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WAK 31 okt - 8 nov 

 

Ondanks dat door Covid-19 veel niet 

kan, gaan we toch de WAK 

 

Goede initiatieven voor 

binnenstad gezocht 
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organiseren!  

Dit doen we omdat we het belangrijk 

vinden om het amateurkunstveld 

voor het voetlicht te brengen. 

 

De WAK zal plaatsvinden van 

zaterdag 31 oktober t/m zondag 8 

november. 

 

Wie heeft interesse om zichzelf dan 

te presenteren?  

Kijk voor meer info op de website 

van de WAK. 

  

 

 

 

Samen cultuurmaken 

 

Op 14 september sloot de 

aanloopregeling Samen 

cultuurmaken verbreden. 

Deze regeling is met meer dan 100 

aanvragen een groot succes. 

 

De dag erna is gelukkig de regeling 

Samen cultuurmaken geopend; een 

vervolg op de aanloopregeling waar 

het Fonds voor 

Cultuurparticipatie meer 

mogelijkheden voor verschillende 

Enschede heeft een bruisende en 

aantrekkelijke binnenstad. Dit willen 

we graag zo houden. 

 

Mensen met goede ideeën om het 

centrum van Enschede nog mooier, 

aantrekkelijker en boeiender te 

maken, kunnen zich voor financiële 

ondersteuning bij de gemeente 

Enschede melden. 

Bijvoorbeeld via de regeling Pilot 

Spontane Binnenstad. 

 

Lees meer. 

 

 

 

Rabo Clubsupport  

 

Een club is zoveel meer dan een 

club. Het is de plek waar de buurt 

samenkomt, waar je iedereen kent, 

waar je jezelf kunt zijn en waar we 

elkaar en de buurt sterker maken. 

 

Met Rabo ClubSupport investeert de 

Rabobank met kennis, netwerk en 

financiële middelen in clubs en 

verenigingen. Om ze sterker en 

toekomstbestendig te maken. Dat is 

goed voor de club & geweldig voor 

https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=9f2760074e&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=9f2760074e&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=13c2601787&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=13c2601787&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=813b572107&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=9d97fafb14&e=3216183e0f


type aanvragen heeft gecreëerd. 

 

Lees meer. 
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Projectsubsidie amateurkunst 

Subsidie Gemeente Enschede 

 

De Projectsubsidie Amateurkunst 

van de Gemeente Enschede is aan 

te vragen vanaf 1 oktober.  

 

Eind juni heeft Cultuurcoach 

Jacintha online informatie gegeven 

over deze subsidie. Ze heeft vertelt 

hoe de regeling eruit ziet en hoe je 

deze kan aanvragen. 

 

Deze gratis online sessie 

is hier terug te vinden.  

. 

. 

 

 

de buurt. 

 

Heeft jouw club een maatschappelijk 

bestedingsdoel? Doe dan mee met 

Rabo ClubSupport.   

 

Lees meer. 

  

 

 

 

Workshops najaar 2020 

 

Op onze website vind je een nieuwe 

link naar ‘Workshops najaar 2020’. 

Daar vind je nu al enkele activiteiten. 

  

Deze lijst zal in de komende weken 

aangevuld worden met nog een 

aantal workshops. 

Houd ze site dus goed in de gaten! 

  

En hebben jullie zelf behoefte aan 

een workshop die er nog niet tussen 

staat? 

Mail naar 

info@cultuurinenschede.nl  
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Cultuurshock 

 

Sinds 2013 organiseert team Cultuur 

van de Provincie Overijssel ieder 

jaar een congres voor de brede 

sector. Een vast informatie-, 

inspiratie- en netwerkmoment met 

ruim 200 bezoekers. 

 

Juist nu zou het fijn zijn om bijeen te 

komen om elkaar te spreken, 

steunen, helpen. Dat dat fysiek niet 

kan, mag duidelijk zijn. 

 

Om elkaar toch te ontmoeten, meer 

over het nieuwe cultuurbeleid te 

horen én recente inzichten met 

elkaar te delen, organiseren ze 

onder de noemer ‘Cultuurshock’ een 

aantal online events voor de 

Overijsselse kunst- en cultuursector. 

Lees meer 

. 

