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Nieuwsbrief September                     

  

Netwerkbijeenkomst    

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

plaatsvinden: een avond waarop je 1 of 2 workshops naar keuze kan volgen én waarbij er 

gelegenheid is om nieuwe contacten te leggen. 

 

Het programma is rond! 

Met plezier kan ik melden dat het een divers programma is geworden, met voor iedereen 

wel iets interessants. Er zijn workshops over marketing, crowdfunding, persberichten 

schrijven, design thinking, verhalen vertellen, elevator pitch, hoe werkt een 

modelovereenkomst (voor zzp'ers), hoe maak je een cd, wat kan je leren van 

sportverenigingen, en wat moet je doen om een vereniging of stichting op te richten. 

Daarnaast zijn het Fonds voor Cultuurparticipatie, de Kunstenbond, KunstNonStop en een 

notaris van Damsté aanwezig waar je je vragen aan kan stellen. 

 

Wil je weten wat precies het programma is, wat de kosten zijn en hoe je je kan 

aanmelden? Kijk dan op mijn site. 

   

Zoek je een repetitieruimte? 
Afgelopen april heb ik deelgenomen aan de Beursvloer. Dit is "een plek waar vraag en 

aanbod bij elkaar wordt gebracht: lokale bedrijven maken matches met maatschappelijke 

organisaties ter ondersteuning van die laatste groep. Of het nu gaat om hulp bij klussen of 
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het beschikbaar stellen van materialen, middelen of faciliteiten, er is altijd een match te 

bedenken." 

 

Bij die Beursvloer heb ik o.a. een match gemaakt met Zorggroep Manna. Er is bij hun 

locatie 'de Wingerd' aan de Boulevard een algemene ruimte die geschikt is voor repetities 

van bijvoorbeeld koren. De zorggroep stelt deze gratis ter beschikking op momenten dat 

de ruimte door de zorggroep zelf niet gebruikt wordt. Dit is in overleg, maar met name 's 

avonds.  

De ruimte is 14 meter lang, met aan de ene kant 14 meter breed en aan de ander kant 9,5 

meter breed (totaal 165 m2). Er staat een piano en een orgel. Ook is er een 

geluidsinstallatie aanwezig. 

 

Welke groep is op zoek naar zo'n repetitieruimte? Heb je interesse? Stuur dan uiterlijk 15 

oktober een mail naar info@cultuurinenschede.nl. Vermeld in die mail jouw naam en 

mailadres, welke groep belangstelling heeft en waarom. Alle aanmeldingen worden 

besproken met de zorggroep waarna er door hen een keuze wordt gemaakt welke groep 

het beste bij hen past. 

 

   

Gave Dingen Doen  
Ben jij iemand die al tijden met een mooi idee aan het werk wil/is maar even niet de 

volgende stap kan maken? Of lijkt het je leuk om een keer mee te denken hoe iemand zijn 

gave idee verder kan uitwerken? Kom dan een keer naar een sessie van Gave Dingen 

Doen bij Concordia in Enschede.   

Als je werkt aan iets, een project of een onderwerp (bij voorkeur iets waar je zelf blij van 

wordt), dan kun je dit onderwerp ‘pitchen’ aan een groep met mensen met de meest 

uiteenlopende disciplines en achtergronden. Stel de groep een concrete vraag over jouw 

onderwerp en vervolgens kan je het beste loslaten en de avond over je heen laten komen. 

Als deelnemer aan de bijeenkomst stel je vrijblijvend jouw kennis en kunde ter beschikking 

aan de persoon die zijn verhaal doet. Met elkaar ga je kijken of je het onderwerp van de 

pitcher naar een volgend niveau kan tillen. De opdrachten kunnen uiteenlopen van 

feedback geven op een concept, tot een viral bedenken voor een nieuw te lanceren merk. 
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Waarom? Omdat het erg leuk en inspirerend is! En omdat je er weer allemaal nieuwe 

contacten opdoet. 

  

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 koor Mannenklank Glanerbrug dat op 

zoek is naar gastgezinnen voor een Pools kinderkoor dat met hen komt zingen. Wil je hen 

helpen of heb je een tip? Kijk dan op het prikbord voor de contactgegevens.  

 

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

 

 

  Agenda 

 

30 oktober - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

7 november - Netwerkbijeenkomst 
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