Kunsten92: Gemeenteraadsverkiezingen en ander nieuws

In dit bericht veel aandacht voor de Gemeenteraadsverkiezingen. Maar ook nieuws over cultuureducatie,
podiumkunsten, bibliotheken en talentontwikkeling.

Cultuurdebatten in heel Nederland
Met nog twee weken te gaan tot de Gemeenteraadsverkiezingen wordt er in Nederland druk gedebatteerd. Cultuur
leeft bij de Gemeenteraadsverkiezingen! Wij noteerden de afgelopen dagen (aankondigingen van) cultuurdebatten in
bijvoorbeeld Zwolle, LeidschendamVoorburg, Den Haag, Woerden, Amsterdam, Lelystad, Utrecht, Meppel,
Zaltbommel, Haarlem, Goes, Franekeradeel, Vianen en Rotterdam. Bij dit laatstgenoemde debat van afgelopen
maandag bestond opmerkelijke eensgezindheid over het belang van kunst en cultuur voor de stad en de noodzaak
om in cultuureducatie te investeren. Wethouder Laan van Rotterdam verwoordde het helder: “Kunst is iets wat we
keihard nodig hebben!”

MuseumMaandag & De Burgemeester
Aanstaande maandag 10 maart is in elf musea, verspreid door heel Nederland, de burgemeester voor één dag
museumdirecteur! De deelnemende musea verzorgen op die maandag een exclusief programma, met onder andere
een debat over cultuur en erfgoed in die gemeente, in samenwerking met Kunsten '92. MuseumMaandag wordt
mogelijk gemaakt door de Bankgiroloterij. Kijk hier voor deelnemende musea.

Wat doet Kunsten ’92 rond de Gemeenteraadsverkiezingen?
Kunsten ’92 gaat (nieuwe) raadsleden en wethouders handvatten en inspiratie bieden om kunst, cultuur en
erfgoed een plek te geven in de collegeonderhandelingen.
Vlak na de verkiezingen stuurt Kunsten ’92 een pakket aan zowel raadsleden als wethouders met daarin: een brief
met de belangrijkste agendapunten, de Gemeentelijke Cultuuragenda (ook reeds in november verstuurd), de
Gemeentelijke Erfgoedagenda, een interview met vijf cultuurwethouders en een link naar het Compilatiefilmpje en de
overige verslagen van het Gemeentelijk Cultuurcongres. Ook de leden van Kunsten '92 ontvangen nogmaals de
fysieke versie van de Gemeentelijke Cultuuragenda, zodat zij daarmee op hun eigen wethouders, raadsleden en
ambtenaren af kunnen stappen.

Kamervragen en Brief Bussemaker over cultuurbezuinigingen in collegeakkoorden
Minister Bussemaker heeft gereageerd op de enquête Cultuur & Collegeakkoorden die Bureau Berenschot aan de
vooravond van het Gemeentelijk Cultuurcongres publiceerde. Op basis van een enquête onder 65 gemeenten
verwacht Berenschot dat de gemeentelijke uitgaven aan cultuur in 2015 dalen tot 1,74 miljard euro, terwijl die van het
Rijk omlaag gaan naar 740 miljoen euro. De minister vindt het nog te vroeg om hier conclusie te verbinden, zij
verwacht meer duidelijkheid na de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. Bussemaker wil de
samenwerking met de lokale overheden intensiveren op het gebied van cultuur bij onderwerpen als
talentontwikkeling, de relatie tussen aanbod en afname in de podiumkunsten en de samenwerking tussen musea, zo
schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Raad voor Cultuur bezorgd over gemeentelijke bezuinigingen cultuureducatie en
amateurkunst
Vandaag verschijnt het advies van de Raad voor Cultuur over de toekomstperspectieven voor actieve
cultuurparticipatie. De Raad ziet in gemeenten en provincies de mogelijkheden voor actieve cultuurparticipatie in snel
tempo verdwijnen en deelname aan kunstbeoefening over bijna de gehele linie dalen. De raad maakt zich over deze
ontwikkelingen zorgen: ”Zonder actieve cultuurparticipatie verschraalt het culturele leven, ontnemen we mensen de
toegangsweg tot culturele ontplooiing en verliest Nederland uiteindelijk zijn creatieve hart.“ De gemeenten hebben
geen verplichtingen ten aanzien van cultuurparticipatie en dat maakt deze sector een gemakkelijk doelwit van
bezuinigingen in deze tijd. Het advies staat vanmiddag (6 maart) vanaf 16.00 uur op de website van de Raad voor
Cultuur.

Expeditie podiumkunsten
De koepels in de podiumkunsten organiseren een serie werksessies getiteld ’Expeditie podiumkunsten: agenda
20142024‘. Dit doen ze omdat het belangrijk is dat de podiumkunstensector zelf gaat aangeven waar hij staat en
waar hij over tien jaar wil staan. Leden van de NAPK, VSCD, Koepel Opera, VVTP, VNPF en Kunsten ’92
(podiumkunsten), en instellingen in de meerjarenregeling van het Fonds Podiumkunsten die niet zijn aangesloten bij
een branchevereniging, hebben een uitnodiging ontvangen. Lees hier meer.

'Mijn bieb moet blijven!'
In het licht van de behandeling van de bibliotheekwet in de Tweede Kamer en de Gemeenteraadsverkiezingen op 19
maart heeft de VOB de campagne 'Elke gemeente een bibliotheek' gestart met het manifest 'Mijn bieb moet blijven!'.
Met dit manifest wordt steun gevraagd van bekende Nederlanders voor de openbare bibliotheek. Het manifest komt
daarna met klinkende namen beschikbaar voor alle bibliotheken als lobbyinstrument in de lokale campagnes. De
VOB zal het ook in haar landelijke lobby gebruiken om het belang van de lokale bibliotheken te benadrukken. Bekende
ondertekenaars van 'Mijn bieb moet blijven!’ zijn nu al: De Jeugd Van Tegenwoordig, Hanna Bervoets, Alexander
Rinnooy Kan, Sylvia Witteman, Arnon Grunberg, Nanda Roep, Ramsey Nasr, Marion Pauw, Jasper van Dijk en Esther
Verhoef.
Teken de petitie op www.mijnbiebmoetblijven.nl en ga naar Facebook om het manifest te liken en uw steun
betuigen.

Talentontwikkeling
Cultuurwoordvoerder in de Tweede Kamer Vera Bergkamp (D66) heeft aangegeven een goed beeld te willen krijgen
van de stand van zaken op het gebied van talentontwikkeling in de professionele kunsten. Zij heeft hiervoor Kunsten
’92 en Frascati benaderd. Minister Bussemaker heeft aangekondigd in de zomer een brief over talentontwikkeling te
sturen aan de Tweede Kamer. Kunsten ’92 heeft er zowel bij de minister als bij de Kamerleden op aangedrongen het
onderwerp talentontwikkeling breed te agenderen, dus niet alleen op het gebied van beeldende kunst en
podiumkunsten, maar ook andere disciplines als film, media, letteren, architectuur en vormgeving. Wordt vervolgd.

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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