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VERSLAG PARADISODEBAT 2016

Het verslag van het Paradisodebat 2016 staat nu op onze site in geluid, tekst en beeld.

U KUNT HIER KLIKKEN VOOR HET VOLLEDIGE VERSLAG

Het Paradisodebat 2016, met als thema ‘De kunst van democratie’, liet op meerdere vlakken een keerpunt zien in de
perceptie van kunst en cultuur in de samenleving. Niet alleen vanuit de Tweede Kamer maar ook door de bijdragen
van de hoofdsprekers Saskia Sassen en Henk Oosterling.
SAMENWERKEN EN NETWERKEN
Niet langer ligt het cultureel ondernemerschap op ieders lippen. De twee woorden vielen geen enkele keer tijdens het
jaarlijkse Paradisodebat op zondag 28 augustus 2016 in Amsterdam. Politici, kunstenaars, bestuurders en het
publiek omarmden het nieuwe thema verbinden. Het hangt al jaren in de lucht, maar nu is het definitief. Samenwerken
en het smeden van netwerken zijn definitief de nieuwe buzzwoorden in de cultuursector.
OP ZOEK NAAR MEER GELD VOOR CULTUUR
Minister Bussemaker meldde in het interview met haar dat zij haar uiterste best doen om nog voor Prinsjesdag meer
geld voor cultuur te vinden. Zij onderkent de problemen die in het gehele culturele veld door de bezuinigingen zijn
ontstaan, bijvoorbeeld op het gebied van talentontwikkeling. “Het is aan mij om te kijken, tussen nu en Prinsjesdag,
wat ik voor elkaar kan krijgen om de knelpunten, waar we nu problemen zien, op te lossen”. Zij zal daarin worden
gesteund door de Tweede Kamer, zo bleek tijdens het debat.
Lees meer in het verslag op onze website

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
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