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Nieuwsbrief Oktober 

 
Online cursus fondsenwerving 
De online cursus fondsenwerving van het VSB Fonds helpt je op weg bij het vinden van 

financiering van jouw project. Of je vrijwilliger bent of penningmeester, werkzaam bent in 

een professionele organisatie of enthousiast meedoet in de buurt, iedereen wil weten hoe 

fondsenwerving een succes wordt. 

 

   

Netwerkbijeenkomst 2017 
Dinsdagavond 7 november vindt er weer een Netwerkbijeenkomst plaats: een avond met 

diverse workshops en lezingen voor het culturele veld. 

 

De workshop zijn: 

1.1 Denk aan publiek! 

1.2 Hoe maak ik een goede projectbegroting en waar gaan we het benodigde geld vinden? 

1.3 Beeldbewerking 

1.4 Tijd is geld 

1.5 Persberichten schrijven 

2.1 Groeigesprekken 
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2.2 Ondersteuning amateurkunst in Enschede 

2.3 Design thinking – Wat is dat? Wat kan ik ermee? 

2.4 Van idee naar marketing 

 

Daarnaast maak je kans op een speeddate met 

- het Prins Bernhard Cultuurfonds 

- en het Mondriaan Fonds 

én kan je in gesprek met Enschede Promotie, KunstNonStop, Culturele Zondag Enschede 

en Stadsmakers. 

 

Aanmelden hiervoor kan vanaf nu. 

Bij iedere workshop zijn maar een beperkt aantal plekken, dus wees er snel bij! 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van alle onderdelen én het aanmeldformulier, kijk op 

onze website.  

 
Culturele Zondag 5 november   
Op 5 november vindt de laatste Culturele Zondag van het jaar plaats in de leukste kleine 

straatjes van Enschede: de Walstraat, Pijpenstraat en de Zuiderhagen. 

 

Thema van de dag is Tour d'Amour. De liefde in al zijn vormen: mooi en passievol, maar 

ook verscheurend en zwaar. 

 

De Culturele Zondag is een uitgelezen kans voor culturele instellingen, professionals en 

amateurs in de kunst en cultuur om zich op een laagdrempelige manier, op bijzondere 

locaties in de stad, aan het publiek te presenteren. 

 

Wil je meedoen en kun je iets met het thema Tour d'Amour, geef dan voor 9 oktober aan 

dat je interesse hebt via een mailtje naar audry@culturelezondagenschede.nl. 

   

Sta je op onze site? 
Bij de start van onze website cultuurinenschede.nl, een aantal jaren geleden, hebben we 

getracht een zo volledig mogelijk beeld te geven van alle culturele organisaties in 

Enschede. Maar ondertussen is er al weer het nodige veranderd: organisaties zijn gestopt, 
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anderen zijn gestart, en nog weer anderen zijn qua naam of beschrijving gewijzigd. 

 

Aan jou de vraag om eens te kijken of jij / jouw organisatie nog (goed) vermeld staat. 

- Sta je er nog niet bij? Klik op deze pagina dan op 'link toevoegen' en vul je gegevens in. 

- Moet er iets veranderen? Dan horen we het graag! Stuur dan een mail aan 

info@cultuurinenschede.nl     

   

Vraag en aanbod  
bijv: Muziek bij de Buren zoekt artiesten!    

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 Muziek bij de Buren. Ze bieden 

artiesten de kans om op te treden op verrassende locaties in Enschede. 

 

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

 

  Agenda 

5 november 2017 - Culturele Zondag Enschede thema Tour d’Amour  

7 november 2017 - Netwerkbijeenkomst  

begin juni 2018 - WAK 
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