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Subsidie voor internationale
samenwerking
Het Fonds voor Cultuurparticipatie
gaat graag de grens over. Jij ook?
Heb je plannen voor een
samenwerking met een andere land,

.
Workshops bij nieuwe
subsidieverordening
amateurkunst

of wil je een mogelijke buitenlandse

Door de Gemeente Enschede wordt

samenwerking onderzoeken, vraag

momenteel gewerkt aan een nieuwe

dan aan bij de regeling

Subsidieverordening Amateurkunst.

Internationale samenwerking. Hun

Deze nieuwe subsidie is interessant

adviseurs helpen je graag verder

voor groepen met én zonder officiële

met al je vragen.

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.
Meer informatie hierover vind je op
de site van Cultuur in Enschede.
Aanmelden voor de eerste
Meld je aan voor het nieuwe
Sjorsjaar

In schooljaar 2019-2020 gaat Sjors
Sportief & Creatief weer door.
Sjors is een project voor naschoolse
kennismakingslessen, voor
sportieve en creatieve activiteiten

workshops kan daar vanaf 25
augustus!

Ben je lid van een Enschedese
amateurkunstgroep en wil je
namens jouw groep op de hoogte
blijven? Vul dan zo snel
mogelijk deze vragenlijst in.

voor basisschoolkinderen.
Lees meer over de
In oktober verschijnt er weer een

subsidieverordening

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.
Informatieavond
evenementensubsidie
Organiseer je volgend jaar een
evenement in Enschede?
Dan komt jullie evenement
misschien in aanmerking voor een

subsidie van de gemeente.
(Let op: niet voor individuele
amateurkunstvoorstellingen, maar
voor grotere evenementen)

Voor de verdeling van het
Doe mee aan de Culturele Zondag

beschikbare subsidiebudget maakt

en de Stadsherberg

de gemeente gebruik van een nieuw

Culturele Zondag
Er was eens… Zo beginnen negen
van de tien sprookjes.
Op 3 november is dit het thema van

digitaal platform.
Zij nodigt je uit voor een bijeenkomst
waarin ze je informeren over het
digitale platform.

de laatste Culturele Zondag van het
jaar.

Wanneer
Maandag 26 augustus, 17.30 -

Heb je iets met het thema en heb je

20.00 uur

zin om mee te doen? Lees meer en
geef je interesse dan voor 15
september aan bij Audry.

Aanmelden
Ben je geïnteresseerd in deze
informatieavond? Meld je dan aan

Stadsherberg

door uiterlijk 23 augustus 2019

In de dagen voor Kerst – van 20 t/m

een e-mail te sturen naar

23 december – wordt de Burgerzaal

m.tip@enschede.nl

van het Enschedese stadhuis
omgetoverd in een sfeervolle

Lees meer

culturele herberg.

Zing je christmas carols, fijne
wintersongs, top 2000 meezingers
of staan pop, jazz, (licht)klassiek of
folkmuziek op je programma? En wil
je spelen of zingen in de altijd
gezellige Stadsherberg?
Lees meer, en geef je interesse dan
aan via
audry@culturelezondagenschede.nl

In 11 stappen naar een geslaagde
crowdfunding

Kort en simpel: crowdfunding is het
ophalen van geld bij een grote groep
mensen via internet. Dat levert twee
dingen op: middelen om je project
uit te voeren en een groep mensen
die je ondersteunt.
Regeling Archeologie-participatie
open

Wat ga je crowdfunden, waar en

Subsidie voor meehelpen en zelf

wanneer? Cultuur en Ondernemen

beleven

heeft een compact stappenplan
opgezet vol tips en links.

Subsidie voor archeologie in de vrije

Ga naar het stappenplan

tijd, waaraan moet je dan denken?

Bijvoorbeeld aan projecten die het
aantal archeologievrijwilligers
vergroten. Of waarbij mensen
archeologie actief beleven. Maar het
kan ook zijn dat je iets creatiefs
maakt met archeologie als
bronmateriaal.

Subsidie aanvragen bij het Fonds
voor Cultuurparticipatie kan vanaf
nu!

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 Koor053 die op zoek is
naar een pianist(e).

Via de link oproep plaatsen kan je
zelf ook vraag of aanbod indienen.

Agenda

sept - dec 2019 - workshops bij nieuwe subsidieverordening amateurkunst
29 september 2019 - Culturele Zondag, thema Toller Sonntag
3 november 2019 - Culturele Zondag, thema Er was eens...
20-23 december 2019 - Stadsherberg
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