Kunsten92: Tweede Kamer + Boekmanlezing&debat + BNG Bank Erfgoedprijs 2017

TWEEDE KAMERDEBAT 2 JUNI A.S.
Op donderdag 2 juni vergadert de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10.00 tot
14.00 uur over meerdere cultuuronderwerpen, waaronder het Advies van de Raad voor Cultuur over de
Basisinfrastructuur. Klik hier voor de agenda.
Kunsten ’92 vraagt in een brief aan de cultuurwoordvoerders om oog te hebben voor de samenhang tussen de BIS,
de zes Rijksfondsen en de regionale en gemeentelijke verantwoordelijkheden. De cultuursector is immers veel
breder dan de BIS; veel blijft buiten beeld in dit advies. Kunsten '92 stelt dat de term 'gelijkblijvend budget' een
achteruitgang betekent. Voorts vraagt Kunsten '92 om meer ruimte voor experiment en nieuwe structuren binnen de
huidige adviesstructuur. Versterking van de arbeidsmarkt in de cultuursector is urgent. Lees de brief van Kunsten ’92.

BOEKMANLEZING EN DEBAT met o.a. Hans Mommaas en Kajsa Ollongren
DE CULTURELE DIMENSIE IN DE STAD VAN DE TOEKOMST
Hans Mommaas (hoogleraar Regional Sustainability Governance aan Tilburg University en algemeen directeur van
het Planbureau voor de Leefomgeving) verdedigt in de Boekmanlezing 2016 het belang van kunst en cultuur voor de
stad en haar toekomstige inwoners en nieuwkomers, in Nederland en Europa. Steden vormen immers onze
draaideur naar de toekomst. Wat is er nodig om die steden leefbaar te houden? Welke rol kunnen kunst en cultuur
daarin spelen?
Aansluitend gaat het panel onder leiding van Natasja van den Berg (Trivium) in discussie over de rol van kunst en
cultuur in (het denken over) de toekomst van de stad
Panelleden: Hans Mommaas, Karolina Spaic (ZID Theater), Kristian Koreman (Bureau ZUS, Zones Urbaines
Sensibles) en Kajsa Ollongren (wethouder Gemeente Amsterdam, o.a. van Economie en van Cultuur).
Datum: 23 juni 2016
Tijd: 15.30  17.30 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger te Amsterdam
Tickets: via Holland Festival
Debat en lezing in het kader van het Holland Festival, georganiseerd door de Boekmanstichting, Kunsten '92,
Europe by People en de European Cultural Foundation

BNG BANK ERFGOEDPRIJS 2017: DRAAG UW GEMEENTE VOOR
Gaat uw gemeente op inspirerende wijze met haar erfgoed om? En is dat terug te zien in een brede erfgoedaanpak
van de gemeente (en gaat het dus niet alleen monumenten)? Draag uw gemeente dan voor voor de BNG Bank
Erfgoedprijs 2017! Dit kan al door HIER in één zin te omschrijven waarom deze gemeente een pluim verdient.
De Gemeente Beesel kan nog even genieten van het winnen van de prestigieuze BNG Bank Erfgoedprijs 2016 voor
haar gemeentelijk erfgoed. Maar tijdens de zomermaanden kunnen gemeenten zich alweer aanmelden voor de editie
2017. En vanaf vandaag kan het publiek ook gemeenten voordragen die volgens hen op een inspirerende wijze
omgaan met erfgoed in de brede zin van het woord: monumenten, collecties (ook archieven), archeologie en tradities.
Kijk ook op onze erfgoedwebsite.

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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