Kunsten92: Verslag conferentie 'Cultuur werkt voor de Provincie!'

VERSLAG CONFERENTIE
CULTUUR WERKT VOOR DE PROVINCIE!

Op donderdag 14 februari 2019 vond in Theater Orpheus in Apeldoorn dé culturele conferentie in aanloop naar de
Provinciale Statenverkiezingen plaats ‘Cultuur werkt voor de provincie!’. Gedeputeerden, (kandidaat)statenleden,
culturele instellingen en fondsen, adviseurs en kunstenaars bogen zich op deze Valentijnsmiddag onder leiding van
Janita Tabak over de vraag: ‘hoe kan de provincie haar rol in het cultuurbeleid versterken en hoe kunnen we die
maatschappelijke en economische impact beter benutten?’
Aan Rijksbouwmeester Floris Alkemade was gevraagd hiertoe een vergezicht te schetsen. Het door hem (samen met
de twee andere leden van het College van Rijksadviseurs) afgelopen december gepresenteerde Panorama
Nederland bood het uitgelezen aanknopingspunt. Dit acht meter lange panorama toont een optimistisch  ‘maar zeker
niet naïef,’ aldus Alkemade  toekomstperspectief op Nederland. ‘We moeten af van het verkondigen van
doemscenario’s op het gebied van de grote maatschappelijke vraagstukken. In plaats daarvan omschrijft het
panorama een toekomst waar we heen willen en met dat idee zullen we onze keuzes en beslissingen van vandaag
moeten maken.’ Cultuur is daarbij, wat hem betreft, een belangrijke factor. De verbeeldingskracht en ontwerpen voor
vernieuwing en gedragsverandering komen uit de creatieve en culturele sector. Hij ziet zijn model dan ook als
aanbeveling voor de provincies: ‘kijk ver vooruit, maar wacht niet op de toekomst: begin daar meteen mee.’ Lees meer
over de speech van Floris Alkemade in het gehele VERSLAG.
Geheel in lijn met dit betoog werd tijdens de conferentie ook de campagne Fiks Nederland gepresenteerd (in
deelsessie 2): de oproep vanuit de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en Kunsten '92 om transities als klimaatadaptatie,
de verandering van landelijke gebieden, en mobiliteitsopgaven (De Grote Verbouwing) te benaderen vanuit
esthetische en culturele waarden. Lees meer over Fiks Nederland en steun de oproep!
Vier gedeputeerden en 1 statenlid gaven met een korte plenaire pitch het startsein voor de vijf paviljoens, om daar
gezamenlijk met ‘hun’ deelnemers het overdrachtsdossier te formuleren, op basis van de volgende hoofdvragen:
*Cultuurparticipatie en publieksbereik | Ger Koopmans, gedeputeerde van de provincie Limburg: Hoe kunnen
provincies eraan bijdragen dat iedereen mee kan doen aan kunst, cultuur en erfgoed?
*Leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit | Josan Meijers, gedeputeerde van de provincie Gelderland: Wat dragen kunst,
cultuur en erfgoed bij aan de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van de provincie?
*Vernieuwend besturen | Karin Boelhouwer, statenlid GroenLinks in de provincie Utrecht:
Hoe kan het cultuurbeleid in de provincie het beste worden georganiseerd?
*Economische groei en imago | Michiel Rijsberman, gedeputeerde van de provincie Flevoland: Hoe kunnen
provincies kunst, cultuur en erfgoed beter benutten bij het bevorderen van toerisme en economie?
*Cultuur met de blik op Europa | Henri Swinkels, gedeputeerde van de provincie NoordBrabant: Welke kansen biedt
de Europese Unie voor cultuur in de provincie?
10 aanbevelingen voor het overdrachtsdossier werden door de vijf deelsessies opgeleverd. Zaal en panel konden
direct reageren op deze op het plenaire scherm geprojecteerde 10 punten.
Lees de 10 AANBEVELINGEN en lees meer in het volledige VERSLAG.

De conferentie ‘Cultuur werkt voor de Provincie’, op 14 februari 2019 in Theater Orpheus te Apeldoorn, werd
georganiseerd door het LKCA en Kunsten ’92, en mede mogelijk gemaakt door de provincie Gelderland, Fonds voor
Cultuurparticipatie, de Raad van twaalf, NAPK en Cultuurconnectie.

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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