Kunsten92: UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING KUNSTEN ‘92

Geachte leden van Kunsten ’92,

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering:
Op dinsdag 26 januari 2016 van 15.00 tot 17.00 uur
In Tivoli Vredenburg, Vredenburgkade 11 3511 WC Utrecht
Wij nemen op deze ledenvergadering afscheid van bestuursleden Axel Rüger, Michiel de Rooij, Ap de Vries
en Willemien van Aalst, met dank voor hun grote betrokkenheid en inzet gedurende 6 jaar. Lennart van der
Meulen neemt afscheid als interim voorzitter, maar blijft als penningmeester lid van het dagelijks bestuur.
Tijdens de vergadering willen wij graag als nieuwe bestuursleden ter benoeming voordragen: beoogd
voorzitter Jan Zoet, (Theaterschool Amsterdam), Naomi Vellisariou (theatermaker), Anne Breure (Veem Huis
voor Performance), Bero Beyer (International Film Festival Rotterdam) en Jeroen van Erp (creatief directeur
Fabrique en hoogleraar conceptdesign). Bijgaand vindt u de stukken voor de vergadering.
Na afloop van het officiële gedeelte van de ALV voor de leden (van 15.00 tot 15.30 uur) m.b.t.
verenigingszaken, volgt om 15.30 een openbare discussiebijeenkomst: een debat met de nieuwe generatie
makers en hun visie op de toekomst van het cultuurbeleid, onder leiding van ons bestuurslid Ann
Demeester.
Dit debat vormt onderdeel van een aantal discussiebijeenkomsten in het hele land, die Kunsten ‘92 in de
komende periode belegt. We willen aandacht besteden aan de cultuurnota 20172020 en de Cultuuragenda
voor de toekomst; doel van de bijeenkomsten is om deze agenda en de daarbij horende lobbystrategie
scherp te stellen.
(De eerste bijeenkomst heeft dan al plaatsgevonden tijdens Eurosonic|Noorderslag op 16 januari. De
andere bijeenkomsten vinden, behalve dus deze op 26 januari in Utrecht, plaats op 3 feb in Enschede, 12 feb
in Rotterdam en 19 feb in Eindhoven, zie ook onze Agenda op de website).
Meer informatie daarover ontvangt u binnenkort via de mail.
Meldt u zich alstublieft aan voor de ALV via info@kunsten92.nl
Wij hopen u allen op 26 januari te begroeten, met vriendelijke groet,

Marianne Versteegh, Algemeen secretaris

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
Deze mailing is een uitgave van Kunsten '92
Vereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed
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