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Nieuwsbrief Mei                     
 
Deadline subsidieaanvraag 
Ouderenparticipatie 
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stopt na 2016 met de regeling 

Ouderenparticipatie in de huidige opzet. Als je nog gebruik wilt maken van 

subsidie, doe dit dan voor de deadline van 15 september.  

Heb je nog advies nodig of wil je dat het Fonds meedenkt met nieuwe aanvragen? 

Neem dan gerust contact op met hen. Ze helpen graag zodat er meer projecten 

ontwikkeld worden die ouderen stimuleren om actief aan kunst te doen. Meer 

informatie en inspiratie is te vinden op de site van het FCP. 

 

   

WAK gaat van start!  
Komende zaterdag 28 mei start de 6e Week van de Amateurkunst. 

Negen dagen lang (28 mei t/m 5 juni) is er dan weer van alles te doen in 

Enschede. Ruim 100 verschillende groepen verzorgen meer dan 120 activiteiten!  

 

Bezoek mooie optredens, volg interessante workshops, bekijk inspirerende 

exposities of kom kijken bij een gezellige open repetitie. Veel activiteiten zijn ook 

nog eens gratis! 
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Daarnaast zijn er diverse professionele instellingen die de WAK ondersteunen 

en/of waar we vanuit de WAK mee samenwerken. Denk aan de mogelijkheid voor 

groepen om op te treden bij KunstKijken op het Hogeland, de vele locaties waar 

geëxposeerd mag worden, een introductie en spreekuur bij het FabLab, de 

speciale 'Dag van de Jazz Amateurs' bij de Tor, een kijkje achter de schermen bij 

de locatie De Kleine Willem (onderdeel Wilminktheater), etc. 

 

Bekijk het programma op www.wakenschede.nl of haal een gratis 

programmaboekje op bij de VVV aan het Stationsplein. En volg onze WAK 

facebookpagina!  

  

Zomeraanbod    

Deze zomer bieden 15 verschillende organisaties interessante en uitdagende workshops 

aan voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen! 

Op de site vind je alvast een overzicht van de deelnemende organisaties. Binnenkort vind 

je daar ook het overzicht van alle aangeboden lessen. 

 

  

Netwerkbijeenkomst    

Ook in 2016 zal ik een avond organiseren waar je 1 of meerdere workshops kan volgen en 

waar je nieuwe mensen kan ontmoeten. Het programma volgt later, maar reserveer 

maandagavond 7 november alvast in je agenda. 

  

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 het Maker Festival dat op zoek is 

naar BHV'ers. 

 

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

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

5 juni - Culturele Zondag 

16 juli t/m 28 augustus - Zomerse workshops voor alle leeftijden 

7 november - Netwerkbijeenkomst 
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