Kunsten92: Tweede Kamer, Erfgoedarena en Noorderslag

In ons laatste bericht van dit jaar vragen wij uw aandacht voor enkele zaken die zich direct in het nieuwe jaar afspelen
en voor een publicatie van VNG en CultuurOndernemen.
Ook in het nieuwe jaar hopen wij u allen weer vaak te ontmoeten en regelmatig van u te horen. Namens bureau en
bestuur wensen wij u een gelukkig Kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar!

TWEEDE KAMERDEBAT
Op 15 januari a.s. debatteert de Tweede Kamer met minister Bussemaker over onder meer de concept
adviesaanvraag aan de Raad voor Cultuur voor de nieuwe cultuurnotaperiode 2017  2020.
Op de agenda staat ook de begeleidende brief bij Cultuur in Beeld. Hierin gaat de minister in op ontwikkelingen en
cijfers m.b.t. de culturele sector, zoals die in Cultuur in Beeld zijn gepubliceerd. Zij kijkt bovendien vooruit naar
volgende cultuurnotaperiode 2017 – 2020, waarvoor nu de inhoudelijke voorbereidingen starten. Een van de eerste
stappen is de adviesaanvraag die de minister in het voorjaar aan de Raad voor Cultuur zal sturen. De Tweede Kamer
heeft de wens uitgesproken om deze keer al voordat de adviesaanvraag wordt opgesteld over de aanvraag te
debatteren met de minister. De voorlopige agenda van dit debat op 15 januari treft u hier (ook de brief bij Cultuur in
Beeld kunt u aldaar downloaden).

ERFGOEDARENA: ERFGOED IN EEN ÜBERDYNAMISCHE WERELD
Kansen zien, pakken en krijgen | 14 januari 2015
Door maatschappelijke veranderingen en nieuwe trends veranderen ook het werk en de rol van de
erfgoedprofessionals (beroepsgroep). In tijden van mobiliteit, flexibele schillen, nieuwe organisatievormen,
vrijwilligers, eenpitters, collectieven en coöperaties is de vraag hoe we een braindrain of kennisclash voorkomen.
Vindt de maatschappij de bestaande zorg voor het erfgoed nog relevant?
Steeds vaker ontstaan er voor de erfgoedsector nieuwe kansen uit dit soort ontwikkelingen. Het permanent agenderen
van de toegevoegde waarde van erfgoed, ook in andere domeinen, is zo’n kans: door een museum krachtig te
verbinden met zijn fysieke omgeving (landschap, architectuur), door jong talent betaalde werkervaring te laten opdoen,
door het erfgoed onderwerp te maken bij bijvoorbeeld zorg en infrastructurele en wateropgaven.
Erfgoedarena onder leiding van Imre Vegh met: Agnes Vugts, provinciaal museumconsulent Limburg (LCM); Henk
Hoogeveen, o.a. Kunsten ’92; Ellen Vreenegoor, programmaleider Eigenheid en Veiligheid van de Visie Erfgoed &
Ruimte bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed; Eli Gehasse, senior Adviseur Cultuurhistorie bij Rijkswaterstaat;
Belle van den Berg, directeur van Museum Hoeksche Waard die in november 2014 de Prijs Jong Monumententalent
won tijdens het Nationaal Monumentencongres.
Wat: Erfgoedarena – Erfgoed in de Überdynamische wereld, kansen zien, pakken, krijgen.
Woensdag 14 januari 2015 20:00 uur, inloop vanaf 19:30 uur
Reinwardt Academie, Dapperstraat 315, 1093 BS, Amsterdam
Aanmelden: klik op Reinwardtcommunity
Neem ook eens een kijkje op www.erfgoedtalent.nl voor kansplaatsen in de erfgoedsector.
(Om uw bezoek aan de Erfgoedarena aan te melden: inloggen op de Reinwardt Community.
Rechts bovenin op http://www.reinwardtcommunity.nl/ ziet u daarvoor de opties:
1.) inloggen met uw Facebook profiel
2.) door een apart profiel aan te maken voor de communitysite.)

KUNST CONNECTED NOORDNEDERLAND
Zaterdag 17 januari 2015 Tijdens Eurosonic | Noorderslag
De wereld ligt voor ons open, we brengen steeds meer tijd door op het internet, we zijn individueler dan ooit en we
worden ouder. Wat betekent dat, wat zijn de maatschappelijke opgaven voor het Noorden? Tijdens deze bijeenkomst,
geïnspireerd op de Cultuurverkenning van de Raad voor Cultuur, onderzoeken we in aanloop naar de Provinciale
Statenverkiezingen de verbindende kracht van kunst en cultuur in de samenleving. Hoe speelt de cultuursector hierop
in en waar is versterking nodig? Welke verantwoordelijkheid hebben Rijk, provincie en gemeenten? Welke visie
hebben de verschillende politieke partijen hierop?
Bijeenkomst onder leiding van Thomas van Dalen
Inleidingen en presentaties door o.a.:
Max van den Berg, Commissaris van de Koning in Groningen
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Praktijkcases door Noord Nederlands Orkest, Peergroup, LWRD 2018
Dorothea van der Meulen, Academie Minerva (Hanzehogeschool Groningen)
Ook aandacht voor het pamflet ‘Energie voor de regio’
Debat met o.a.:
Joop Daalmeijer, voorzitter Raad voor Cultuur
Cultuurwoordvoerders uit de Tweede Kamer: Arno Rutte (VVD), Jasper van Dijk (SP)
Wethouders: Groningen: Paul de Rook en Leeuwarden: Sjoerd Feitsma
Gedeputeerden (o.a. Bote Wilpstra) en kandidaatStatenleden
Definitief programma volgt.
Kunst Connected NoordNederland
Zaterdag 17 januari 2015 12.30 14.30 uur Inloop vanaf 12 uur
CBK Ruimte Trompsingel 27 Groningen
Aanmelden via info@kunsten92.nl

HANDREIKING ‘CULTUREEL ONDERNEMEN, NIEUW RENDEMENT
VOOR GEMEENTEN EN INSTELLINGEN’
Cultureel ondernemerschap leidt tot artistieke, economische en maatschappelijke winst. Een nieuwe rolverdeling en
een gezamenlijke inspanning van gemeenten en instellingen zijn daarbij noodzakelijk.
Dat is het onderwerp van de Handreiking ‘Cultureel ondernemen, nieuw rendement voor gemeenten en
instellingen’, een coproductie van de Stichting CultuurOndernemen en de VNG Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Alle gemeenten krijgen met de post een exemplaar toegestuurd. Ook trainingen in vier regio’s maken onderdeel uit
van het programma.
Lees hier de Handreiking en hier de begeleidende Brief van de VNG aan de leden (de gemeenten).
.

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

MailingLijst PDF © Kunsten92  12 dec 2018  powered by MailingLijst

