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Nieuwsbrief November 2018 
    

 

Gezocht: deelnemer(s) Talent & 

Development Program 2019 

 

Deadline voor aanmelden: vóór 1 

december 2018 

 

Tetem wil haar opgebouwde kennis 

en kunde delen: ze wil (jong) talent 

uit de regio een kans bieden om te 

werken aan de ontwikkeling van 

talent, netwerk en 

professionalisering. Ze biedt de 

deelnemers van het Talent & 

Development Program waardevolle 

ondersteuning op tal van gebieden 

en kan omgekeerd een beroep doen 

op talentvolle kunstenaars bij de 

invulling van haar projecten en 

activiteiten. 

 

Tools voor verenigingen 

 

Je wilt als verenigingsbestuurder of 

organisator efficiënt je tijd besteden 

en niet opnieuw oude wielen 

uitvinden? Je wilt het liefst snel en 

gemakkelijk even wat kennis of 

ondersteuning vergaren? Je wilt 

vooruit, ontwikkelen, meer 

mogelijkheden, vernieuwing 

misschien?  

 

Op deze pagina van het LKCA vind 

je vele digitale tools die je als 

vereniging daarbij kunnen helpen! 

Ontwikkeld door koepelorganisaties, 

mailto:info@cultuurinenschede.nl
https://www.lkca.nl/vrije-tijd/vereniging-of-stichting/tools-verenigingen


 

Lees meer over het Talent & 

Development Program en de 

aanmeldingseisen. 

   

 

 

 

WAK 2019 

 

We zijn al weer begonnen met de 

voorbereidingen voor de WAK: 

Week van de Amateurkunst 2019! 

 

De WAK zal plaatsvinden van 1 t/m 

9 juni. Nu maken we alvast een 

rondje langs professionele culturele 

organisaties met de vraag of ze de 

WAK willen ondersteunen. 

 

Een overzicht van alle 

mogelijkheden tot deelname aan de 

WAK is half januari te vinden op 

onze WAK website.  

 

Deze keer zullen we (half januari) 

een aftrap / meet&greet 

organiseren. Heb je belangstelling 

om mee te doen aan de WAK? Zorg 

dan dat je bij deze aftrap bent! 

lokale, provinciale en nationale 

ondersteunende partijen. Mis je 

iets? Laat het hen weten via 

webredactie@lkca.nl.  

 

 

 

Twente. Geeft de toekomst een 

podium. 

 

De Gemeente Enschede, Enschede 

Promotie en het culturele veld 

hebben samen een cultuurfilm 

gemaakt ter begeleiding van het 

Cultuurprofiel Twente. Alle 14 

Twentse gemeenten hebben dit 

profiel geaccordeerd. De film is op 

31 oktober j.l. aangeboden aan de 

Minister van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap; Mevrouw van 

Engelshoven 

  

 

 

 

https://www.tetem.nl/portfolio/gezocht-deelnemers-voor-het-talent-development-program/
https://www.tetem.nl/portfolio/gezocht-deelnemers-voor-het-talent-development-program/
https://www.tetem.nl/portfolio/gezocht-deelnemers-voor-het-talent-development-program/
http://www.wakenschede.nl/
mailto:webredactie@lkca.nl
https://www.youtube.com/watch?v=OSbyEoTKuQ4
http://www.cultuurparticipatie.nl/nieuws/subsidiemogelijkheden-2018-bekend.html?utm_source=Fonds+voor+Cultuurparticipatie+Nieuwsbrief&utm_campaign=704d8dad00-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_15&utm_medium=email&utm_term=0_eb80a9bd09-704d8dad00-380748865


 

We zullen kort uitleggen wat de 

mogelijkheden zijn, we geven je de 

kans om jouw ideeën kenbaar te 

maken én je hebt de mogelijkheid 

om contact te leggen met 

verschillende organisaties die 

ondersteuning bieden. Een aantal 

van die medewerkers zal aanwezig 

zijn. Misschien kan jij ter plekke wel 

een hele toffe locatie regelen voor 

jouw expo of optreden! 

 

In de nieuwsbrief van december 

vertellen we wanneer de aftrap zal 

plaatsvinden.  

 

 

 

International Community Arts 

Festival (ICAF) 2020 

Oproep: stuur vóór 30 november 

ideeën in 

 

Het ICAF vindt plaats van 25–29 

maart 2020 in Rotterdam. Thema is 

deze keer: visie. Hoe verandert 

community art onze kijk op de 

wereld, op esthetiek, op onze 

samenleving en op onszelf? Het 

Onderzoek naar de 'niet-bezoeker' 

 

Wie is de 'niet-bezoeker'? Kunnen 

de niet-bezoekers ook bezoekers 

worden? In de notitie hierover op de 

site van het LKCA schetsen Koen 

van Eijck en Evert Bisschop Boele 

op basis van bestaand onderzoek 

een beeld van wat er bekend is over 

de ‘niet-bezoeker’.  

 

 

 

Kunst en samenleving | een 

theaterabonnement of een pil? 

 

Met de tweede editie van magazine 

We Care! inspireert Kunstloc 

Brabant de zorg- en 

gezondheidssector om samen te 

werken met de creatieve sector. In 

dit interview legt 

wetenschapsjournalist Mark Mieras 

uit wat kunst en cultuur voor de 

gezondheidszorg kunnen 

betekenen.  

 

 

https://www.lkca.nl/beleid/publicaties-beleid/van-de-canon-en-de-mug
https://www.lkca.nl/beleid/publicaties-beleid/van-de-canon-en-de-mug
http://kunstlocbrabant.nl/
http://kunstlocbrabant.nl/
https://www.bkkc.nl/nieuws/2018-oktober/kunst-en-samenleving-een-theaterabonnement-of-een-


 

festival besteedt deze keer extra 

aandacht aan visuele kunsten, 

installaties, fotografie en video. Tot 

30 november kun je ideeën 

opsturen. Meer info vind je hier.  

 

 

 

 

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 voor een koor dat bij de 

kerstboom van de Alphatoren wil 

zingen.  

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  

 

   

 

  Agenda 

 

half januari 2019 - aftrap WAK 2019 / meet&greet (datum volgt in nieuwsbrief december) 

31 maart 2019 - Culturele Zondag, thema BuitenSpelen  

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 

    

 

 

http://www.icafrotterdam.com/nl/icaf-2020
http://www.cultuurinenschede.nl/vraag-aanbod/
http://www.cultuurinenschede.nl/rubriek/prikbord/
http://www.cultuurinenschede.nl/oproep-plaatsen/
http://www.culturelezondagenschede.nl/over-cz/
http://www.wakenschede.nl/
http://www.culturelezondagenschede.nl/over-cz/

