Kunsten92: Info over deelsessies en voorstelling bij Verkiezingsconferentie 2 feb

Verkiezingsconferentie 2 februari Leeuwarden
EXTRA INFO OVER DEELSESSIES EN VOORSTELLING

Op 2 februari a.s.organiseert Kunsten '92 in Leeuwarden de Verkiezingsconferentie Cultuur & Gemeenten, in het
kader van de Gemeenteraadsverkiezingen. Tijdens deze bijeenkomst gaan cultuursector, burgemeesters, wethouders
en ambtenaren met elkaar in gesprek. Kunst, cultuur en erfgoed halen de lokale eigen kracht van de gemeente naar
voren. Welke dilemma’s komen daarbij kijken? Op welke manier kan een gemeente zich onderscheiden, wat maakt
een gemeente aantrekkelijk?
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.
Het complete programma treft u onderaan dit bericht. Twee onderdelen lichten wij hier nader toe:

INFORMATIE OVER DEELSESSIES
Met de doelgroep van deze bijeenkomst  bestuurders, politici, ambtenaren, uitvoerenden, makers, kunstinstellingen,
cultuurfondsen, kunsthogescholen, erfgoedinstellingen en cultuureducatieprofessionals – beantwoorden we in
verschillende sessies vragen op het gebied van actuele thema's. Klik op het OVERZICHT VAN DEELSESSIES.
In de interactieve deelsessies staat de beantwoording van een centrale vraag centraal. In de deelsessie wordt aan de
hand van best practices en input van deelnemers toegewerkt naar enkele concrete antwoorden hierop. Deze
antwoorden vormen input voor het plenaire debat in de middag. Bij elke sessie zijn wethouders aanwezig en neemt
een wethouder die zijn actuele uitdaging in de gemeente als centrale vraag heeft ingebracht het voortouw.
Praat met o.a. Birgit Donker (Mondriaanfonds) en Tweede Kamerlid Vera Bergkamp over talent en atelierbeleid of ga
naar buiten met Flip ten Cate (Federatie Ruimtelijke Kwaliteit) en zie hoe je je culturele 'kernwaarde' bepaalt ten
behoeve van de Omgevingsvisie. Discussieer met wethouders en Raad voor Cultuur over de kracht van de regio of ga
met LKCA aan de slag met hun concrete programma 'Cultuur deel je'. De vraag hoe je de burgers bij je (cultuur)beleid
betrekt komt aan de orde in de sessie van de European Cultural Foundation en Netwerk Democratie. Deel je ideeën
over de arbeidsmarkt (en Fair Practice Code) of test de Cultuurwijzer. Kiezen kan pas op de dag zelf, bij de lunch.

INFORMATIE OVER VOORSTELLING NA AFLOOP 'MARIJKE MUOI'
Na afloop van de conferentie kunt u in de grote Kerk van Leeuwarden naar een bijzondere locatievoorstelling.
Het verhaal speelt in de tijd dat de basis werd gelegd voor de huidige democratische staatsinrichting. In en rondom
de Grote Kerk in Leeuwarden spelen zich in 1795 democratische experimenten af. Het graf van Marijke Muoi,
stammoeder van zo goed als alle Europese koningshuizen, inclusief het Nederlandse, wordt geschonden en een
aantal executies wordt uitgevoerd. Voor het eerst zijn er verkiezingen, nieuwe bestuursvormen worden bedacht, facties
gevormd en ruzie gemaakt.
Naast Marijke Muoi zijn er tien personages. Deze oude aristocraten, radicale en gematigde revolutionairen en
vertegenwoordigers van de armen hebben ieder een volledig andere kijk op de kwestie. De toeschouwer wordt in de
voorstelling letterlijk meegenomen in de belevingswereld van één historisch personage en bekijkt de voorstelling
vanuit diens perspectief. Klik voor de FLYER of de TEASER.
Boek de voorstelling direct (klik) of maak gebruik van een van de arrangementen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad
2018, zie info onderaan dit bericht.

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.

ALGEMENE INFORMATIE
Datum: 2 februari 2018 | Inloop 10 uur | Start 10.30 uur
Locatie: Leeuwarden | De Harmonie | Ruiterskwartier 4 | klik voor de route
Toegang conferentie gratis.
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
* Deelsessies. 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 Marijke Muoi 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. Via deze algemene link AANMELDEN (of de link verder naar boven in dit bericht) treft u de mogelijkheid om
ook een arrangement te boeken.

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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