van de Twente Biënnale die op zoek is 

naar vrijwilligers. 

 

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 

sept/okt - 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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