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PERSBERICHT
HIER ZIJN DE LIJSTTREKKERS HET WÉL OVER EENS
7 maart 2017
In tal van debatten laten de lijsttrekkers van politieke partijen zien waarin zij zich onderscheiden van hun
concurrenten. Maar over één ding zijn zij het eens: de kracht van kunst, cultuur en erfgoed. Bekijk de 7 gefilmde
interviews.
Kunsten '92 heeft in januari zeven lijsttrekkers voor de camera geïnterviewd over wat kunst en cultuur voor hen
persoonlijk betekenen. Er is consensus onder de lijsttrekkers dat kunst, cultuur en erfgoed van onschatbaar belang
zijn voor onze samenleving en  naast de autonome waarde  zorgen voor verbinding en inzicht. Kinderen in aanraking
brengen met en laten deelnemen aan kunst heeft unaniem prioriteit bij de politici.
In de gefilmde interviews vertellen Sybrand Buma (CDA), Lodewijk Asscher (PvdA), Alexander Pechtold (D66), Emile
Roemer (SP), GertJan Segers (ChristenUnie), Kathalijne Buitenweg (GroenLinks, nr 2 op de kandidatenlijst)
en Thierry Baudet (Forum voor Democratie) wat kunst en cultuur voor hen persoonlijk betekenen. Wat was hun meest
indrukwekkende culturele ervaring? Hoe heeft deze hun blik op de maatschappij beïnvloed? Wat nemen zij daarvan
mee in de politiek?
Bekijk hier de korte compilatie of klik op de bovenstaande namen om de afzonderlijke interviews te bekijken.
Deze interviews zijn een initiaitief van Kunsten ’92, LKCA, CJP, Jeugdcultuurfonds, Cultuurconnectie en Fonds voor
Cultuurparticipatie, in samenwerking met de VPRO, en vonden plaats in het Mauritshuis (Den Haag). Kunsten ’92
organiseerde de interviews en opnames. Bertien Minco (directeur Jeugdcultuurfonds Nederland) stelde de vragen.

Vandaag om 11 uur zijn de films met de interviews door vele culturele organisaties massaal op social media
gepubliceerd, d.m.v. een gebundelde actie via Nouncy.com.

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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