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Save the date  

14 mei Breed Cultuurberaad 

 

De professionele culturele 

instellingen van Enschede hebben 

een structureel 

samenwerkingsverband. 

 

Op 14 mei houdt deze groep voor 

de eerste keer een jaarlijkse brede 

bijeenkomst: iedereen die iets met 

cultuur doet in de stad is welkom. 

 

Tijdstip: 15:00 – 16:30 uur. 

 

Niet alleen geld voor 

MeeMaakPodia  

Sparringpartner en uitwisseling 

 

Vanaf 6 mei is de subsdieregeling 

MeeMaakPodia weer open. 

 

Naast subsidie biedt het Fonds voor 

Cultuurparticipatie ook een tweejarig 

begeleidingstraject. Je krijgt een 

sparringpartner voor strategie en 

reflectie. Ook zijn er bijeenkomsten 

waar je kennis uitwisselt. Dit traject 

wordt verzorgd door de Academie 
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Locatie: theaterzaal Concordia. 

 

Onderwerpen: informatie over Dutch 

Culture en de presentatie van de 

gezamenlijke visie van de culturele 

instellingen. Van de eerstgenoemde 

organisatie komen twee mensen 

naar Enschede.  

 

 

 

Dé gezichten van de WAK 2019     

De deelnemers die dit jaar het 

gezicht van de WAK zijn: Engelbert, 

Bas, Ingrid, Bregje, Jerry, Handan 

en Robin.  

In de komende weken zullen ze één 

voor één aan je voor worden 

gesteld, met een eigen foto en 

verhaal. Houd de WAK 

Facebookpagina dus goed in de 

gaten! 

 

 

 

voor Cultuurmanagement. 

 

Oprichter Marjolein de Boer vertelt 

over de ervaringen tot nu toe. 

 

 

 

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 Kamerkoor Canteklaer 

die op zoek is naar sopranen.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen.  
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  Agenda 

 

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

2 juni 2019 - Culturele Zondag, thema KleurRijk 
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