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Meedoen aan het UITfestival? 

 

Op 30 september vindt op de Oude 

Markt het jaarlijkse UITfestival 

plaats. Hier laten de culturele 

instellingen van Enschede zien wat 

het nieuwe seizoen gaat brengen. 

Professionals, amateurs en culturele 

 

Intrede Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG)  

 

De nieuwe AVG wet, die afgelopen 

maand is ingegaan, waarborgt de 

privacy van de burger en draait om 

het verzamelen, opslaan en 

gebruiken van persoonlijke data. De 

kernwoorden binnen deze wet zijn 

‘persoonlijke data’ en ‘transparantie 

en toestemming’. Lees welke impact 

het heeft op jouw organisatie.  
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verenigingen kunnen ook meedoen. 

 

Er zijn optreedmogelijkheden in de 

Jacobuskerk, in de Grote Kerk, bij 

Concordia en op kleine semi-

versterkte plekken op de Oude 

Markt. Er is beperkt plek en de 

organisatie wil een divers en 

verrassend programma aan het 

publiek laten zien. 

 

Heb je iets bijzonders? Of kun je 

een voorproefje geven van een 

aankomend concert of voorstelling? 

Maak je interesse en plan dan voor 

6 juli kenbaar via 

audry@culturelezondagenschede.nl 

 

   

 

 

 

Netwerkbijeenkomst 2018 

 

Ook dit jaar zullen we een 

netwerkbijeenkomst organiseren: 

een avond waarin je verschillende 

workshops kan volgen en nieuwe 

contacten kan leggen. Houd onze 

volgende nieuwsbrieven in de gaten 

 

 

Podialijst 

 

Zoek je voor jouw / jullie optreden 

een geschikt podium? Kijk dan eens 

in de theaterpodia lijst op onze site. 

 

Daar geven we een overzicht van de 

zalen in Enschede, met meer info 

over afmetingen, prijzen en andere 

bijzonderheden.  

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 

 

Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van Popkoor Speechless die 

alten en tenoren zoekt. 

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  
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voor meer informatie, waaronder de 

datum.  

 

   

 

  Agenda 

 

8 juli 2018 - Culturele Zondag, thema Feestje in het park 

30 september 2018 - Culturele Zondag, thema Uitfestival 

eind okt / begin nov - Netwerkbijeenkomst  - meer info in de volgende nieuwsbrief 

4 november 2018 - Culturele Zondag, thema Zilverfestival 

1 t/m 9 juni 2019 - Week van de Amateurkunst 
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