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Nieuwsbrief September                     
 
Netwerkbijeenkomst 13 okt 
Vorig jaar organiseerde ik voor het eerst een netwerkbijeenkomst: een avond 

waarbij je verschillende workshops kon volgen. De reacties hierop waren erg 

positief! 

Daarom organiseer ik dit jaar de tweede editie. Deze zal plaatsvinden op 

dinsdagavond 13 oktober. 

 

Wat vind je daar? Een informatiemarkt, een inspirerende lezing, de kans om 

nieuwe mensen te ontmoeten én de keuze uit één van de zes verschillende 

workshops. Er zijn workshops die interessant zijn voor amateurkunstenaars, 

medewerkers van professionele organisaties, beeldend kunstenaars, maar ook 

voor andere cultureel geïnteresseerden. 

 

Alle informatie en de mogelijkheid om je aan te melden is te vinden op mijn 

site: www.cultuurinenschede.nl/evenement/netwerkbijeenkomst/ 

Aanmelden kan tot uiterlijk 29 september, via dit formulier  

Maar wees er snel bij, want bij elke workshop is beperkt plek. En vol=vol. 

 

Uitfestival  
Zaterdag 19 september is er het Uitfestival: de start van het culturele seizoen. 

Tussen 12.00 en 18.00 uur presenteren diverse culturele instellingen zich op de 
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Oude Markt, in tentjes en met een mooi podiumprogramma. 

 

Wij zijn er ook bij!  

En er zijn o.a. optredens van het Lekker Zingen Koor (12.40 - 13.00 u) 

en Studio 65 (16.10 - 16.30 u). 

 

Kom je gezellig langs? 

Kijk voor het volledige programma op de site van het Uitfestival. 

   

Optredens - uittip!  
Ben je in je vrije tijd bezig met zang, muziek, dans, theater of beeldende kunst, 

bijvoorbeeld in een vereniging, in een klein groepje of individueel? 

Woon je in Enschede en heb je de komende maanden een optreden of expositie in 

Enschede? 

 

Denk dan aan de Uittip: een manier om gratis extra aandacht te krijgen voor jouw 

activiteit! 

Alle informatie vind je op onze site. 

   

Spullenbank 
De Spullenbank, een initiatief van de Enschedese Uitdaging, ontvangt goed overtollig 

materiaal van het bedrijfsleven en biedt dit aan bij maatschappelijke organisaties. De 

eerste matches hiervoor zijn al gemaakt! 

 

Heb je aanbod (spullen weg te geven) of zoek je juist materialen zoals tafels, stoelen, 

computers of ander kantoormateriaal? Meld je dan bij de Spullenbank, zodat zij veel 

partijen kunnen helpen. 

  

Kunst, erfgoed en ouderen deadline 
Volgende week sluit de deadline voor subsidie voor kunst-, erfgoed- en 

ouderenparticipatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Kunst maakt het leven rijker en 
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leert je anders waarnemen en denken. Het Fonds vindt dan ook dat iedereen de kans 

moet krijgen om zijn creatieve talenten te ontwikkelen en aan kunst te doen. Verras het 

Fonds met mooie projectplannen, zodat we samen nog meer mensen kunnen laten 

participeren. 

Deadline: 15 september, 13.00 uur. 

   

Impact maken is een kunst 
Geengageerde makers opgelet: The Art of Impact roept kunstenaars (beeldend 

kunstenaars, schrijvers en dichters, podiumkunstenaars, filmmakers), ontwerpers, 

instellingen en opdrachtgevers binnen én buiten de culturele sector op om voorstellen in te 

dienen die de relatie tussen kunst en maatschappij verkennen, versterken en beter 

zichtbaar maken. De deadline voor het indienen van een aanvraag is 5 oktober. Lees meer 

op de website van het Fonds voor Cultuurparticipatie.  

 
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 Muziekbank Overijssel die op 

zoek zijn naar een PR vrijwilliger. 

 

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

 

 

  Agenda 

12 sept - Korendag (onderdeel van UitDaag Prismare) 

19 sept - Uitfestival 

20 sept - Twentse Landdag - met optredens van de Leo Harmonie, 4-Tunes en Agapó 

13 okt - netwerkbijeenkomst Cultuurcoach 
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