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WAK 2020  

De data voor de WAK Enschede 

2020 zijn vastgesteld! 

Komend jaar zal de Week van de 

Amateurkunst plaatsvinden van 

 

 

Nationale Vrijwilligersdag 2019 

 

Jaarlijks op 7 december worden 

landelijk vrijwilligers in het zonnetje 

gezet. Deze extra aandacht 

verdienen ook de vrijwilligers binnen 
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zaterdag 6 t/m zondag 14 juni.  

 

In de nieuwsbrief van januari volgt 

meer info over alle mogelijkheden 

om deel te nemen. 

  

 

 

 

Uitnodiging 'De Rode Draad' 

Stichting KunstNonStop en het 

Strategisch Cultuurberaad nodigen 

je graag uit voor ‘De rode 

draad’; een lezing, discussie en 

feestelijke netwerkborrel. 

 

Deze bijeenkomst vindt plaats op 

woensdagavond 11 december in het 

Vestzaktheater. 

 

Lees hier meer over deze avond. 

 

  

 

 

de gemeente Enschede.  

 

De Gemeente Enschede en M-Pact 

organiseren op zaterdag 7 

december van 12:30 uur tot 17:00 

uur een inspirerende middag met 

een dynamisch programma voor jou 

als vrijwilliger!   

Locatie: Theater Prismare. 

 

Meer informatie over het programma 

én de mogelijkheid om je aan te 

melden vind je hier. 

  

 

 

 

UT krijgt beeldbepalend 

kunstwerk   

 

De Universiteit Twente wil in de 

herfst van 2021 een nieuw 

beeldbepalend kunstwerk op de 

campus onthullen. De UT bestaat 

dan 60 jaar. 

 

Beeldend kunstenaars die 

geinteresseerd zijn kunnen zich 

aanmelden. Lees hier meer. 
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Geweldige start van Sjors Sportief 

& Creatief  

Sjors is een project waarbij 

basisschoolkinderen na schooltijd 

vele leuke kennismakingslessen 

kunnen volgen. Zo kunnen ze 

ontdekken wat ze leuk vinden. 

 

De eerste weken (vanaf 7 oktober) 

kenden we een sensationele start 

met maar liefst al 1600 

aanmeldingen!   

Kinderen kunnen zich nog steeds 

aanmelden via de website. 

 

Wil je als organisatie activiteiten 

aanbieden? Kijk voor meer 

informatie op onze site of mail naar 

quinta@cultuurinenschede.nl  

 

 

 

. 

Nieuwe website en logo 

KunstNonStop   

KunstNonStop is het platform voor 

kunstliefhebbers, professioneel 

beeldend kunstenaars en culturele 

instellingen in Enschede en 

omstreken. 

 

In de Agenda vind je een compleet 

overzicht van alle exposities en 

activiteiten op het gebied van 

beeldende kunst. 

 

De Collectie Enschede toont alle 

kunstwerken die in het bezit zijn van 

de gemeente. 

 

Bij het Platform vind je kunstenaars, 

ateliers, beeldmateriaal, een blog en 

nog veel meer informatie over 

beeldende kunst in Enschede. 

 

 

 

. 

Ondersteuning bij nieuwe 

subsidieverordening 

amateurkunst  
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12 principes om je 

verdienvermogen te verbeteren 

 

Uit de nieuwsbrief van Cultuur + 

Ondernemen: 

Een inspirerend boek uit de 

Verenigde Staten: Real Artists Don't 

Starve van Jeff Goins. 

 

De auteur gaat in tegen het idee dat 

in de kunstwereld geen geld te 

verdienen valt. Hij geeft 12 principes 

om je verdienmodel te vernieuwen.  

 

Lees de boekbespreking van 

cultuuronderzoeker Joost Heinsius 

 

 

 

Tweede Kamer stemt vóór betere 

ondersteuning koor- en 

muziekverenigingen 

 

Het kabinet moet onderzoeken hoe 

de structurele ondersteuning 

van amateurkunstverenigingen, 

Verenigingen die subsidie willen 

aanvragen bij de Gemeente 

Enschede, konden in de afgelopen 

periode allerlei workshops volgen. 

Ook in januari kan je nog 

ondersteuning krijgen. Kijk hiervoor 

op de site van Cultuur in Enschede. 

 

Informatie over de 

subsidieregelingen van de 

Gemeente Enschede is nu ook te 

vinden op hun site. 

 

 

 

. 

Samenwerken, hoe doe je dat?  

Het opstarten van een 

samenwerkingsproject verloopt niet 

stapsgewijs. 

 

Twee adviseurs van Kunstloc 

Brabant hebben aandachtspunten 

en tips voor samenwerking 

gebundeld in een boekje.  

Lees het hier online. 
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zoals koor- en muziekverenigingen, 

verbeterd kan worden. Een ruime 

meerderheid van de Tweede Kamer 

steunde dinsdag 26 november jl. dit 

voorstel. Minister Van Engelshoven 

moet voor de zomer de resultaten 

presenteren. 

 

Lees meer in dit bericht van 

Koornetwerk. 

 

 

 

 

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 Power Royael voor 

muzikale ondersteuning bij 'Kerst in 

West'.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

   

 

  Agenda 

 

sept 2019 - jan 2020 - workshops bij nieuwe subsidieverordening amateurkunst 

20-23 december 2019 - Stadsherberg 
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