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Vind een geschikte kunstdocent 
Om (beginnende) kunstbeoefenaars te helpen een geschikte kunstdocent te 

vinden, is de landelijke site Kiesjedocent.nl gelanceerd. Registratie voor 

kunstdocenten is gratis. De site is een initiatief van All Art Professionals, een 

platform waarop kunstdocenten samenwerken aan succesvol ondernemerschap. 

   

Stichting Fonds Cultuur+Financiering  
Stichting Fonds Cultuur+Financiering is een inititatief van Cultuur+Ondernemen. 

Het Fonds verstrekt financiering (leningen en garantstellingen) aan kunstenaars, 

creatieven en culturele organisaties. Er wordt nauw samengewerkt met andere 

organisaties in de cultuursector, fondsen en overheden.  

   

Prikkels  
Prikkels is een tijdschrift in Noord-Holland dat cultuur op school laat zien. Niet de 

cultuurvakken staan centraal, maar de ontwikkeling van het kind en de manier 

waarop leerkrachten en cultuuraanbieders hieraan bij kunnen dragen. Daarom 

wordt Prikkels in Noord-Holland verstuurd aan basisscholen en cultuuraanbieders.  
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Het eerste exemplaar van het tijdschrift is digitaal doorbladerbaar. Bekijk het hier 

online. 

Wil je een tijdschrift ontvangen, dan kan je een los exemplaar kopen of een 

abonnement nemen. 

   

Museumkidsweek in Roombeek Cultuurpark 
Van 18 oktober t/m 1 november 2015 

De Rabo Museumkidsweek is een landelijk initiatief van Rabobank en de 

Museumvereniging om aandacht te creëren voor het museale aanbod gericht op kinderen. 

In Enschede organiseren Rijksmuseum Twenthe, museum TwentseWelle en TETEM 

kunstruimte van 18 okt t/m 1 nov gezamenlijk extra activiteiten. Met heel veel leuke 

workshops, speurtochten, feestelijke expedities, drankjes, hapjes en meer! 

 

Deze activiteiten tijdens de Museumkidsweek zijn gratis en toegankelijk voor iedereen, dus 

neem je vrienden, familie en bekenden mee en ontdek wat Roombeek Cultuurpark te 

bieden heeft. Alle activiteiten starten in Rijksmuseum Twenthe. Daar ontvang je een 

Museumkidsweek sticker waarmee je toegang hebt tot de expeditie en speurtocht 

activiteiten. 

 

Museumkidsweek wordt georganiseerd door Roombeek Cultuurpark educatie: een nieuwe 

samenwerking tussen TETEM, Rijksmuseum Twenthe en TwentseWelle waarbij 

verbeelding, innovatie en creativiteit in onderwijs centraal staat.  

Lees hier meer over het programma. 

   

Nieuwe aanvraagronde Kunst-, Ouderen- en 
Erfgoedparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie kijkt weer uit naar uw aanvragen voor de 

subsidieregelingen Kunst-, Ouderen- en Erfgoedparticipatie. En in het bijzonder naar 

aanvragen voor beeldbepalende projecten. Deze kunnen 1 keer per jaar ingediend worden 

en de sluitingsdatum hiervoor is 15 januari 2016. Uiteraard zien ze uw aanvragen voor 

voorbeeldstellende projecten ook graag tegemoet. 
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VoorleesExpress zoekt vrijwilligers 
De VoorleesExpress introduceert het voorleesritueel bij gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 

jaar. Een vrijwillige voorlezer leest twintig keer een uurtje voor bij een vast gezien. Het 

voorlezen prikkelt de fantasie van kinderen, versterkt het taalgevoel en vergroot de 

woordenschat. Ben je enthousiast over de VoorleesExpress en wil je hier wel aan 

meewerken? In januari start er weer een voorleesseizoen en ze zoeken nieuwe voorlezers 

en coördinatoren. Meer informatie en aanmelden: www.voorleesexpress.nl.  

   

FabLab Enschede is verhuisd 
FabLab Enschede is verhuisd! Sinds 1 september hebben ze hun deuren geopend in het 

nieuwe Edith Stein-gebouw van Saxion Stadscampus aan de Van Galenstraat 20. Zoeken 

naar het lab is verleden tijd, want het lab is niet te missen. Benieuwd hoe het eruit ziet? 

Kom een keer langs! De openingstijden vind je op de site. 

 
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 Nederlandse Reisopera voor hun 

Meezing Messiah. 

 

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

 

 

  Agenda 

28 mei t/m 5 juni 2016 - Week van de Amateurkunst 
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