Beste collega-instelling/-organisatie/-vereniging,
In 2014 gaat Den Haag voor het eerst meedoen aan de Week van de Amateurkunst (de WAK).
CultuurSchakel coördineert deze week en zorgt voor de publiciteit, maar zonder jullie inbreng en
bijdrage ís er helemaal geen week van de amateurkunst!
Wat is de WAK?
De WAK is een landelijk georganiseerde week waarin de amateurkunst centraal staat. Centraal in al
haar facetten: openbare repetities of lessen, speciale voorstellingen en workshops, exposities,
kunstmarkt/-borrel, masterclasses, open dagen, enz. Alle verenigingen en kunstscholen kunnen in
deze week laten zien wat ze in huis hebben en wat ze Den Haag te bieden hebben.
Wanneer is de WAK?
Van 17 t/m 25 mei 2014 | het thema is Kunst werkt!
Waarom zou ik meedoen?
Zoals gezegd is dit dé week waarin je jezelf als vereniging of
kunstschool kunt laten zien. Misschien ben je op zoek naar nieuwe
leden of cursisten, of wil je als orkest een keer samenspelen met een
klassiek koor. Alles kan, alles mag.
WAK-Nederland zorgt voor een landelijke publiciteitscampagne
(televisie, geschreven pers) en een website (www.waknederland.nl)
met een aparte evenementenpagina per deelnemende gemeente.
Verder wordt er een evenementen-app ontwikkeld, komt er een
facebookpagina, en CultuurSchakel maakt een brochure met alle
evenementen per dag, coördineert de week en zorgt voor lokale
publiciteit.
Geïnteresseerd?
Mocht je mee willen doen, dan kun je alle activiteiten die je organiseert in de WAK-week aanmelden bij:
wakdenhaag@cultuurschakel.nl. Wij zorgen voor vermelding in de brochure en op de site.
Wil je meer informatie over de WAK, mail dan naar wakdenhaag@cultuurschakel.nl en wij nemen
contact met je op, of kom naar de inspiratieavond op 5 maart a.s.
Belangrijke data:
5 maart:
inspiratiebijeenkomst bij CultuurSchakel van 18.30-19.30 uur (18.00-18.30 uur
inloop met een broodje), Prinsegracht 27, Den Haag | graag aanmelden vóór 1
maart via wakdenhaag@cultuurschakel.nl
1 april:
deadline aanleveren activiteiten voor de brochure (activiteiten die later bedacht
worden, komen uiteraard wel op de website)
17 t/m 25 mei: Week van de Amateurkunst
Met vriendelijke groet,
Jolanda Boejharat | jolandaboejharat@cultuurschakel.nl | 06 46 94 16 69
Margreet Schuemie | margreetschuemie@cultuurschakel.nl | 06 46 94 16 51
Gerda Wessels | gerdawessels@cultuurschakel.nl | 06 46 94 16 44
Bezoekadres Prinsegracht 27, Den Haag
Postadres Postbus 13291, 2501 EG Den Haag
(070) 820 99 70 | info@cultuurschakel.nl | www.cultuurschakel.nl

