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Nieuwsbrief Januari                     

  

Beste wensen & aankondiging sabbatical    

Ik hoop dat iedereen fijne feestdagen heeft gehad en wens iedereen een heel mooi 2017! 

 

Zoals al gemeld in een eerdere nieuwsbrief is onze stichting Cultuur in Enschede per 1 

januari gefuseerd met Concordia. Qua manier van werken zal er voor mij niets veranderen. 

Maar er is wel een praktische wijziging; post mag voortaan gestuurd worden naar 

Concordia. De adresgegevens vind je onderaan deze pagina op mijn site. 

 

Daarbij wil ik melden dat ik van februari t/m juli afwezig zal zijn voor een sabbatical. Mijn 

collega Quinta Clason zal de dagelijkse werkzaamheden grotendeels overnemen. Zij 

beheert mijn mailbox en is dus te bereiken via info@cultuurinenschede.nl 

Voor de organisatie van de WAK trekken we een projectleider aan. Zodra we hiervoor 

iemand hebben gevonden, zullen we dit melden op de WAK site. Diegene is bereikbaar via 

info@wakenschede.nl.  

   

Richtlijn kunstenaarshonoraria  
Per 1 januari 2017 wordt een richtlijn voor kunstenaarshonoraria geïntroduceerd in 

Nederland. Platform BK is één van de initiatiefnemers van deze richtlijn. De richtlijn geldt 

voor exposities zonder verkoopdoel. De richtlijn beoogt de contractpraktijk tussen 

kunstinstellingen en kunstenaars te professionaliseren en levert een bijdrage aan het 
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verbeteren van de inkomenspositie van beeldend kunstenaars. Meer informatie op de 

website van Platform BK  

   

KNMO opent kenniscentrum jeugd 
Het KNMO, de koepel voor amateurmuziek, opent een online kenniscentrum voor Educatie 

en Jeugd, om succesverhalen op dit gebied te delen. Verenigingen kunnen op de website 

een profiel aanmaken. 

Zie www.jeugd.knmo.nl 

   

WAK nieuwsbrief  

De Week van de Amateurkunst (WAK) 2017 zal plaatsvinden van 3 t/m 11 juni. Het is een 

evenement voor iedereen die in zijn vrije tijd actief met kunst bezig is én voor iedereen die 

daarvan wil genieten! 

 

Iedereen die actief aan amateurkunst doet kan meedoen. Alleen of in een 

groep/vereniging, jong of oud, beginner of gevorderd. Het maakt niet uit. Je kunt je passie 

voor jouw kunst laten zien en laten bekijken, door je aan te melden voor de WAK 

Enschede. Dat kan met bijvoorbeeld een wervelend optreden, inspirerende workshops, 

een boeiende expositie, een open huis, een openbare repetitie of een flashmob. 

 

In deze speciale WAK nieuwsbrief vind je alle informatie over de mogelijkheden om aan de 

WAK deel te nemen. De nieuwsbrief kan in de komende weken nog aangevuld worden 

met nieuwe informatie. De laatste versie van de brief is te downloaden op de site 

www.wakenschede.nl  

  

Geen wet DBA... En nu?  

Er was de laatste tijd veel commotie over de wet DBA, die de VAR moest vervangen. Hoe 

werkt dat? Maar vooral: wat nu, nu die wet niet doorgaat? 

Peter van den Bunder van de Kunstenbond legt het uit.  

Zie http://www.cultuurinenschede.nl/var-wet-dba-hoe-nu-verder/ 
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WAK zoekt hulp! 

Zonder vrijwilligers is er geen Week van de Amateurkunst! 

Lijkt het jou leuk om een steentje bij te dragen aan dit leuke evenement? Weet jij alles van 

social media? Wil je helpen bij het organiseren van een activiteit of expositie? Ben jij een 

kei met tekst of kan jij goed fotograferen? Kan jij jongeren motiveren om mee te doen? Of 

vind je het leuk om posters te verspreiden? Of heb je hele andere ideeën? Alle hulp is 

welkom.  

Interesse om te helpen? Mail naar info@wakenschede.nl en we kijken samen wat de 

mogelijkheden zijn. 

  

Mediant: bedankt! 

Tijdens de afgelopen editie van de Beursvloer had ik een deal gesloten met Mediant, 

locatie Wegtersweg: Grafische Afdeling. Zij wilden het amateurkunstveld ondersteunen 

door aan 1 of 2 verenigingen gratis flyers ter beschikking te stellen. Verenigingen die bij 

mijn netwerkbijeenkomst aanwezig waren konden hiervoor in aanmerking komen.  

De KEBH (Burger Harmonie) en Music All hebben deze gratis flyers gewonnen. Namens 

hen nogmaals dank! 

Ben je benieuwd wat voor mogelijkheden Mediant biedt voor jullie pr materiaal? Neem 

contact met ons op! 

  

Bijeenkomsten werken in het buitenland 

Stichting Cultuur+Ondernemen is het kenniscentrum voor ondernemerschap in de 

cultuursector. In opdracht van Dutch Performing Arts / Fonds Podiumkunsten organiseert 

Cultuur+Ondernemen een reeks bijeenkomsten over werken in het buitenland. 

Doelgroep: Podiumkunstenaars (musici, dansers, acteurs, theatermakers, etc.) en 

medewerkers van culturele organisaties die hun (geringe) ervaringen met werken in het 

buitenland willen professionaliseren. Alle informatie op de site van Cultuur+Ondernemen. 
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Nieuwe ondernemers in de buitenschoolse 
kunsteducatie 

Muziekhuis Deventer en het LKCA organiseren een bijeenkomst voor zelfstandige 

professionals met een kunsteducatief aanbod rond de thema’s verduurzaming, 

professionalisering en samenwerking. Deze zal plaatsvinden op 26 januari in Deventer. 

Deelname is gratis. 

 

De laatste jaren zijn veel kunstprofessionals gestart met een eigen onderneming. Dat heeft 

geleid tot een divers en groot (particulier) kunsteducatief aanbod. Voor startende 

ondernemers is er relatief veel ondersteuning beschikbaar: er zijn coachingsregelingen, 

starterstrainingen, etc. Maar wat als je deze fase door bent en verder wilt? 

Meer informatie over deze bijeenkomst vind je op de site van het LKCA.  

  

Optreden in het Van Heekpark? 
Herinnering: Meld jouw interesse uiterlijk eind januari  

In 2018 is het 100 jaar geleden dat het park door de erven G.J. van Heek is geschonken 

aan de inwoners van Enschede.  

Het park voor ontspanning, spel en sport lag 100 jaar geleden aan de rand van Enschede, 

nu bijna midden in de stad. In die honderd jaar hebben vele mensen plezier beleefd aan 

het park. 

 

De Parkcommissie wil dit jubileum in 2018 gaan vieren! Dit kan op diverse manieren: van 

een officiële start en de presentatie van een jubileumboek tot school-, sport- en/of 

cultuuractiviteiten door het jaar heen.  

 

Heb jij ideeën voor een culturele activiteit (bijv. een muziek-/dans-/theateractiviteit of een 

expositie, of...) die heel mooi in het park zou passen? Meld dit uiterlijk eind januari 

2017 via dit formulier en wij geven dit door aan de werkgroep van het Van Heekpark-

jubileumjaar. 
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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 de Nederlandse Reisopera die op 

zoek is naar figuranten.   

 

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

 

 

  Agenda 

 

2 april 2017 - Culturele Zondag, thema Zinnen & Zonden 

3 t/m 11 juni 2017 - Week van de Amateurkunst 
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