
Nieuwsbrief Mei

KunstNonStop netwerkbijeenkomst

KunstNonStop, het platform voor professioneel beeldend kunstenaars in Enschede, organiseert haar vierde 
netwerkbijeenkomst voor kunstprofessionals, kunstliefhebbers en andere belangstellenden.
Op donderdag 11 mei kan je hiervoor terecht in TETEM. Zie voor meer info de Facebook-pagina   van 
KunstNonStop.

Mondriaan Fonds bij Rijksmuseum Twenthe
Op 23 mei organiseert het Mondriaan Fonds een Open Huis op locatie in het Rijksmuseum Twenthe in 
Enschede. De bijeenkomst is openbaar toegankelijk en alle geïnteresseerden zijn van harte welkom.
Voorafgaand aan dit programma wordt de workshop ‘De kunst van het aanvragen’ gegeven door Patricia 
Kaersenhout (beeldend kunstenaar en adviseur Mondriaan Fonds). Zie voor meer info en aanmelden 
(verplicht) de website.

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 inspirerende sessie van Gave Dingen Doe  n bij Concordia in Enschede. De 

eerstvolgende is op 8 juni in Concordia aan de Langestraat.

Inschrijven Korendag Prismare

Tijdens de jaarlijkse culturele UITDaAg op zaterdag 16 september 2017 in Prismare vind ook weer de 

jaarlijkse Korendag plaats. Inschrijven om kans te maken op deelname met een optreden van 30 minuten 

kan tot 1 juli 2017.

Begin juli ontvangen de inschrijvingen bericht over deelname. Zie ook de Facebookpagina. Aanmelden kan 

hier.

Vraag en aanbod

Op de vraag en aanbod pagina van de Cultuur in Enschede website zijn diverse oproepen te vinden. Zo 

staat op het prikbord o.a. bericht dat het aanmelden weer mogelijk is voor de Beursvloer, waar je met 

gesloten beurs terecht kan met je vragen, maar ook van Djembegroep Akoma die een oefenruimte zoeken.

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

https://www.facebook.com/events/1705931343041027/?active_tab=about
http://www.gavedingendoen.nl/events/gave-dingen-doen-enschede-8-juni-2017/
http://www.gavedingendoen.nl/
http://www.cultuurinenschede.nl/oproep-plaatsen/
http://www.cultuurinenschede.nl/rubriek/prikbord/
http://www.cultuurinenschede.nl/vraag-aanbod/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAQKSsO2EgXAS8ue2jSPzmZZjmtvhmFze56YlU1SXoeR_7PQ/viewform?c=0&w=1
https://www.facebook.com/korendagprismare/
https://www.mondriaanfonds.nl/aanmelden-evenement-3/
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