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

 

 

  

  

Nieuwsbrief Okt / Nov                     

 

Fusie    
De Stichting Cultuur in Enschede, waar de Culturele Zondagen, de Cultuurmakelaar 

Oldenzaal en ik als Cultuurcoach onder vallen, brengt vanaf begin november haar 

activiteiten onder bij Concordia Film | Theater | Beeldende Kunst. De beoogde 

samenwerking biedt een mooie kans om de continuïteit van de activiteiten van de Stichting 

Cultuur in Enschede duurzaam te borgen. Meer over deze fusie is te lezen op mijn site. 

 

Wij zijn blij met deze plek. Binnen Concordia behouden we onze onafhankelijke positie in 

het culturele veld. Dat betekent dat wij onze werkzaamheden voort kunnen zetten zoals wij 

dat tot nu toe hebben gedaan. 

   

Stadsherberg - oproep koren  
De sfeervolle Stadsherberg in de Burgerzaal van het Enschedese stadhuis was vorig jaar 

een hit. Dus dit jaar is de herberg wederom onderdeel van Winter Wonderland. Vier dagen 

lang – van 27 t/m 30 december - wordt de Burgerzaal van het stadhuis omgetoverd in een 

gezellige herberg. Iedereen is welkom om aan tafel aan te schuiven voor optredens en 

creatieve workshops. De bar schenkt warme drankjes en traditiegetrouw krijgen 

herbergbezoekers een kommetje soep tijdens het voorlezen. 

Heeft jouw koor een mooi repertoire voor dit gezellige warme samenzijn? 

Geef dan voor 11 nov via audry@culturelezondagenschede.nl aan dat je interesse hebt. 
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1e Culturele Zondag 2017 - Zin & Zonden 
De eerste Culturele Zondag van het nieuwe jaar staat gepland op 2 april 2017. Het thema 

wordt Zinnen & Zonden en de locatie wordt de Haverstraatpassage. 

 

Zit je in een koor, band, dans- of theatergroep of ben je kunstzinnig bezig en kun je iets 

met dit thema (letterlijk of figuurlijk)? Geef dan vast aan dat je interesse hebt dan krijg je 

aan het begin van het nieuwe jaar een aanmeldformulier toegestuurd. Stuur een mail naar 

audry@culturelezondagenschede.nl 

De overige data voor Culturele Zondagen in 2017 worden binnenkort bekend gemaakt. 

   

WAK 2017  

We willen ook in 2017 weer een Week van de Amateurkunst gaan organiseren. Deze zal 

naar verwachting begin juni plaatsvinden. In de nieuwsbrief van december komen we met 

meer informatie, zoals de exacte data. 

  

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 Theater Sonnevanck die op zoek is 

naar jong theatertalent.   

 

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

 

  Agenda 

7 november 2016 - Netwerkbijeenkomst 

27 t/m 30 december 2016 - Stadsherberg 

3 april 2017 - Culturele Zondag, thema Zinnen & Zonden 

juni 2017 - Week van de Amateurkunst 
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