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Nieuwsbrief Augustus                     

  

Start culturele seizoen 
De zomer is voorbij. Het 'gewone' leven begint weer. Vol nieuwe energie gaan we weer 

aan de slag om mooie dingen te maken! En in september vieren we dat het nieuwe 

seizoen begint. Deze maand hoef je je dan ook niet te vervelen, met die vele mooie 

activiteiten in de stad. 

 

Denk aan de Proef-Eet, het Zuiderfestival, de Vijvervrijdagconcerten, het 

WijkenMuziekFestival, Gogbot, Open Monumentendag, Korendag Prismare (onderdeel 

van hun UitDaag), Theater on Tour, Congregation en natuurlijk het Uitfestival. En dan heb 

ik vast nog niet alles genoemd... Waar ga jij naar toe? 

 

   

Week van de Mediawijsheid 
Van 18 t/m 25 november is het de Week van de Mediawijsheid. Tijdens deze week 

organiseert de Bibliotheek verschillende gratis workshops. Denk o.a. aan workshops over 

facebook en twitter. Wellicht handig voor jouw vereniging / organisatie? 

Reserveer op tijd, want er is beperkt plek. Zie pagina 14 van dit online programmaboekje. 
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Al aangemeld bij Cultuureducatieplatform 
Overijssel.nl?  
Momenteel werkt Rijnbrink aan een platform waar het educatieve culturele aanbod uit 

Overijssel samen te vinden is, met subsidieregelingen, recensies en een makkelijke 

zoekfunctie voor scholen. Dit voorjaar kregen cultuuraanbieders bericht om zich voor deze 

nieuwe website aan te melden. 

  

Veel cultuuraanbieders hebben zich toen aangemeld om zichzelf, hun organisatie en 

cultuuraanbod in de G!DS database te laten opnemen en er zo voor te zorgen zij straks 

zichtbaar zijn op de nieuwe website Cultuureducatieplatform Overijssel. Deze nieuwe 

website wordt op 1 januari 2017 gelanceerd en komt in de plaats van de website Alice 

Moves. 

  

Ben jij Cultuuraanbieder en heb je nog geen bericht gehad? Neem dan nu contact met 

Rijnbrink op via Carola Oldemaat: Carola.Oldemaat@rijnbrink.nl. Zij stuurt je dan jouw 

persoonlijke inloggegevens zodat scholen ook jouw aanbod kunnen vinden vanaf 1 januari. 

 

   

Netwerkbijeenkomst    

Op maandagavond 7 november zal voor de derde keer een 'netwerkbijeenkomst' 

plaatsvinden: een avond waarop je een lezing en 1 of 2 workshops naar keuze kan volgen 

én waarbij er gelegenheid is om nieuwe contacten te leggen. Momenteel zijn we druk 

bezig met het programma. Eind september wordt de nieuwsbrief verspreid en vanaf dan is 

het mogelijk je hier voor aan te melden.  

 

  

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 Congregation: een tijdelijke, 

interactieve licht- en geluidsinstallatie waar jij ook iets mee kan doen! Meld je bij de 

organisatie met jouw ideeën!  
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Via de link Oproep plaatsen kan je zelf ook een vraag of aanbod indienen.  

 

 

  Agenda 

25 september - UITfestival 

30 oktober - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november - Netwerkbijeenkomst 
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