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Mag je nou wel of niet 

fotograferen en filmen bij 

concerten en evenementen?   

De invoering van de nieuwe 

privacyregels binnen de AVG lijkt 

een dwingende invloed te hebben 

op lenskapjes. Zeker bij de 

amateurfotografen en -filmers 

binnen de verenigingen. 

 

Daarom is de Brabantse 

Muziekbond bij een deskundige te 

 

Subsidieplafond is bereikt 

 

De Gemeente Enschede meldt dat 

het subsidieplafond van de 

‘Verordening Culturele Activiteiten 

2014’ voor 2019 is bereikt. 

 

Aanvragen binnen deze regeling 

voor 2019 kunnen niet meer worden 

gehonoreerd. De pot is leeg. 

 

De gemeente zegt hierover: "Het 

bereiken van het plafond zo vroeg in 

het jaar niet eerder voorgekomen. Er 

zijn en worden veel nieuwe 
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rade gegaan. 

Lees hier de reactie.  

  

 

 

 

. 

Nieuwe subsidieverordening 

amateurkunst   

Door de Gemeente Enschede wordt 

momenteel gewerkt aan een nieuwe 

Subsidieverordening Amateurkunst. 

Deze nieuwe subsidie is interessant 

voor groepen met én zonder officiële 

status. Dus ook voor groepen die 

niet officieel een stichting of 

vereniging zijn! 

  

Om amateurkunstgroepen te 

ondersteunen bij het aanvragen van 

subsidie, worden in het najaar van 

2019 verschillende workshops 

aangeboden.  

  

Over deze workshops worden jullie 

door Cultuur in Enschede én door 

de gemeente geïnformeerd. Het is 

daarom belangrijk dat we de juiste 

gegevens van jullie hebben! 

  

Ben je lid van een Enschedese 

activiteiten door stichtingen en 

verenigingen georganiseerd die 

aanvullend zijn op het bestaande 

aanbod. Een positieve ontwikkeling.  

 

 

 

Meld je aan voor het nieuwe 

Sjorsjaar 

 

In schooljaar 2019-2020 gaat Sjors 

Sportief & Creatief weer door. 

Sjors is een kennismakingsconcept 

voor sportieve en creatieve 

activiteiten voor 

basisschoolkinderen. 

 

In oktober verschijnt er weer een 

nieuw Sjorsboek. Wil jij niet 

ontbreken? Meld je aanbod dan 

uiterlijk 3 september aan via 

www.sportstimulering.nl. 

 

Heb je als aanbieder nog niet eerder 

meegedaan, lees dan hier de 

instructies. 
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amateurkunstgroep en wil je 

namens jouw groep op de hoogte 

blijven? Vul dan uiterlijk 28 juli deze 

vragenlijst in. 

 

Lees meer over de 

subsidieverordening 

 

 

 

. 

Vooraankondiging: 

open oproep eigentijds gebruik 

van ambachten 

 

Vanaf medio oktober kunnen 

kunstenaars en ontwerpers hiervoor 

een bijdrage aanvragen bij het 

Mondriaan Fonds en het 

Stimuleringsfonds Creatieve 

Industrie. 

 

Op verzoek van het Ministerie van 

OCW wordt deze oproep ontwikkeld, 

voor kunstenaars en ontwerpers die 

in samenwerking met 

ambachtslieden het eigentijds 

gebruik van ambachten stimuleren. 

 

 

 

Geen geld voor muziekles of 

een instrument voor kinderen? 

Als er thuis te weinig geld is voor les 

of een instrument, helpt het 

Jeugdfonds Sport & Cultuur met 

(een bijdrage in) het lesgeld. 

 

Om muziek te maken, is er natuurlijk 

een instrument nodig. Geen 

probleem! Via ‘Pak aan!’ worden de 

instrumenten beschikbaar gesteld 

door het Instrumentendepot 

Leerorkest. Het lenen is gratis. 

Lees meer. 

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 
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Daarnaast heeft het Fonds voor 

Cultuurparticipatie een regeling 

waarin het ontwikkelen en 

doorgeven van immaterieel erfgoed 

centraal staat. 

Lees meer  

 

 

 

Zo staat op het prikbord o.a. een 

oproep van de Urban City Run die 

plek bieden voor muziek- en 

dansgroepen om op te treden .   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

   

 

  Agenda 

 

29 september 2019 - Culturele Zondag, thema Toller Sonntag 

3 november 2019 - Culturele Zondag, thema Er was eens... 
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