Uitnodiging DCR Network:	
  
Kennisdag voor toonaangevende creatieve residenties!
Vrijdag 16 september 2016 van 14:00 tot 18:30 uur – The Cee Spot & Cee Cee Community:
regionale samenwerking in Enschede	
  

	
  

De Dutch Creative Residency Network (DCR Network) begint na de zomer en met frisse energie met weer een nieuwe
Kennisdag - deze editie in samenwerking met de The Cee Spot in Enschede. Dit jonge initiatief is gevestigd in het
voormalig hoofdkantoor van de Grolsch brouwerij aan de rand van de Creatieve Campus van Enschede (CeeCee) gelegen
in de wijk Roombeek.
Bij de start van het initiatief is nadrukkelijk gekozen voor een bottom-up organische ontwikkeling en focus op regionaal
samenwerken. De DCR Network nodigt jouw residentie graag uit voor de DCR Network Kennisdag. Deze dag wordt
gehouden op vrijdag 16 september.
The Cee Spot & CeeCee Community | De CeeCee Community is een jonge cooperatie welke eind 2015 is opgericht
met als doel de creatieve industrie in Oost Nederland een boost te geven en het gevestigde bedrijfsleven aan jong
ondernemend talent te koppelen. Dit doet ze door het aanbieden van een incubator-formule bestaande uit o.a. flexibele
huisvesting, netwerk en (ondernemers)support. Met ondertussen zo’n 15 jonge bedrijven, 12 partners als leden en 150200 bezoekers per week is er een goede start gemaakt.
The Cee Spot is de fysieke locatie waarin o.a. de CeeCee Community is gevestigd. De unieke overeenkomst met de
voormalig vastgoedeigenaar maakt dat de community initiatief kan nemen in de ontwikkeling van ruim 6000 m2
kantoorruimte. Net als de ontwikkeling van de community zelf wordt ook de ontwikkeling van het pand van onderaf
georganiseerd en wordt gezocht naar een mix van o.a. jonge en gevestigde bedrijven, flex- / evenementruimtes, kunst
en cultuur, onderwijs en de 24uurs economie.
Thema ‘de zin en onzin van regionaal samenwerken’ | Binnen dit thema spreken we o.a. over de voor- en nadelen
van samenwerken (co-creatie) met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en overheid. Wat werkt er niet, wat werkt er
wel en in wiens belang? Behalve de verhalen over de CeeCee Community en The Cee Spot zal er ruimte zijn voor
uitwisseling
Programma | Het ontvangst is in het gebouw van de CeeCee Comminuty: The Cee Spot. Na ontvangst start het
programma met een korte introductie van de CeeCee Community en The Cee Spot om 14:30u. Om 15:00u start de
rondleiding door Roombeek en de Creatieve Campus (CeeCee). Wat gebeurt hier allemaal, hoe is het georganiseerd en
op welke manier wordt hier samengewerkt? Om 16:00u is het tijd voor een korte pauze, waarna om 16.15u een
rondleiding door het gebouw van de CeeCee Community start gevolgd door een interactieve presentatie over de
ontwikkelingen en samenwerkingen van de community. Er wordt afgesloten met een borrel van 17:30u tot 18:30u.
Kennisdagen zijn bedoeld om van elkaar te leren, best practices uit te wisselen en onderlinge netwerken te
versterken. DCR Network vertegenwoordigt inmiddels meer dan 4.000 creatieve ondernemingen verdeeld over 38
creatieve panden/residenties in 11 provincies. Doel van het DCR Network is het creatief ondernemerschap in Nederland
te bevorderen en de samenwerking tussen creatieve residenties te vergroten.

	
  

Deelname is kosteloos.

Programma

Aanmelden svp vóór 5 september
via hilde@urbanresort.nl

	
  

14:00

Ontvangst

Met creatieve groet,

14:30

Korte intro over CeeCee Community en
The Cee Spot

DCR Network & The Cee Spot

15:00

Rondleiding door Roombeek en de
Creatieve Campus (CeeCee)

16:00

Korte pauze

Namens het DCR Network,

DCR Network
Netwerk- en Kennisdag
16 september
Adres:

	
  

16:15

The Cee Spot
Brouwerijstraat 1 te Enschede

17:30

Rondleiding door het pand van de CeeCee Community
en interactieve presentatie over ontwikkelingen en
samenwerkingsverbanden van de community

Netwerkborrel

	
  

