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MOTIE VERA BERGKAMP (D66) EN JASPER VAN DIJK (SP) NAAR AANLEIDING VAN
TALENTONTWIKKELINGSBRIEF AAN MINISTER BUSSEMAKER
De gezamenlijke inspanning om minister Bussemaker te bewegen de extra gelden talentontwikkeling niet aan
landelijke coaches maar aan een toegankelijke ontwikkelingsregeling voor talent te besteden, heeft effect: naar
aanleiding van de brief van theatermakers dienden D66 en SP een gewijzigde motie in, waarin zij vragen om
aansluiting bij de bestaande structuur.
In de brief omarmen theatermakers uit de podiumkunsten het streven van minister Bussemaker om
talentontwikkeling te stimuleren, maar zien de door haar voorgestelde uitvoering als problematisch en schetsen
daarom een alternatief voorstel. In aangepaste vorm is de brief ook op andere disciplines toepasbaar; het gaat
hier vooral om het principe, niet om de uitwerking. Inmiddels wordt het breed gedragen en ondertekend door
kunstenaars, acteurs, schrijvers, bemiddelaars, brancheorganisaties, podia en instellingen alsmede
organisaties en personen van andere sectoren.
Als makers uit ook andere disciplines dan podiumkunsten hun steun betuigen aan dit initiatief, wordt
het draagvlak vanuit die andere sectoren goed zichtbaar. Kunsten ’92 steunt dit initiatief en roept makers
en andere belanghebbenden dan ook op om mede te ondertekenen. Steun betuigen kan via een mail
aan T.Elstgeest@Productiehuisrotterdam.nl. Hoe langer en diverser de lijst, des te beter.
Lees hier de brief aan de minister.
Lees hier de motie.
De motie wordt op dinsdag 23 september 2014 in de Tweede Kamer behandeld.

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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