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Panel tijdens Eurosonic|Noorderslag
Sneakpreview Fair Practice Code 2.0

Kunsten ’92 organiseert tijdens Eurosonic|Noorderslag een Panel over de Fair Practice Code 2.0, onder leiding van
Jorn Matena (&Maes).
Ben jij muzikant en vind je je gage te laag? Bereiden opleidingen muzikanten goed genoeg voor op een carrière in de
muziek? Zoek je als muzikant weleens de grenzen op van wat je fysiek en mentaal aankunt? De Fair Practice Code
probeert de muzieksector hierover te laten nadenken. Wil je meer weten over de Fair Practice Code en wat deze voor
jou betekent? Praat en discussieer dan mee.
Onderdeel van het programma is een sneakpreview van de Fair Practice Scan*: het instrument waarmee
opdrachtgevers en nemers zelf kunnen checken of ze werkelijk voldoen aan de code. Tijdens het panel bespreken we
drie vragen uit de scan  over de thema's gage, arbeidsomstandigheden en ondernemerschap  met het publiek en
panelleden Jack Pisters (AHK), Leontine de Reede (Gebr. de Nobel) en Hilde Spille (Compass for creatives).
Zaterdag 19 Januari | De Oosterpoort, Front 3 (up) | 15:00  16:00
Meer info over: Tickets. Meer info over: Eurosonic|Noorderslag
__________________________________________________________________________________________

* De volledige Fair Practice Scan wordt gepresenteerd op de Werkconferentie Arbeidsmarktagenda op maandag
21 januari in Tivoli|Vredenburg.
Op deze conferentie gaan we aan de slag met de Arbeidsmarktagenda en werken we aan het nieuwe normaal:
professionalisering, ruimte voor ondernemerschap en een eerlijke beloning voor iedereen die werkzaam is in de
culturele en creatieve sector. We geven een update waar we staan met de Arbeidsmarktagenda en laten in
tafelgesprekken en panels mensen van binnen en buiten reflecteren op de beweging die onze sector maakt. Minister
van Engelshoven zal aanwezig zijn bij de conferentie.
Meer info over: Aanmelden. Meer info over: Werkconferentie Arbeidsmarktagenda
__________________________________________________________________________________________

Andere data voor de agenda:
14 februari 2019
28 maart 2019

Conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie!’ te Apeldoorn. Lees meer
Uitreiking BNG Bank Erfgoedprijs 2019 met Erfgoedsymposium te Leiden
Meer informatie volgt spoedig

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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