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Bekijk de webversie

Twente heeft zich ontwikkeld tot één van de meest innovatieve regio’s van Nederland.
Maar Twente wil verder groeien. Hierbij speelt het aantrekken en behoud van talenten en
het stimuleren van het creatieve klimaat een grote rol. We moeten blijven innoveren en
talenten kansen bieden om zichzelf te blijven ontwikkelen.

Gyula Rychtarski: "Twente geeft jong talent de
kans om zichzelf te blijven ontwikkelen"
Kijk en luister naar de persoonlijke videoboodschap van voorzitter van de Young Twente
Board Gyula Rychtarski:

Een boost voor creativiteit in Twente
Om creatieven voor de regio te behouden en
aan te trekken gaat per 1 september 2020
de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente
van start. Deze bijdrage fungeert als
startmotor om in de periode 2020-2025
onder meer tien creatieve broedplaatsen in
Twente van de grond te krijgen of door te
ontwikkelen.

Lees hier het hele artikel

Cultuur met impact
Op 1 juni hebben de musea de deuren weer
mogen openen. IK10 sprak met Arnoud
Odding, directeur Rijksmuseum Twenthe.
Odding doet de oproep om cultuur meer met
het bedrijfsleven te verbinden en benadrukt
het belang van cultuur voor Twente.

Bekijk hier de aflevering

Goed nieuws voor cultuurregio Twente
Twente heeft met GOGBOT en Tetem twee
nieuwe culturele instellingen op de lijst voor
de landelijke culturele Basisinfrastructuur.
De instellingen op de lijst worden onmisbaar
geacht voor het culturele landschap in de
hele regio. Kees de Groot (Gogbot) en Wilja
Jurg (Tetem), beide directeuren, zijn blij
verrast.

Lees hier het interview

Twente Board is een strategisch- en lobbyorgaan. Ze bestaat uit
vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Alle boardleden zijn in het bezit van een groot hart voor
Twente en met een groot netwerk.
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