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Culturele initiatieven voor en met 
asielzoekers in Enschede 
Een dezer dagen verwacht het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) de eerste 

mensen in de noodopvanglocatie aan de Getfertsingel. De asielzoekers zijn gebaat bij 

activiteiten die aansluiten op hun vragen en persoonlijke situatie. Om daar goed op in te 

kunnen spelen is M-Pact aan de slag gegaan om alle initiatieven en activiteiten op elkaar 

af te stemmen en in goede banen te leiden. 

 

Mocht u de komende maanden activiteiten organiseren op cultureel gebied waar 

asielzoekers bij kunnen aansluiten, laat het de organisatie M-Pact weten en ze gaan graag 

met u hierover in gesprek. De contactgegevens van M-Pact vindt u hier. 

   

Uitfestival 2016  
Er komt een Culturele Zondag plus-versie aan! Op zondag 25 september laten de culturele 

instellingen van Enschede zien en horen hoe geweldig leuk cultureel uitgaan in onze stad 

is. Daarbij is er ook ruimte voor enkele professionals en amateurs/ amateurgroepen om 
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mee te doen. 

 

De Oude Markt wordt binnen het thema 'het UITfestival' omgetoverd in een festivalterrein 

met tentjes vol optredens, workshops en expo's. Het gaat een geweldig leuk feestje 

worden voor jong, oud, cultuurvreter of toevallige voorbijganger. 

 

Interesse om mee te doen met iets bijzonders? Meld dit dan voor 8 juli via 

audry@culturelezondagenschede.nl  

Ze is sowieso op zoek naar groepen die een keer een flash mob willen doen. 

   

Zomeraanbod    

Deze zomer bieden 15 verschillende organisaties interessante en uitdagende workshops 

aan voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen! 

Op de site vind je een overzicht van de deelnemende organisaties én het overzicht van 

alle aangeboden lessen. 

  

Maatschappelijke Stage Markt    

Donderdag 29 sept 2016 vindt de 7e editie van de MaSmarkt (maatschappelijke 

stagemarkt) plaats. Deze wordt gehouden van 14.30 - 16.30 uur bij Kinepolis (voorheen 

Wolff Cinestar) in Enschede. 

 

De Maatschappelijke Stage is een onderdeel van het huidige onderwijsprogramma. Zonder 

organisaties geen Maatschappelijke Stage! De organisatie hoopt dan ook dat uw 

organisatie het komende schooljaar stageplekken wil aanbieden. De MaSmarkt is een zeer 

geschikte plek om uw organisatie te promoten bij de 3de jaars leerlingen van het 

voortgezet onderwijs in Enschede. 

 

Tijdens de MaSmarkt is er plek voor 50 organisaties. Deelname aan de MaSmarkt is 

kosteloos. U kunt zich aanmelden tot 15 juli bij Heidi Dellenamm via 

h.dellemann@enschede.nl. Ook met vragen over de Maatschappelijke Stages of de 

MaSmarkt kunt u bij haar terecht. 
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Speel mee in het Groot HRFSTWND orkest!    

Na het succes van afgelopen jaar organiseert het Orkest van het Oosten ook in 2016 weer 

het Groot HRFSTWND Orkest! Het projectorkest zal bestaan uit ongeveer 70 gevorderde 

amateurmusici onder leiding van dirigent Joost Smeets, tevens tubaïst van het Orkest van 

het Oosten. Alle informatie over de mogelijkheid tot deelname, de repetitiedagen, etc vind 

je op deze 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 muziektheatergroep HUMUS die op 

zoek is naar een kap- en grimehulp bij hun rockopera Tommy.  

 

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

  

Fijne zomer!    

In juli ben ik afwezig i.v.m. vakantie. 

Ik wens iedereen een hele fijne zomer en zie jullie graag weer bij de volgende culturele 

activiteiten in het nieuwe seizoen!  

 

 

  Agenda 

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

25 september - UITfestival 

30 oktober - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november - Netwerkbijeenkomst 
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