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EXTRA NIEUWSBRIEF 
 

Week van de Amateurkunst 

1 t/m 9 juni 2019 

WAK staat voor Week van de Amateurkunst. Het is een evenement voor iedereen die in zijn 

vrije tijd actief met kunst bezig is én voor iedereen die daarvan wil genieten! 

 

Tijdens de WAK kan je jezelf/jouw groep laten zien, 

door het geven van een optreden, expositie of workshop. 

Vanaf nu kan je je melden als geïnteresseerde deelnemer!  

 

Hoe kan je meedoen? 

Lees hieronder meer. En kijk op onze site. 

Zie www.wakenschede.nl/doe-mee/  
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Hoe gaat het in zijn werk? 
 

 

In het kort: 

 Heb je zelf een activiteit georganiseerd? En is dit helemaal rond? 

Vul dan het aanmeldformulier in. Deze vind je binnenkort op onze site. 

  

 Wij hebben met vele professionele organisaties gesproken over ondersteuning van de 

WAK. Zij hebben een divers aanbod aan ondersteuning. Dit aanbod is op onze site te 

lezen. Het is opgesplitst in de onderdelen podiumplekken, 

expositieplekken en workshops. 

 

Wil je meedoen aan een centraal georganiseerd onderdeel, of heb je interesse in een 

bepaalde locatie of heb je verdere vragen? 

Mail dan naar het mailadres dat bij het betreffende onderdeel staat. Algemene vragen 

mogen altijd naar info@wakenschede.nl.  

 

Pas als de activiteit (optreden, workshop, expositie, etc) die je wil organiseren 

helemaal geregeld is, dan vul je het aanmeldformulier in. 
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 Het aanmeldformulier moet uiterlijk 25 maart bij ons binnen zijn. Dit formulier 

is binnenkort te vinden op onze site. 

 

 

Lees meer  

 

 

 

 

Waarom meedoen? 

Er kunnen verschillende redenen zijn 

waarom je mee wil doen. 

 Nieuw publiek bereiken > de WAK 

biedt kansen om jezelf te 

presenteren op andere podia dan je 

gewend bent 

 Ledenwerving > onder dat nieuwe 

publiek kunnen mensen zitten die 

lid willen worden. 

 Kennismaking met andere groepen 

& inspiratie 

. 

Daarnaast biedt het ons als organisatie de 

kans om te laten zien hoe groot, divers en 

tof het culturele amateurkunstveld van 

Enschede is. Door de vele activiteiten in 1 

week te bundelen, promoten we het hele 

https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=0881f8e821&e=31a1e4c92d
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=26cd6767a9&e=31a1e4c92d
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=2bff31eee0&e=31a1e4c92d


 

veld. 

 

Die promotie doen we met z'n allen: wij 

promoten het geheel. Van jullie verwachten 

we dat jullie je eigen onderdeel promoten. 

Zo bereiken we samen veel mensen!  
 

 

 
 

 

WAK aftrap 

Afgelopen maandagavond 14 januari vond 

de aftrap van de WAK plaats. Ongeveer 60 

mensen (vanuit 40 organisaties) kwamen 

bijeen bij de HUB Twente. 

 

Ze kregen een korte presentatie over de 

WAK én konden ze praten met 

medewerkers van zes grote instellingen die 

de WAK willen ondersteunen.  

 

Wat was het een erg leuke avond! 

Er zijn heel veel nieuwe contacten gelegd 

en eerste afspraken gemaakt. De reacties 

waren zo goed dat we er vanuit gaan dat we 

dit volgend jaar opnieuw organiseren.  

 

 



 

 

Alvast in de stemming 
komen? 

Hier vind je het filmpje dat Videoclub 

Bruggert gemaakt heeft van de Big WAK 

Night van 2018 

 

 

 
 

 

Cultuur in Enschede 

De WAK wordt in Enschede georganiseerd 

door een team van vrijwilligers, onder 

leiding van de mensen van Cultuur in 

Enschede (Cultuurcoach Jacintha Blom en 

medewerker Quinta Clason). 

 

Voor meer informatie over Cultuur in 

Enschede: zie hun website. 

 

   

 

 

 

 
 

 

Copyright © 2019 CultuurinEnschede, All rights reserved. 

Our mailing address is: info@wakenschede.nl 

 

  

 

https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=0ade65242e&e=31a1e4c92d
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=b94a77ba8f&e=31a1e4c92d
mailto:info@wakenschede.nl
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=737067a9cb&e=31a1e4c92d


 
 

 
 

 


