Kunsten92: Gelukkig Nieuwjaar & Veel activiteiten voor uw agenda

Bureau en bestuur van Kunsten ’92 wensen u een heel gelukkig en gezond 2016. We hopen u dit jaar weer vaak te
ontmoeten.
In het nieuwe jaar gaan wij direct in volle vaart van start. Niet alleen vervult Nederland tijdens de eerste helft van 2016
het Europees voorzitterschap, met daaraan gekoppeld een uitgebreid cultureel programma, waarbij Kunsten ’92 in
een aantal bijeenkomsten participeert (de eerste al a.s. donderdag 7 januari). Ook staat een nieuwe cultuurnota (2017
 2020) voor de deur en bereiden wij ons, met u, voor op de komende Tweede Kamerverkiezingen (2017, of eerder).
En gelukkig is er dit voorjaar weer een uitreiking van de BNG Bank Erfgoedprijs.
Om alles op tijd in uw agenda te kunnen noteren, kunt u tegenwoordig op onze website ook de optie AGENDA (tab
bovenaan de Homepage) raadplegen. In dit bericht alvast de opsomming van bijeenkomsten, waar wij u van harte
voor uitnodigen:

Donderdag 7 januari 2016
Interrupting the City
15.30 tot 18.00 uur | Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
Tijdens het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie creëert Europe by People een
inspirerend decor en een cultureel programma, dat oplossingen biedt voor het leven van alle dag en een canvas is
voor makers en publiek om hun beeld te vormen van toekomstig Europa. In die eerste zes maanden van 2016 vindt
een aantal dialogen plaats over hoe kunst en design de samenleving beïnvloedt onder de titel ‘Art, Design and
Society’.
De eerste editie van deze reeks is op donderdag 7 januari a.s.: "Interrupting the City" Met onder meer Maarten Hajer,
Anke Wetzel, Jarrod Francisco, Jan Zoet, Khadija Massaoudi, Barbara Visser, Pascal Gielen e.v.a. Lees hier meer
over programma, organisatoren en aanmelding.

Zaterdag 16 januari 2016
Eurosonic | Noorderslag panel: De toekomst van het cultuurbeleid
14.45 tot 16.00 uur | Oosterpoort in Groningen
Onze wereld globaliseert, digitaliseert en migreert. Wie wij zijn en hoe we onze toekomst op duurzame wijze vorm
willen geven, díe vragen zullen in de komende jaren veelvuldig aan de orde worden gesteld. Vast staat dat kunst en
cultuur een belangrijke rol zullen spelen in de vormgeving van onze samenleving. Nederland staat bovendien in de top
5 van de meest innovatieve kennislanden. Wat betekent dit voor het cultuurbeleid van de toekomst? Hoe moeten de
belangen van de sector in deze veranderde context worden behartigd? Welke rol spelen de politiek, de culturele sector
en private partijen daarin?
Over deze vraag discussiëren we met de politiek, culturele instellingen, leden van Kunsten ’92 en andere
belanghebbenden onder leiding van Thomas van Dalen. In het panel zitten: Paul de Rook (wethouder cultuur
Groningen), Henriette Post (Fonds Podiumkunsten), Arie Wink (Noord Nederlands Toneel), Lennart van der
Meulen (directeur VPRO, interimvoorzitter van Kunsten ’92), Patty Wageman (Museum de Buitenplaats) en de
aanwezigen. Lees hier meer over programma en organisatoren.
Om deze bijeenkomst zonder ES|NSticket te kunnen bijwonen, dient u zich aan te melden via info@kunsten92.nl
vóór donderdag 14 januari. Aangemelde personen kunnen zich melden bij de centrale balie in de Oosterpoort en
mogen dan doorlopen.

Dinsdag 26 januari
Algemene ledenvergadering
15.00 tot 17.00 uur | TivoliVredenburg in Utrecht
Debat o.l.v. Ann Demeester: de nieuwe generatie kunstenaars en hun visie op de toekomst van het cultuurbeleid.
15.00 tot 15.30 Algemene Ledenvergadering, voor leden van Kunsten ‘92
15.30 tot 17.00 Debat | Discussie

Overige Discussiebijeenkomsten
Gesprekken op diverse locaties om met de leden, politici, bestuurders en andere belanghebbenden over onze
inhoudelijke Agenda voor de komende landelijke verkiezingen te discussiëren.
In 2012 stelden we samen met de leden onze cultuurpolitieke Agenda 2020 op. Graag doen wij dat voor het vervolg
hierop weer met u, zodat wij allen komend jaar met een heldere toekomstvisie in de hand op programmacommissies
en (landelijke en lokale) bestuurders en politici kunnen afstappen.
U kunt zich aanmelden voor de bijeenkomsten via info@kunsten92.nl. Vermeld erbij om welke het gaat:
Groningen Zaterdag 16 jan 2016 van 14.45 tot 16.00 uur in de Oosterpoort, zie ook hierboven
Utrecht Dinsdag 26 jan 2016 van 15.30 tot 17.00 uur in TivoliVredenburg, zie ook hierboven
(hieraan voorafgaand van 15.00 tot 15.30: Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92)
Enschede Woensdag 3 feb 2016 van 15.00 tot 17.00 uur in Rijksmuseum Twenthe
Rotterdam Vrijdag 12 feb 2016 van 10.00 tot 12.00 uur in de Rotterdamse Schouwburg
Eindhoven Vrijdag 19 februari 2016 van 10.30 tot 12.30 uur in de Design Academy

Donderdag 17 maart 2016
Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2016
12.00 tot 18.00 uur | Theater de Maagd in Bergen op Zoom
Op 17 maart 2016 wordt tijdens een feestelijke uitreiking in Bergen op Zoom (de winnende gemeente van 2014)
bekend gemaakt wie de BNG Bank Erfgoedprijs 2016 wint: Arnhem, Beesel, Haarlemmermeer, Heerlen of Tiel.
Voorafgaand aan de uitreiking organiseert de gemeente Bergen op Zoom een symposium met de werktitel ‘Levendige
binnenstad? Leegstand geen bezwaar!’. Met lezingen en excursies gaat Bergen op Zoom op zoek naar oplossingen
om ondanks terugloop van retail en groeiende leegstand, alsnog een vitale binnenstad te behouden. Meer informatie
volgt.

Donderdag 23 juni 2016
Boekmanlezing 2016: De culturele dimensie in de stad van de toekomst
17.00 tot 18.30 uur | Pakhuis de Zwijger in Amsterdam
Debat en lezing (Hans Mommaas) door de Boekmanstichting, Europe by People (EU2016), de European Cultural
Foundation en Kunsten’92. Zie ook in onze Agenda.

Wilt u 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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