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Noteer in de agenda:
Vijf bijeenkomsten van Kunsten ‘92

Donderdag 6 december 2018 van 16.00 tot 17.30 uur
In de Philharmonie Haarlem
Bijeenkomst 'Samenwerking tussen stad, regio en staat en het toekomstig cultuurbeleid'
In de komende maanden worden de belangrijkste bouwstenen aangeleverd voor de nieuwe cultuurnotaperiode die
vanaf januari 2021 zijn beslag gaat krijgen: morgen, 1 november, moeten de Regioprofielen zijn ingeleverd. Zij zullen
de basis vormen voor de adviesaanvraag van de minister aan de Raad voor Cultuur over de uitgangspunten voor de
volgende cultuurnotaperiode, die in 2021 ingaat. De minister gaat die adviesaanvraag op 21 december aan de Raad
sturen en verwacht ergens in het voorjaar van 2019 antwoord.
Kunsten '92 vindt het belangrijk dat het veld goed wordt gehoord in dit proces en is het met de minister eens dat
toekomstige plannen niet van bovenaf moeten worden vormgegeven, maar zo goed mogelijk moeten aansluiten bij de
kracht en de ontwikkelingen in het culturele veld zelf. Thomas van Dalen leidt de bijeenkomst.
Hieraan voorafgaand, van 15.00 tot 16.00 uur: Algemene Ledenvergadering Kunsten ’92

Dinsdag 11 december 2018 van 15.00 tot 18.30 uur
In Museum Boijmans van Beuningen te Rotterdam
Feestelijke Afsluiting Europees Erfgoedjaar
Kunsten ’92, DutchCulture en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren deze bijeenkomst ter afsluiting
van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed.
De Europese Commissie riep het Europese Erfgoedjaar uit vanuit de gedachte dat erfgoed bijdraagt aan een beter
begrip van onze democratische waarden, inzicht in de diversiteit binnen Europa en de verbinding tussen culturen.
Gedurende het jaar zijn vele samenwerkingsverbanden ontstaan, op nationaal en Europees vlak. Op 11 december
vieren we de opbrengsten én kijken we naar de toekomst, tijdens een afwisselend programma met o.a. schrijver
Abdelkader Benali, kunsthistoricus Wim Pijbes, professor Hester Dibbits, gedeputeerde Henri Swinkels en de
jongeren die afgelopen juni aan de Europese Youth Summit in Berlijn deelnamen. Rond 17.00 uur overhandigen we
de Nederlandse Toekomstagenda Europees Erfgoed aan minister Ingrid van Engelshoven. Daarna heffen wij graag
het glas met u.
Deze slotbijeenkomst van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed vindt plaats in aansluiting op de jaarlijkse
Europadag van DutchCulture.

Maandag 21 januari 2019 van 13.00 tot 17.00 uur
In Tivoli|Vredenburg te Utrecht
Conferentie Arbeidsmarktagenda
In november ’17 is de Arbeidsmarktagenda Culturele en Creatieve Sector gepresenteerd. De agenda is een handvat
voor structurele verbetering en professionalisering, waar iedereen die in de sector werkzaam is, iets van moet kunnen
merken. Om de resultaten te delen, voortgang aan te jagen en onderlinge samenhang bij de uitvoering van de
agendapunten te bewaken wordt onder meer een jaarlijkse conferentie georganiseerd. Het is de bedoeling een grote
groep van betrokkenen (werkenden, werkgevers, intermediairs, bestuurders, medewerkers, fondsen e.a.) te
informeren over de stand van zaken, vorderingen, bereikte resultaten en inzichten en hen uit te nodigen en te
motiveren om actief mee te werken aan de uitvoering van de agenda. Ook de Fair Practice Code komt aan bod, als
een van de punten uit de Arbeidsmarktagenda.

Donderdag 14 februari 2019 van 12.00 tot 17.00 uur
In Theater Orpheus te Apeldoorn
Cultuurdebat Provinciale Statenverkiezingen
Kunsten ’92 en LKCA organiseren deze bijeenkomst in het kader van de Provinciale Statenverkiezingen. Met
gedeputeerden, culturele instellingen, cultuurfondsen, kunstenaars, ambtenaren van provincies en gemeenten,
adviseurs en particuliere partijen voeren we het debat over wat cultuur doet voor de provincie en hoe de provincies hun
rol daarin zo goed mogelijk kunnen vormgeven. Dit doen we aan de hand vijf thema’s: Creatieve kracht | Culturele
keten incl. stedelijke regio’s | Cultuurtoerisme en economische opbrengst | Rijke omgeving | Europa.
In samenwerking met een groot aantal landelijke partners: Fonds Cultuurparticipatie, Raad van Twaalf, VSCD, NAPK,
CultuurConnectie, VNPF, Museumvereniging, VOB, NGA, CJP, IPO en het Erfgoedplatform Kunsten ’92.

Donderdag 28 maart 2019 van 10.30 tot 17.00
In Leiden, op diverse locaties
Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2019 en symposium
Sinds 2010 wordt op initiatief van het Erfgoedplatform van Kunsten ’92 een nationale prijs toegekend aan de
gemeente met het beste erfgoedbeleid: de BNG Bank Erfgoedprijs. De gemeente Leiden won in 2018, en is daarom
gastgemeente voor de prijsuitreiking van editie 2019. Voorafgaand aan de prijsuitreiking vindt traditiegetrouw een
symposium plaats, met als vast onderdeel verschillende excursies.

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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