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Nieuwsbrief December                     
 
WAK - de mogelijkheden! 
Ook volgend jaar gaan we de WAK organiseren: de Week van de Amateurkunst. 

Het is een evenement voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst (zang, 

dans, muziek, theater, beeldende kunst, etc) bezig is én voor iedereen die daarvan 

wil genieten!  

 

In 2016 zal de WAK plaatsvinden van 28 mei t/m 5 juni. Alle informatie over de 

mogelijkheden tot deelname zijn te lezen in deze nieuwsbrief. 

De brief is ook terug te vinden op de WAK Enschede website. 

 

Woensdagavond 13 januari is er een informatieavond / startbijeenkomst met 2 

inspirerende workshops en de kans om vragen te stellen. Hier vind je meer 

informatie over de avond en het aanmeldformulier. 

   

Beursvloer  
De Beursvloer, die georganiseerd wordt door de Enschedese Uitdaging, biedt 

maatschappelijke organisaties en bedrijven de kans om iets voor elkaar te 

betekenen. Knelpunten van verenigingen en stichtingen op het gebied van 
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Menskracht, Materialen en Middelen worden door het bedrijfsleven opgelost met 

gesloten beurs. 

 

Op 15 april 2016 zal de volgende Beursvloer plaatsvinden bij de Grolsch. De 

voorbereidingen zijn al weer begonnen en aanvragen en diensten kunnen worden 

ingediend!  

Kijk voor meer informatie op www.beursvloerenschede.nl   

   

Data Culturele Zondagen bekend!  
In 2016 zullen er weer 4 Culturele Zondagen worden georganiseerd. 

De data zijn: 3 april, 5 juni (tevens laatste dag van de WAK), 2 oktober en 18 

december. Meer informatie over de thema's en locaties vind je op de website van 

de Culturele Zondag.  

   

De zin en onzin van het meten van cultuur 
Cultuursocioloog Pascal Gielen was een spreker bij de landelijke bijeenkomst 'De 

Kunst van… Waarde Maken' van het LKCA. In een helder betoog vertelt hij over 

het onderzoek dat hij deed naar de waarde van cultuur, over de zin en onzin van 

het meten van cultuur en over de functie die hij ziet voor kunst in onze 

samenleving. 

 

‘Het meten van de waarde van cultuur gaat vaak alleen aan de hand van ‘events’ 

of momenten. Maar cultuur is zingeving, dat is alles wat je gebruikt om zin te 

geven aan je leven. Dat is altijd lange termijnwerk. Dus in die zin is er iets grondig 

fout met dit soort onderzoek.’ 

Bekijk het interview en andere video’s van De Kunst van… Waarde Maken. 

   

Speeddate met Prins Bernhard Cultuurfonds 
Tijdens mijn netwerkbijeenkomst van 13 oktober hebben een aantal 

verenigingen/organisaties gebruik gemaakt van de mogelijkheid om te speeddaten met het 
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Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. In gesprekjes van maximaal 15 minuten kregen 

mensen de kans om zich nader te laten informeren over bijv.:  

 Financiele ondersteuningsmogelijkheden voor projecten en investeringen 

 Anjeractie: premie en bonus bij deelname aan deze jaarlijkse collecte van het 

Cultuurfonds 

 Waardebonnenactie Advies op Maat: uitleg adviestraject bestuursvraagstukken 

door SESAM-adviseurs.  

Meer informatie hierover is te vinden op www.cultuurfonds.nl/overijssel 

 

Er waren voor de avond van 13 oktober meer belangstellenden dan dat er plek 

was. De mensen van het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel zijn daarom 

bereid om nog een keer naar Enschede te komen om met mensen in gesprek te 

gaan. Mits er natuurlijk voldoende belangstellenden zijn! 

 

Wil je graag met hen in gesprek? Laat mij dit dan uiterlijk 15 januari weten door 

een mail te sturen naar info@cultuurinenschede.nl en zet daarin welke vraag je 

hebt. Daarna bepalen we of en wanneer er een avond met speeddates wordt 

gepland. 

   

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 een kunstenaar die tandwielen zoekt. 

 

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

  

Fijne feestdagen! 

Ik wens u allen hele fijne feestdagen en hoop u in het nieuwe jaar weer tegen te komen in 

cultureel Enschede! 
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  Agenda 

13 januari 2016 - Informatieavond WAK 

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