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Verslagen Gemeentelijk Cultuurcongres van 30 januari online
Op de website van Kunsten ’92 vindt u verslagen van het Gemeentelijk Cultuurcongres in woord, beeld en
tweets. Ook zullen filmopnamen, inclusief de integrale lezing van Frits van Oostrom, deze week op de website
worden geplaatst. We kijken terug op een zeer druk bezocht, geanimeerd congres: het was uitverkocht en telde
meer dan 500 deelnemers. Doel was om inspiratie en handvatten te bieden voor toekomstig gemeentelijk
cultuurbeleid en een actieve ontmoetingsplek te creëren tussen deelnemers vanuit gemeenten en uit de wereld
van kunst en cultuur (in breedste zin). Een van de kernvragen was hoe gemeenten in de toekomst hun burgers
en bedrijven nog een aantrekkelijke woon en werkomgeving kunnen bieden.
Tijdens het congres, met name in de interactieve sessies, kwam een aantal centrale thema's steeds
bovendrijven, zoals bijvoorbeeld: cultuur bepaalt het karakter van de gemeente en gaat iedereen aan, niet alleen
kunstenaars en instellingen, maar vooral ook ondernemers (o.a. horeca), galeries, uitgaansleven, stedelijke
ontwikkeling. Bewust zijn van de zorgen van de buitenwereld, of men nu kunstenaar, wethouder of ondernemer
of alledrie is. Ruimte aan burgerinitiatieven, vanuit wijken, creatieven en uitgaan van 'samenredzaamheid'.
Wij zullen de uitgewerkte resultaten van het Gemeentelijk Cultuurcongres, in combinatie met (nogmaals) onze
Gemeentelijke Cultuuragenda, zo goed mogelijk onder de aandacht van gemeenten brengen bij de start van de
collegeonderhandelingen na verkiezingen.

Start aanmelding BNG Bank Erfgoedprijs 2014
Aanstaande donderdag 13 februari verstuurt Kunsten '92 aan alle gemeenten in Nederland de
aanmeldformulieren en informatie voor de 2014editie van de BNG Bank Erfgoedprijs. Wie wordt na Dordrecht,
Westerveld, Schiedam en Kampen de volgende winnaar van deze prijs ter grootte van 25.000 euro, beschikbaar
gesteld door BNG Cultuurfonds? Aangezien de winnende gemeente van het voorafgaande jaar gastheer is voor
de uitreiking, krijgen we het antwoord op deze vraag dit najaar in Kampen te horen.

Europese Verkiezingen 2014
In mei van dit jaar vinden de verkiezingen voor het Europese Parlement plaats. Kunsten '92 voorzitter Jet de
Ranitz heeft hier tijdens Eurosonic / Noorderslag op 16 januari een aftrap voor gegeven door het manifest 'Voor
Europa Door Cultuur' te presenteren. Dit manifest is opgesteld door een samenwerkingsverband van de
European Cultural Foundation (ECF), Kunsten '92, Buma Stemra en Buma Cultuur, de Federatie Cultuur, Dutch
Creative Industries en European Alternatives. Het manifest vraagt in aanloop naar de Europese
Parlementsverkiezingen 2014 aandacht voor het belang van kunst, cultuur en erfgoed voor Europa. Lees ons
websitebericht hierover en download onderaan 'Voor Europa Door Cultuur'.

Voor actuele informatie, volg ons op Twitter:

@kunsten92

Wilt de nieuwsbrief ook ontvangen? Neem dan even contact met ons op.
Wenst u de nieuwsbrief niet meer te ontvangen of wenst u uw gegevens te wijzigen, klik dan
op de volgende link: Meld je aan voor Digitaal maandbericht Kunsten '92.
Reageren op deze nieuwsbrief: info@kunsten92.nl
Voor meer informatie: www.kunsten92.nl
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