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Vandaag Tweede Kamerdebat Cultuurbegroting 2015 | Brief Kunsten ’92
Vandaag vindt om 15.00 uur het Tweede Kamerdebat plaats over de Cultuurbegroting van 2015. Bekijk de agenda
voor dit debat.
Kunsten ’92 heeft een uitgebreide brief met input voor dit debat aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer
gestuurd, met aandachtspunten op het gebied van cultuureducatie, talentontwikkeling, verdienmogelijkheden voor
kunstenaars, de gevolgen van de bezuinigingen, zzp’ers in de creatieve sector en de erfgoedwet. Lees hier onze brief.
In de brief wordt verwezen naar de volgende publicaties:
‘Wat er speelt’ De positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving' door SEO Economisch
Onderzoek 2011. Bekijk via deze link
‘Musea voor Mensen’ door de Commissie Putters, oktober 2014. Bekijk via deze link

Bergen op Zoom wint BNG Bank Erfgoedprijs 2014
De Deltacommissaris, de heer W. Kuijken, heeft op 31 oktober de BNG Bank Erfgoedprijs 2014 uitgereikt in de
Broederkerk te Kampen. Wethouder Arjan van der Weegen van de gemeente Bergen op Zoom ontving onder grote
belangstelling een oorkonde en een cheque ter waarde van € 25.000, beschikbaar gesteld door hoofdsponsor BNG
Cultuurfonds. De gemeente Kampen, winnaar van 2013, was gastheer van deze feestelijke bijeenkomst en had een
dagvullend symposium over erfgoed en water, ‘Te Kampen met erfgoed en water’, aan de uitreiking gekoppeld.
Juryvoorzitter James van Lidth de Jeude:
Bergen op Zoom vonden we, met haar straatbeeld, pleinenplan, stadstuinen en herbestemmingen een stad die haar
verouderend uiterlijk tot in de puntjes blijft verzorgen. Het is een gemeente die op veel erfgoedborden tegelijk schaakt
en die breed, bestendig en bewust bezig is met haar erfgoed.
Zie ook het persbericht en foto's op onze site.
Lees verder:
Juryrapport 2014
Boekje over prijs en genomineerden

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
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MailingLijst PDF © Kunsten92  12 dec 2018  powered by MailingLijst

