Kunsten92: Debat Cultureel Kapitaal Live en veel ander nieuws

Debat Cultureel Kapitaal Live: cultuur van en voor iedereen, maar hoe
Woensdag 2 november 2016 18.00 uur Den Haag
Wat is de waarde van cultuur op school en in de vrije tijd voor urgente vraagstukken als brede vorming,
cultuuroverdracht, 21eeeuwse vaardigheden, diversiteit en segregatie? En welke rol kan overheidsbeleid daarbij
spelen?
Hierover organiseert het LKCA samen met de Boekmanstichting en Kunsten ’92 een debat met de
cultuurwoordvoerders Michiel van Veen (VVD), Jacques Monasch (PvdA), Madeleine van Toorenburg (CDA) en Vera
Bergkamp (D66).
Manifest Cultuureducatie
In het manifest Cultuureducatie essentieel voor ontwikkeling en verbinding geven Kunsten '92, CJP, FCP, het
Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en het LKCA hun visie op deze vraagstukken, waarover wij tijdens het debat
graag in gesprek gaan.
Aanmelden (alleen nog mogelijk voor de wachtlijst)
Programma
Sprekers
Woensdag 2 november 2016 van 18.00 tot 21.15 uur
Oude Zaal Tweede Kamer, Plein 2, 2511 CR Den Haag
LKCA in samenwerking met Boekmanstichting en Kunsten '92

Kabinet: extra geld voor o.a. jaarlijkse herdenking afschaffing
slavernij
Dat maakte minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken dinsdag bekend tijdens de aftrap van het zogeheten
Decennium voor mensen van Afrikaanse afkomst, een initiatief van de Verenigde Naties.
Een uitgebreid actieprogramma richt zich op verbetering van de positie van mensen van Afrikaanse afkomst.
Speerpunt is het tegengaan van racisme en discriminatie. Asscher: “Juist van een land dat kan worden verweten dat
het (in het verleden) achteraan liep bij het afschaffen van de slavernij, mag worden verwacht dat het nu voorop gaat in
de strijd tegen racisme en discriminatie. Op de arbeidsmarkt. In het onderwijs. Rond het voetbalveld. Overal in de
samenleving”.
Het kabinet stelt voor de komende twee jaar een half miljoen extra beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten,
zoals de Black Achievement Month, die vanavond wordt afgesloten. De donatie betekent ook een impuls voor het
kenniscentrum NiNsee, waarvan de overheidssubsidie in 2014 werd stopgezet. De afgelopen jaren hield de
gemeente Amsterdam het instituut financieel op de been. Lees hier de volledige toespraak van minister Asscher.

Save the date: 15 december ledenvergadering Kunsten ’92 en debat
Op donderdag 15 december om 14.30 uur vindt de Algemene Ledenvergadering van Kunsten ’92 plaats in Den Haag.
Aansluitend een inhoudelijke bijeenkomst met debat tot 17.30 uur. Nadere informatie over ALV en debat volgt
spoedig.

Petitie voor behoud van bewezen kwaliteit in de podiumkunsten
De Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK) is met steun van Kunsten ’92 een petitie gestart om het
verdwijnen van kwaliteit, expertise en ervaring in de podiumkunsten te voorkomen.
Belangrijke podiumkunstproducenten worden in hun voortbestaan bedreigd: al tientallen jaren maken zij mooie
producties, helpen ze nieuwe talenten in het zadel en enthousiasmeren ze kinderen voor kunst en cultuur. Hun
toekomstplannen en de kwaliteit van hun werk is goedgekeurd, maar er is geen budget om ze in 20172020 te
ondersteunen.
Aan de cultuurwoordvoerders van de Tweede Kamer wordt in aanloop naar het Tweede Kamerdebat op 21 november
gevraagd om voldoende middelen aan de cultuurbegroting toe te voegen, zodat deze groep producenten  die een
belangrijk deel van het middenveld van de podiumkunsten vormt  wordt behouden.
Teken de petitie ook!

Morgen aanbieding Petitie tegen bezuiniging op monumenten
Dinsdag 1 november om 13.30 uur wordt de petitie Op erfgoed bezuinigen? Een monumentale vergissing!
aangeboden aan de Vaste Commissie Financiën van de Tweede Kamer.
De petitie is op dit moment door meer dan 10.000 personen ondertekend. De Kamerleden krijgen de petitie
aangeboden door Karel Loeff (directeur Erfgoedvereniging Bond Heemschut), mede namens Kunsten '92 en FIM
(Federatie Instandhouding Monumenten), en namens vele monumenteneigenaren, erfgoedorganisaties en
sympathisanten.
Deze organisaties zijn een petitie gestart tegen de voorgenomen bezuiniging van 25 miljoen euro op het budget voor
monumenten. Minister Bussemaker is voornemens de fiscale aftrek voor onderhoud en restauratie van particuliere
rijksmonumenten af te schaffen. Met de bezuinigingen wordt een effectieve en doelmatige fiscale regeling
weggegooid die zich decennia heeft bewezen.
Wie worden getroffen? In deze korte films ziet u particuliere eigenaren die de aftrek hard nodig hebben in hun poging
om ons gezamenlijk cultureel erfgoed zo goed mogelijk te onderhouden en behouden.
De vaste Kamercommissie voor Financiën bespreekt het voorstel op 31 oktober en 7 november als onderdeel van het
hele belastingplan. Bij dat laatste overleg schuift minister Bussemaker in de ochtend aan. Zie de agenda voor dit
debat.

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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