Kunsten92: Nieuwsbericht met oa Bibliotheekwet, Europa, Omroepadvies

In dit bericht: Bibliotheekwet, Europese Verkiezingen, Omroepadvies, Talentontwikkeling en data voor uw Agenda.

Bibliotheekwet
Vandaag (donderdag 15 mei) behandelt de Tweede Kamer in een plenaire vergadering om 14.00 uur het wetsontwerp
Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (Wsob).
In dit wetsontwerp ontbreekt de verantwoordelijkheid van elke stad en dorp om haar inwoners een volwaardige
bibliotheek te bieden. In een brief aan de Tweede Kamer (dd. 7 mei 2014) betoogt Kunsten ’92 dat een bibliotheek
voor iedereen dichtbij, die toegang biedt en de gemeenschap faciliteert, een kernvoorwaarde is voor de culturele
infrastructuur in Nederland. Lees de brief van Kunsten ’92. U kunt hier meer lezen over het Tweede Kamerdebat, het
debat in de plenaire zaal live volgen en op de VOBsite kijken voor achtergrondinformatie.

Europese verkiezingen op 22 mei 2014
In aanloop naar de Europese Verkiezingen heeft de European Cultural Foundation, in samenwerking met Kunsten ’92
en oa Buma Cultuur, Dutch Creative Industries en de Federatie Cultuur, het Manifest Voor Europa Door Cultuur
opgesteld. Hierin wordt een dringend beroep gedaan op (toekomstige) Europarlementariërs om een bijdrage te
leveren aan een innovatieve Europese toekomstvisie. Cultuur is een verbindende schakel tussen de verschillende
beleidsvelden en hoort thuis in het hart van Europese beleid. In de NRC stond aan de vooravond van Europadag (9
mei) een paginagrote advertentie.
De organisaties roepen iedereen op om het Manifest op dinsdag 20 mei aan de Nederlandse lijsttrekkers van de
Europese verkiezingen en eventueel woordvoerders cultuur van de Tweede Kamer te sturen. Verspreid deze oproep
ook aan uw achterban, leden en netwerk, zodat de Europarlementariërs vanuit zo veel mogelijk organisaties en
ondersteuners het manifest met de boodschap zullen ontvangen op 1 dag. Klik hier voor het Manifest en klik op de
link met mailadressen.

Reactie Kunsten ’92 op Omroepadvies van de Raad voor Cultuur
Op 27 maart jl. overhandigde de Raad voor Cultuur het advies voor een toekomstbestendige publieke omroep, De tijd
staat open, aan staatssecretaris Dekker (OCW). Naar aanleiding van dit advies stuurde Kunsten ’92 op 13 mei een
reactie aan de staatssecretaris. Lees de brief van Kunsten ’92.

Talentontwikkeling
Stand van zaken op dit moment:
Het Ministerie van OCW werkt aan een visie op talentontwikkeling en heeft vorige maand een enquête uitgezet onder
beeldend kunstenaars en makers in de podiumkunsten.
In juni wordt een brief van de minister verwacht, waarin verschillende beelden die bestaan over talentontwikkeling en
de geconstateerde knelpunten aan de orde worden gesteld.
Eveneens in juni komt de Raad voor Cultuur met een verkenning over talentontwikkeling.
Het debat in de Tweede Kamer over dit onderwerp zal dan vermoedelijk in het najaar worden gevoerd.
Kunsten ’92 hecht eraan om vanuit het perspectief van de instellingen inzicht te krijgen en een oordeel te vormen over
de gevolgen van de veranderingen die zijn opgetreden na 1 januari 2013, en wel in alle disciplines. Hiertoe hebben wij
informatie ingewonnen bij vertegenwoordigers uit de sectoren Theater, Festivals, Muziek (Pop), Muziek (Klassiek en
Nieuw), Muziektheater, Beeldende kunst, Film, Media, Ecultuur, Dans, Letteren, Architectuur, Erfgoed,
Postacademisch onderwijs BK, Kunstvakonderwijs, Vormgeving, Creatieve industrie. Wij verwachten voor de zomer
een brief over Talentontwikkeling aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Voor de Agenda
* 23 en 24 juni 2014:
SOCIAL & CREATIVE ENTREPRENEURSHIP, MAKING A DIFFERENCE
Social Entrepreneurship and the role of the Creative Producer in times of transition
M.m.v. Kunsten ’92
Meer informatie volgt later op de site van de A'damse Hogeschool voor de Kunsten
* 31 augustus 2014
PARADISODEBAT 2014
Om 16.00 uur
Save the date!
Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Wij berichten u spoedig nader.

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
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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