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Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten 
gezocht 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie biedt met het programma Jonge Kunst samen 

met het Fonds Soziokultur ondersteuningsmogelijkheden voor projecten die 

bijdragen aan de grensoverschrijdende samenwerking en kennisuitwisseling 

tussen Nederlandse en Duitse culturele instellingen. 

 

De subsidieregeling is gestart in 2013 en er zijn in drie rondes inmiddels dertien 

samenwerkingsprojecten gehonoreerd. Beide fondsen stellen ook in 2016 weer 

subsidie beschikbaar voor Duitse en Nederlandse culturele organisaties die willen 

samenwerken in projecten voor, door en met jongeren. Aanvragen kan tot 15 

december 2015. 

 

   

NL Doet / Oranjefonds  
Stichting, verenigingen, zorginstellingen, scholen, etc... opgelet! Dit is uw kans om 

een grote klus te klaren, uw organisatie te promoten én nieuwe vrijwilligers te 

werven. Doe mee met NLdoet op 11 en 12 maart 2016. 
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Meedoen is simpel: meld uw klus aan via Mijn Oranje Fonds. Uw klus verschijnt 

vervolgens op deze website. Zo bent u zichtbaar en kunnen belangstellende 

vrijwilligers uit de omgeving zich via de website aanmelden voor uw klus. 

 

Het is tot 25 januari ook nog mogelijk om een financiële bijdrage aan te vragen 

voor uw NLdoet 2016 klus (op=op).  

 

   

WAK  
Ook in 2016 gaan we de Week van de Amateurkunst weer organiseren. Deze zal 

plaatsvinden van 28 mei t/m 5 juni. 

 

Wil je weten hoe je mee kan doen? In de nieuwsbrief van december vind je meer 

informatie!  

 

   

KunstKijken op het Hogeland 
Net als voorgaande jaren werk ik vanuit de WAK samen met het mooie evenement 

KunstKijken op het Hogeland. Dit evenement zal plaatsvinden op zondag 29 mei in de wijk 

Hogeland en in het Wooldrikspark. Op diverse plekken in de wijk openen beeldend 

kunstenaars hun deuren. Daarnaast is er van alles te doen in het Wooldrikspark, met o.a. 

een koepeltent als podium (met geluidsinstallatie). 

 

Voor WAK 'podium acts': het evenement biedt mensen de mogelijkheid om op te treden. 

- Optreden kan in het park zijn of bij een van de ateliers / huiskamers / tuinen in de wijk. 

Voorbeelden van deelnemers podiumkunsten: koren, rap, dans, theater, singer 

songwriters, bandjes, kleine muziekgroepen, etc. 

- En nieuw dit jaar: de Ontmoetingskerk aan de Varviksingel stelt haar deuren open voor 

optredens die dag. Wie wil daar optreden? 

 

Amateur beeldend kunstenaars: wil je exposeren bij dit evenement, neem dan contact op 

met de organisatie voor overleg over de mogelijkheden. 
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Met deze informatie wacht ik niet tot de nieuwsbrief van december, omdat de deadline 

voor aanmelding voor KunstKijken al op 15 januari ligt. De organisatie wil graag op tijd 

beginnen met de planning van de dag. 

 

Meld jouw interesse dus op tijd! Deelname aan dit evenement is ook een mooie manier om 

in contact te komen met nieuw publiek. 

Aanmelden kan via het aanmeldformulier (.doc). Deze is ook te vinden op de site 

KunstKijken op het Hogeland. 

 

   

Beter gebruik van beschikbare ruimtes 
De gemeente Enschede heeft onlangs de website www.ontmoetjebuurt.nl gelanceerd. Het 

initiatief moet leiden tot gebouwen die gedurende de dag beter gevuld zijn met diverse 

clubjes / verenigingen / organisaties en activiteiten. Nu ziet de gemeente nog te vaak dat 

een groot deel van de gebouwen gedurende de dag leeg staat. Als gebouwen beter gevuld 

zijn, kunnen meer inwoners van de stad elkaar ontmoeten en blijven activiteiten 

betaalbaar. 

Meer achtergrondinformatie en redenen waarom jij je op deze site zou moeten melden 

lees je hier (pdf). 

 

   

Monitor Amateurkunst 2015 
Om de twee jaar wordt een enquête gehouden onder de Nederlandse bevolking over het 

beoefenen van kunstzinnige en creatieve activiteiten in de vrije tijd. Vragen worden gesteld 

over het wel of niet beoefenen van een kunstzinnige en creatieve activiteit, het soort 

activiteit, de motivatie, de manier waarop en over de voorzieningen die gebruikt worden.  

 

De monitor amateurkunst 2015 ziet dat het aantal beoefenaars van kunst in de vrije tijd 

gelijk is gebleven aan die van 2013. Wel is een verschuiving te zien van traditionele naar 

nieuwe, digitale vormen van vrijetijdsbesteding.  

Meer informatie over de uitkomsten van de enquête zijn hier te vinden. 
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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 koor IntervOcaal die warme bassen 

zoekt. 

 

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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