Kunsten92: Paradisodebat, Erfgoedprijs en Tweede Kamer

PARADISODEBAT 2014
Met het jaarlijkse Paradisodebat, ter afsluiting van de Uitmarkt in Amsterdam, wordt traditiegetrouw het
cultuurpolitieke seizoen geopend.
Het debat tussen politiek en cultuursector lijkt zich in stil water te bevinden. Op korte termijn staan er geen grote
besluiten op de politieke agenda. Tijd dus om het inhoudelijke debat over kunst en politiek op te rekken: wat verbindt
kunst en politiek? Liggen ze in elkaars verlengde of staan ze tegenover elkaar? Wat zijn hun werkelijke aspiraties? Het
thema luidt:

De ambities van kunst en politiek
‘Wees realistisch. Denk het onmogelijke’ (Ernst Bloch)

Sprekers, onder andere:
Barbara Visser, voorzitter van de Akademie van Kunsten: Ambities van de kunst, mission statement van de Akademie
van Kunsten
Joke Hermsen, filosofe en schrijver: Een filosofisch perspectief op kunst en politiek in de samenleving
Op basis van deze bijdragen reflecteren zaal, sprekers en bestuurders/politici o.l.v. Ruben Maes op de relatie tussen
cultuur, samenleving en politiek.

Datum: zondag 31 augustus 2014
Tijdstip: 16.00 tot 18.00 uur
Locatie: Paradiso, Weteringschans 6  8, 1017 SG Amsterdam
Toegang: gratis
Aanmelden via Info@kunsten92.nl

ERFGOED
NOMINATIES BNG BANK ERFGOEDPRIJS 2014 BEKEND
'Vier gemeenten die het verschil maken met erfgoed'. Dat zijn volgens de jury Bergen op Zoom, Coevorden, Midden
Delfland en Rheden. Deze gemeenten zijn dan ook genomineerd voor de BNG Bank Erfgoedprijs 2014.
De jury  bestaande uit James van Lidth de Jeude, Karel Loeff, Liesbeth van der Pol, Jan van de Voorde, Andries
Ponsteen en Paul Spies  is van mening dat deze vier gemeenten zich bovengemiddeld inzetten voor erfgoed en zich
daarmee onderscheiden. Erfgoed maakt integraal onderdeel uit van de organisatie en klinkt daarnaast door in bijna
alle beleidsvelden zoals visie, betrokken inwoners, innovatie, educatie en krachtenbundeling op het gebied van
cultureel erfgoed.
Op vrijdag 31 oktober 2014 wordt bekendgemaakt wie de Beste Erfgoedgemeente van Nederland 2014 is, tijdens
een feestelijke uitreiking in Kampen. Voorafgaand vindt een Symposium plaats over erfgoed & water. Lees meer op
de website van het Erfgoedplatform van Kunsten '92.

INTERNETCONSULTATIE OVER WETSVOORSTEL ERFGOEDWET
De Erfgoedwet is een nieuwe wet voor het cultureel erfgoed in Nederland, waarin onder meer de Wet tot behoud van
cultuurbezit en delen van de Monumentenwet opgaan. Dit wetsvoorstel bundelt bestaande wet en regelgeving voor
behoud en beheer van het cultureel erfgoed in Nederland.
Op dit moment loopt een zogenaamde internetconsultatie: de komende vier weken kunnen burgers en
belanghebbenden online reageren op het wetsvoorstel. Naar de internetconsultatie.

MINISTER | TWEEDE KAMERDEBATTEN | RAAD VOOR CULTUUR
MINISTER
Voor de zomer stuurt minister Bussemaker de volgende brieven aan de Tweede Kamer:
 De brief over samenwerking tussen cultuur en andere domeinen
 De beleidsreactie op het advies van de Raad over actieve cultuurparticipatie
 De brief over de voortgang van het programma Cultuureducatie met kwaliteit.
De laatste twee brieven ontvangt de Kamer midden juni; deze brieven kunnen worden betrokken bij het algemeen
overleg van 2 juli over cultuureducatie.
 En voor het einde van het zomerreces stuurt de minister een brief aan de Tweede Kamer over Talentontwikkeling.

TWEEDE KAMER
In de Tweede Kamer staan de volgende debatten op de agenda: op 2 juli over Cultuureducatie (naar de Agenda) en op
8 september over diverse onderwerpen, waaronder Talentontwikkeling (naar de nog niet volledige Agenda).

RAAD VOOR CULTUUR
 Op 23 juni publiceert de Raad voor Cultuur een brede cultuurverkenning. De raad wil met deze verkenning inzicht
krijgen in de belangrijkste trends en ontwikkelingen binnen de vier verschillende domeinen waarover hij adviseert:
Beeldende kunst, vormgeving & architectuur, Erfgoed, Media en Podiumkunsten. De verkenning richt zich overigens
zowel op het gesubsidieerde als het nietgesubsidieerde culturele landschap. Lees meer.
 Ook in juni komt de Raad voor Cultuur met een advies over de vaste boekenprijs. De minister heeft de Raad
namelijk verzocht te adviseren over de beleidsmatige consequenties van een rapportage: de tweede evaluatie van de
Wet op de vaste boekenprijs over de periode 20092012, uitgevoerd door 2 bureaus. Lees meer.

TALENTONTWIKKELING
Kunsten ’92 stuurt eind juni een brief over Talentontwikkeling naar de Tweede Kamer, die over dit onderwerp in
september debatteert. De Kamer verwacht de brief van de minister over talentontwikkeling voor het einde van het
zomerreces (zie ook hierboven vermeld).
Bij de brief betrekken wij de ervaringen van vele instellingen in alle disciplines, om inzicht te krijgen in en een oordeel
te vormen over de gevolgen van de veranderingen die zijn opgetreden na 1 januari 2013. Binnenkort meer hierover.

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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