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‘De kunst van het beïnvloeden, 25 jaar Kunsten ’92’
Via deze LINK treft u de publicatie aan ter gelegenheid van ons 25jarig bestaan. Wij bieden die u graag aan om te
lezen tijdens de feestdagen. Velen van u zullen deze ook per post ontvangen.
In deze publicatie is de blik vooral gericht op die toekomst  maar niet zonder de kennis van het verleden erbij te
betrekken. Met artikelen door Cas Smithuijsen, Anita Twaalfhoven, Edo Dijksterhuis, Jaïr Tchong en Robbert van
Heuven.
In 1992 hadden we nog geen internet, laat staan social media. Kunstenaars werden niet beschouwd als ondernemers
en de creatieve klasse wist van zichzelf nog niet dat ze op het punt stond het stedelijk leven voorgoed te veranderen.
De Raad voor Cultuur was een idee in embryonaal stadium. Rem Koolhaas had nog geen Pritzker Prize op zijn
schoorsteenmantel staan. Theo van Gogh en Pim Fortuyn leefden en GrootBrittannië was gewoon lid van de EU.
In dat jaar werd Kunsten ’92 opgericht. Een kwart eeuw later bestaat de belangenvereniging nog steeds en is het doel
hetzelfde als toen: een zo groot mogelijk draagvlak creëren voor kunst, cultuur en erfgoed. En dat is geen overbodige
luxe, zo hebben we de afgelopen paar jaar gemerkt. Als Kunsten ‘92 niet al in 1992 was opgericht, dan zou het nu
alsnog moeten gebeuren.

Kerst en het nieuwe jaar
In de kerstperiode is het bureau van Kunsten ’92 gesloten van 22 december 2017 tot en met 5 januari 2018. In het
nieuwe jaar zien wij u wellicht tijdens onze Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten, op 2 februari 2018 in
Leeuwarden. Lees meer en meld u vast aan via deze LINK.

WIJ WENSEN U EEN VROLIJK KERSTFEEST EN EEN HEEL GELUKKIG
NIEUWJAAR

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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