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WAK 2020  

De Week van de Amateurkunst vindt 

plaats van zaterdag 6 t/m zondag 14 

juni.  

 

Amateo Award 2020 

Elk jaar reikt Amateo, het Europese 

netwerk voor amateurkunst, de 

Amateo Award uit. Dit is een prijs 

voor een uitzonderlijk 

cultuurparticipatieproject met impact 

in zijn omgeving. Een project dat 

mensen bij elkaar brengt, inspireert 
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Doe jij ook weer mee? 

Alle info over mogelijkheden tot 

deelname vind je op de WAK site.  

 

Is je deelnameformulier uiterlijk 27 

maart binnen? Dan kan jouw 

activiteit meegenomen worden in de 

WAK krant. 

 

Vragen? Mail naar 

info@wakenschede.nl  

  

 

 

 

Samen cultuurmaken verbreden 

Ben je actief in het culturele en/of 

sociale domein en werk je eraan om 

cultuurdeelname toegankelijker te 

maken voor bepaalde doelgroepen? 

Dan is deze regeling van het Fonds 

voor Cultuurparticipatie wellicht 

geschikt hiervoor. 

 

De regeling heeft als doel om 

toegankelijkheid, zichtbaarheid en 

erkenning van cultuur in de 

samenleving te vergroten.  

Je kunt aanvragen voor artistiek 

of de omgeving een stukje kleurrijker 

maakt. 

 

Elke groep of project in Europa kan 

meedoen. Aanmelden kan tot 31 

maart 2020. 

Een onafhankelijke jury kiest uit alle 

inzendingen 5 finalisten en de 

winnaar. Dit jaar is de ceremonie op 

18 juni in Wenen. 

Meer info vind je hier 

. 

 

 

 

Sjors Creatief  

 

In de week van 24 februari worden 

er flyers van Sjors Sportief & 

Creatief uitgedeeld op alle 

Enschedese basisscholen. In 

tweede deel van het schooljaar 

kunnen kinderen (tot de 

zomervakantie) namelijk nog aan 

allerlei toffe creatieve, sportieve en 

gezellige activiteiten meedoen!  
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inhoudelijke activiteiten, projecten, 

experimenten, onderzoek of ander 

initiatief dat bijdraagt aan deze 

doelstelling van de regeling. 

 

De subsidie bedraagt minimaal € 

25.000 en maximaal € 125.000 per 

aanvraag 

 

.  

 

 

 

Podcast CultuurDeelJe 

Hoe werkt politiek en 

besluitvorming? Wie houden zich 

daar allemaal mee bezig en wat is 

hun rol? Iedere maand verschijnt er 

een nieuwe aflevering van de 

CultuurDeelJe-Podcast van het 

LKCA waarin o.a. raadsleden, 

bestuurders en ambtenaren aan het 

woord komen. 

In februari 2020 was het LKCA op 

bezoek in het provinciehuis van 

Overijssel waar men bezig is met 

een nieuwe cultuurplan. 

Gedeputeerde cultuur Roy de Witte 

legt uit hoe zo’n plan tot stand komt 

en welke rol de provincie kan spelen 

Inschrijven kan 

via www.sjorssportief.nl 

Sjors Creatief en Sportief is in 

Enschede een samenwerking van 

Sportaal en Cultuur in Enschede om 

basisschoolkinderen te laten 

kennismaken met leuke culturele, 

creatieve, actieve en sportieve 

activiteiten bij Enschedese 

verenigingen. 

 

 

 

WARP Technopolis 

 

PLANETART, SickHouse en KNYFE 

zijn initiatiefnemers van WARP 

Technopolis. 

 

De voormalige VVV-locatie aan het 

Stationsplein willen ze 

transformeren tot een bruisende 

plek waar het creatief rauwe, 

technologisch pionierende en 

ondernemend experimenterende 

DNA van onze stad voelbaar is. 

Een laagdrempelige en ruimte vol 
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als tussenlaag tussen rijk en 

gemeente om cultuureducatie te 

bevorderen. 

Meer info en de podcast vind je hier. 

 

. 

 

 

 

Rapport Cultuur + Educatie 

Nummer 53 van dit tijdschrift van het 

LKCA gaat over kunstbeoefening in 

de vrije tijd, en dan met name de 

beoefening daarvan in 

groepsverband. Het bevat cijfers en 

verhalen over hoe mensen in hun 

vrije tijd bezig zijn met kunst.  

De link om hem gratis te 

downloaden vind je hier. 

 

 

experiment en cross-overs op het 

gebied van kunst, onderwijs en 

innovatie. 

 

De kick off was op 14 februari. Houd 

hun Facebookpagina in de gaten 

voor meer info.  

 

 

 

Volg je ons al op facebook?  

Leuk dat je onze nieuwsbrief leest! 

Deze verschijnt ongeveer 1x per 

maand. 

 

Wil je veel vaker interessante 

berichten van ons lezen? 

Volg ons dan op facebook! 

 

 

 

Op de vraag en aanbod pagina van 

onze site is een overzicht van 

diverse oproepen te vinden. 
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Zo staat op het prikbord o.a. 

oproepen van de WAK, dat er plek is 

voor deelnemers tijdens de WAK 

Nacht.   

 

Via de link oproep plaatsen kan je 

zelf ook vraag of aanbod indienen. 

 

   

 

  Agenda 

 

6 t/m 14 juni 2020 - Week van de Amateurkunst 
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