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WAK 2019 - de aftrap! 

 

We zijn 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 

 

Social Design 

 

Kunst en design wordt steeds vaker 

ingezet bij maatschappelijke 

thema’s. Het confronteert, zet je aan 

het denken en geeft daardoor een 

andere kijk op maatschappelijke 

vraagstukken. Zo ook bij community 

art: een kunstenaar of ontwerper 

gaat als procesbegeleider aan de 

slag met een maatschappelijk thema 

en werkt daarin samen met alle 

betrokkenen. 
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mogelijkheden tot deelname aan de 

WAK is half januari te vinden op 

onze WAK website.  

 

Maandagavond 14 januari zal er 

een aftrap / meet & greet 

plaatsvinden. 

We vertellen je die avond wat de 

ondersteuningsmogelijkheden zijn 

én er zijn medewerkers van een 

aantal grote culturele organisaties 

aanwezig. Je kan jouw vragen aan 

hen stellen en misschien kan je ter 

plekke wel een hele toffe locatie 

regelen voor jouw expo of optreden! 

Heb je belangstelling om mee te 

doen aan de WAK? Zorg dan dat je 

bij deze aftrap bent! 

Meld je uiterlijk 10 januari aan via 

dit formulier. 

 

Alvast in de stemming komen? 

Hier vind je het filmpje dat Videoclub 

Bruggert gemaakt heeft van de Big 

WAK Night van 2018! 

   

 

 

 

Subsidieaanvraag Nederland-

Duitsland  

In dit artikel van Community Art 

Brabant komen ontwerpers Malou 

van Dijck en Laura Koenen aan het 

woord. Ze vertellen over hun 

drijfveren en ze laten zien hoe zij 

met hun projecten het verschil 

maken.  

 

 

 

Jij maakt het mee sluit op 14 

december 

 

Het online subsidieplatform 'Jij 

maakt het mee' gaat sluiten. Sinds 

2012 deelden meer dan 300 

projecten hun projectplan online 

waar ze feedback ontvingen van 

publiek en Fondsmedewerkers.  

 

Aanvragen kan nog tot en met 14 

december. 

Met ingang van 2019 start het 

Fonds twee vervangende regelingen 

voor alle cultuurmakers van 

Nederland. 
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Aanvragen voor alle doelgroepen 

welkom. 

 

Sinds 2012 werkt het Fonds voor 

Cultuurparticipatie samen met het 

Duitse Fonds Soziokultur binnen de 

subsidieregeling Nederland-

Duitsland Jonge Kunst. De eerste 

jaren waren ze gericht op projecten 

voor en door jongeren. Maar nu is 

de subsidieregeling uitgebreid naar 

gezamenlijke culturele projecten 

voor alle doelgroepen. 

 

Vanaf 14 januari 2019 staat de 

regeling weer open voor aanvragen. 

Kijk hier voor meer informatie, 

inspiratie en tips om samen te 

werken met Duitse partner.  

 

 

 

 

Fijne feestdagen!  

 

Wij van Cultuur in Enschede hebben 

vanaf 14 december vakantie. 

We wensen je hele fijne feestdagen 

en hopen je in het nieuwe jaar weer 

te ontmoeten!  

 

 

 

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 Djazz it up die een 

toetsenist(e) zoeken.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  
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  Agenda 

 

14 januari 2019 - aftrap WAK 2019 / meet&greet  

31 maart 2019 - Culturele Zondag, thema BuitenSpelen  

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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