Kunsten92: De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid | Cultuureducatie en participatie in alle Staten

Publicatie De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid
Cultuureducatie, erfgoed en het waarborgen van culturele spreiding en
diversiteit in de regio. Dat waren de culturele kerntaken die de provincies in
2010 met elkaar afspraken. Robbert van Heuven onderzocht op ons verzoek
hoe de verschillende provincies die beperkte taken hebben ingevuld.
De ambities lopen ver uiteen, zo blijkt uit zijn artikel “Elke provincie zijn
eigen cultuurbeleid”. Er is een indeling te maken in vier verschillende
categorieën provincies: de behoudende provincie, de betrokken provincie op
afstand, de actieve regioprovincie en de inhoudelijk regisserende provincie.
En wat betekent het voor het culturele veld nu de taakverdeling tussen overheidslagen verandert en
budgetten krimpen? Dat onderzoekt Robbert van Heuven in het artikel “Schuivende verantwoordelijkheden”.
Provincies en gemeenten gaan een steeds autonomer cultuurbeleid voeren.Cultuur wordt meer gezien als een
manier om jezelf als stad of regio te profileren. Dat kan heel goed uitpakken. Simon van den Berg
onderzocht in dat verband de opmerkelijke bloei van de krimpende en vergrijzende stad Heerlen in “Het gaat
goed in Heerlen“.
Klik om De Provinciale Staat van het Cultuurbeleid te lezen.

Bijeenkomsten LKCA: Cultuureducatie en cultuurparticipatie in alle Staten!
Wat is de rol van provincies op het gebied van cultuureducatie en cultuurparticipatie? Deze vraag staat centraal
op de drie regiobijeenkomsten in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen.
Alle betrokkenen en geïnteresseerden in provinciaal beleid cultuureducatie en cultuurparticipatie, waaronder
(kandidaat)statenleden kunnen hierover met elkaar van gedachten wisselen.
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) organiseert deze bijeenkomsten in
samenwerking met het Fonds voor Cultuurparticipatie, Kunsten '92 en de Raad van twaalf.
Data en locaties
Regio Zuid (Zeeland, NoordBrabant en Limburg)
Tilburg, Spoorzone013  woensdag 4 maart 2015, 14.0017.00u.
Klik: Programma Regio Zuid
Regio Noord (Groningen, Fryslân en Drenthe)
Assen, Drents Museum  donderdag 5 maart 2015, 14.3017.00u.
Klik: Programma Regio Noord
Meld u zich aan via het inschrijfformulier
Reeds plaatsgevonden:
Regio Midden (Overijssel, Gelderland, Flevoland, Utrecht, Noord en ZuidHolland)
Utrecht, TivoliVredenburg (Cloud Nine)  maandag 2 maart 2015, 15.0017.00u.
Programma Regio Midden
Presentaties en foto's

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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