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Nieuwsbrief Augustus 

 
Terug van weggeweest 
Het is al weer bijna september. Het nieuwe seizoen gaat beginnen. We hopen dat iedereen een 

mooie zomer heeft gehad. 

In de nieuwsbrief van januari meldde ik (Jacintha, Cultuurcoach) dat ik een half jaar sabbatical 

opnam. Inmiddels is het al weer augustus en ben ik terug. Ik heb een heerlijke tijd achter de rug! 

Dit kwam mede omdat ik mijn werkzaamheden vol vertrouwen kon overdragen aan mijn collega 

Quinta.  

Nu ben ik weer vol energie aan het werk. Mocht u vragen of ideeën hebben, dan hoor ik het 

natuurlijk graag! 

 
 

Netwerkbijeenkomst 2017 
Dit najaar (begin november) organiseren we weer een Netwerkbijeenkomst: een avond met 

diverse workshops en lezingen voor het culturele veld.  

Begin september stellen we de exacte datum voor de bijeenkomst vast. Later volgt ook het 

programma. Houd hiervoor onze website in de gaten.  

 
Subsidieregeling Nieuwe Makers   
De subsidie Nieuwe makers Overijssel is voor professionele organisaties die zelf artistieke 

producties ontwikkelen, produceren en presenteren. De subsidie is bedoeld voor het 

ontwikkeltraject van een nieuwe maker of makers waarin ten minste één productie wordt 
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ontwikkeld en gepresenteerd. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de site van de 

Provincie Overijssel. 

   

En actie! 
Ennn….Actie! Dat is de oproep die de gemeente Enschede luid verkondigd aan iedereen die een 

goed idee heeft voor een aantrekkelijke binnenstad bruisend van energie, diversiteit en zeer hoge 

(beeld)kwaliteit. 

  

Door middel van het actieprogramma binnenstad kunnen initiatiefnemers worden verleid om hun 

idee waar te maken. Zo kan je bijv. met behulp van de buren gezamenlijk jullie straat aanpakken. 

Ook zijn er het afgelopen jaar al meerdere creatieve, culturele en innovatieve ideeën gerealiseerd 

met behulp van de (provinciale) pilot spontane binnenstad. 

 

Goed om te weten: er zijn nog 9 stadscheques a € 2500,- te verdelen! 

Dus mocht je een goed idee voor een bruisende binnenstad hebben en wil je daarmee aan de 

slag, meld je dan aan of neem contact op via actieprogrammabinnenstad@enschede.nl of 053-

4815561. Hier vind je een kort filmpje met meer uitleg over de stadscheques en de hieronder 

genoemde Stadsbeweging. 

  

En er is meer goed nieuws met de lancering van het platform van de Stadsbeweging!     

Dit platform biedt een podium voor iedereen die energie krijgt van levendige binnensteden en hier 

graag energie in steekt. Wordt dan lid van het platform en bouw mee aan het communitynetwerk 

van inwoners, ondernemers, provincie en gemeenten van Overijssel! 

   

Adviseurs gezocht 
Het Mondriaan Fonds zoekt adviseurs op het gebied van beeldende kunst en cultureel 

erfgoed. Sollicitaties indienen kan tot en met 15 september 2017. 

Meer informatie over de vacature is te vinden op hun site. 

   

Vraag en aanbod  
bijv: Wie wil optreden bij de Sportverkiezing?    

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

vinden. Zo staat op het prikbord o.a. een bericht van Sportaal die de Sportverkiezing organiseert. 

Ze biedt culturele groepen de kans om bij de verkiezing op te treden voor een publiek van 200 

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

 

  Agenda 

16 september 2017 - Korendag Prismare Enschede 
24 september 2017 - Culturele Zondag Enschede Uitfestival 
5 november 2017 - Culturele Zondag Enschede thema Tour d’Amour  
begin november 2017 - Netwerkbijeenkomst  
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