
Kopie Nieuwsbrief maart 2016  
Wil je de maandelijkse nieuwsbrief ontvangen? Meld je aan via info@cultuurinenschede.nl  
 

 

 View this email in your browser  

  

 

 

 

 

Facebook  
 

 

 

 

Twitter  
 

 

 

 

Website  
 

 

 

 

Email  
 

 

 

 

  

  

Nieuwsbrief Maart                     

 
 
Nieuw systeem vervangt VAR 
Een nieuw systeem van overeenkomsten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer 

vervangt per 1 mei 2016 de Verklaring arbeidsrelatie (VAR). Deze 

overeenkomsten bieden zekerheid vooraf over de gevolgen voor loonheffing. Wat 

verandert er voor zzp’ers en instellingen binnen de cultuureducatie en -

participatie? Lees daarover meer op de site van het LKCA. 

 

   

Eenzaamheid, wat doe jij eraan?  
Met de landelijke actie 'Eenzaamheid, wat doe jij eraan?' wil Coalitie Erbij ervoor 

zorgen dat er - ook na de winter - aandacht blijft voor mensen die eenzaam zijn. 

Als lid van deze coalitie onderzoekt het LKCA welke rol kunst en cultuur kunnen 

spelen bij het bestrijden van eenzaamheid. Ze zijn op zoek naar inspirerende 

voorbeelden. Lees meer op de site van het LKCA en meld jouw voorbeeld. 
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Subsidie Pilot Spontane Binnenstad  
De Provincie Overijssel heeft via de Pilot Spontane Binnenstad middelen 

beschikbaar gesteld om de kwaliteit, diversiteit en aantrekkelijkheid van de 

binnenstad te vergroten. De Pilot heeft de afgelopen jaren zeker voor reuring in de 

binnenstad van Enschede gezorgd. Een aantal creatieve en innovatieve ideeën 

zijn gerealiseerd met behulp van dat budget. Dit is prachtig, maar het kan natuurlijk 

altijd nog beter! Heb jij een goed idee om de binnenstad van Enschede te 

versterken, meld je dan nu aan via m.berning@enschede.nl. De precieze 

spelregels kun je vinden op de site van de Cultuurcoach. 

 

   

WAK - aanmelden kan nog heel even! 
De Week van de Amateurkunst vindt plaats van 28 mei t/m 5 juni. In die periode kan 

iedereen die in zijn vrije tijd actief is op het gebied van muziek, dans, theater, beeldende 

kunst, etc. dit tonen. Heb je een activiteit en wil je dat deze meegenomen wordt in het 

WAK programmaboekje? Zorg dan dat jouw volledig ingevulde aanmeldformulier uiterlijk 

27 maart bij ons binnen is! Het formulier is te vinden op de startpagina van WAK 

Enschede.  

 

   

Bussemaker wil wereldwijd podium voor 
poptalent    

Minister Jet Bussemaker stimuleert poptalenten om over de landsgrenzen heen te kijken. 

Door talenten de mogelijkheid te geven op podia in Nederland te spelen en de 

Nederlandse popmuziek in het buitenland op de kaart te zetten, hoopt Bussemaker dat 

meer muzikanten de wereldwijde top bereiken. Dat blijkt uit de Kamerbrief over investering 

in popmuziek waarin de minister de Tweede Kamer informeert over de uitvoering van 

een motie van het Kamerlid Ouwehand. De motie verzoekt om een nota over popmuziek 

die de positie van popmuziek voor het culturele en economische landschap schetst en 

aanbevelingen doet om die positie te verbeteren. Meer informatie hierover is te vinden op 

de site van de Boekmanstichting. 

 

  

mailto:m.berning@enschede.nl
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=699f123604&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=02d28e5829&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage1.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=02d28e5829&e=3216183e0f
http://cultuurinenschede.us6.list-manage2.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=e1dabe4d30&e=3216183e0f


 

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 tekencollectief dat op zoek is 

naar modellen. 

 

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

 

 

 

  Agenda 

3 april - Culturele Zondag 

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

5 juni - Culturele Zondag 
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