Kunsten92: Mis het niet: 2 feb dè landelijke Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten

Doe mee en meld je aan!
Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten

Grijp nu de gelegenheid aan om over urgente vraagstukken op het gebied van kunst en cultuur in gesprek te gaan
met burgemeesters en wethouders. Mis dit (tot nu toe enige) landelijke cultuurdebat op 2 februari in het kader van
de Gemeenteraadsverkiezingen niet!
Met sprekers als Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok, burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone, en
creatief gangmaker van het eerste uur van Leeuwarden Culturele Hoofdstad Sjoerd Bootsma. En een prominente rol
voor de in ruimen getale aanwezige burgemeesters en cultuurwethouders uit verschillende landsdelen. Liefhebbers
kunnen na afloop kennismaken met enkele highlights van LF2018, via arrangementen tegen gereduceerde prijs.
Hoe kunnen kunst, cultuur en erfgoed de lokale eigen kracht van de gemeente naar voren halen en welke dilemma’s
komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt een gemeente
aantrekkelijk? Deze vragen zijn het vertrekpunt van de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten die Kunsten ’92 op
vrijdag 2 februari 2018 in Leeuwarden organiseert in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen.
Met de doelgroep van deze bijeenkomst  bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen,
cultuurfondsen, kunsthogescholen, bedrijven, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – beantwoorden
we in verschillende sessies vragen op het gebied van regionalisering, arbeidsmarkt, participatie, atelierbeleid,
cultuureducatie en omgevingsvisie.
Organisatie is in handen van Kunsten ’92, in samenwerking met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018, Gemeente
Leeuwarden, VNG, LKCA, European Cultural Foundation, en de Federatie Cultuur. Onder leiding van Ruben Maes.
INFORMATIE
Datum: 2 februari 2018
Locatie: Leeuwarden | De Harmonie | Ruiterskwartier 4 | klik voor de route
U KUNT ZICH HIER AANMELDEN

PROGRAMMA
10.00 uur Inloop
10.30 uur Start conferentie
*Opening door Commissaris van de Koning van Fryslân Arno Brok|
*Keynote door Sjoerd Bootsma (Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018)
*Wethouderspanel plenair
*Lunch in foyer
*Break out sessies. Aan oplossingen werken op het gebied van onder andere cultuureducatie,
arbeidsmarkt, broedplaatsen, regionalisering, participatie, etc
*Burgemeesterspanel plenair
15.30 uur Einde Afsluiting door burgemeester van Leeuwarden Ferd Crone
Aansluitend Borrel
Na afloop bestaat de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van een arrangement van
Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 met diner en voorstelling Under de Toer; of een uitgebreider arrangement met
na diner en voorstelling ook nog een overnachting en de volgende dag de tentoonstelling Mata Hari in het Fries
Museum.

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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