 

 

 

 

Nomineer nu jullie topvrijwilliger 

voor de Enschedese 

Vrijwilligersprijs  

 

Gedurende deze tijd is meer dan 

ooit gebleken dat vrijwilligers het 

sociale kapitaal van onze 

samenleving zijn; we kunnen niet 

zonder hen! 

 

In Enschede zetten we vrijwilligers 

jaarlijks extra in het zonnetje. 

In 2020 zal de Gemeente Enschede 

voor de tweede keer de 

“Enschedese Vrijwilligersprijs” 

uitreiken tijdens de Nationale 

Vrijwilligersdag op 7 december!  

 

Lees meer & Nomineer 

. 

. 
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Interessante artikelen Klankwijzer 

 

1) De vakantie is voorbij. Tijd voor 

de ledenwerfcampagnes. 

Muziekverenigingen richten hun 

pijlen vooral op kinderen. 

 

Dat daarmee een belangrijke 

doelgroep over het hoofd wordt 

gezien, bewijst het succes van de 

Nij Talint Orkesten in de provincie 

Friesland. Een initiatief dat zich richt 

op volwassenen. Lees meer 

 

2) Ensemblespel is leerzaam en 

gezellig. Lees meer 
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Heb je vragen?  

 

Corona update 

 

Gevolgen coronavirus voor 

kunsteducatie en -participatie 

De gevolgen van het coronavirus 

voor de culturele sector zijn enorm. 

Dat blijkt uit onderzoek van o.a. het 

LKCA. Een overzicht van belangrijke 

bevindingen lees je hier. 

 

Wat mogen amateurkunstgroepen? 

Een samenvatting van de informatie 

van de Rijksoverheid, het RIVM, het 

LKCA en de gemeente vind je op 

onze site. Daar vind je ook een 

mailadres van de gemeente voor als 

je nog hele specifieke vragen hebt. 

 

Repetitieruimte 

Zoek je een (tijdelijke) andere 

repetitieruimte? Bijvoorbeeld omdat 

de ruimte waar jullie normaal 

gesproken repeteren nu niet groot 

genoeg is vanwege de 

coronamaatregelen? 

 

Kijk dan eens hier  
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Heb je vragen? Zit je ergens mee? 

Of heb je juist toffe ideeën die je wilt 

delen? Mail dan!  

 

We zijn bereikbaar op 

info@cultuurinenschede.nl   

 

 

 

Houd elkaar in de gaten 

 

Enschede telt meer dan 150 

culturele verenigingen. Zo'n levendig 

verenigingsleven is belangrijk voor 

de maatschappij. 

 

Voor jou is het spelen/ zingen/ 

dansen/ muziek maken/ schilderen/ 

etc in een groep een leuke en 

ontspannende vrijetijdsbesteding is. 

Maar voor sommigen, die wellicht 

verder niet zo'n sociaal netwerk 

hebben, is het ook een belangrijke 

manier om onder de mensen te 

blijven komen.  

 

Gelukkig zijn er versoepelingen, 

waardoor je als groep weer samen 

kan komen. Maar ook nu is de 

hoeveelheid contact nog niet terug 

is op het normale niveau. Houden 

jullie elkaar ook in deze periode een 

beetje in de gaten? 

 

   

 

  Vraag en aanbod 

 

Op de vraag en aanbod pagina van onze site is een overzicht van diverse oproepen te 

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

 

     Agenda 

 

mailto:info@cultuurinenschede.nl
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=67daca82f4&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=db6cceb97d&e=3216183e0f


 

Van Haag tot Wal festival - 31 oktober 

Week van de Amateurkunst - 31 oktober t/m 8 november 

    

 

 

Copyright © 2020 CultuurinEnschede, All rights reserved. 

Our mailing address is: 

info@cultuurinenschede.nl   

 

 

   

 

 

Cultuurcoach Enschede · Postbus 437 · Enschede, Ov 7500 AK · Netherlands  

 

 
 

 
 

https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=477ae36e46&e=3216183e0f
https://cultuurinenschede.us6.list-manage.com/track/click?u=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&id=e7e6d2df71&e=3216183e0f
mailto:info@cultuurinenschede.nl
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=d3f7cb0f1b72eb1f6400a34ec&afl=1

