Kunsten92: Reactie Kunsten '92 op Uitgangspuntenbrief minister van Engelshoven

Op donderdag 27 juni a.s. vindt het Tweede Kamerdebat plaats over de brief Uitgangspunten cultuurbeleid 2021 
2024 van minister van Engelshoven. Kunsten '92 stuurde een reactie op deze uitgangspuntenbrief aan de
cultuurwoordvoerders.
REACTIE KUNSTEN '92 OP UITGANGSPUNTENBRIEF 2021  2024
In de brief schrijft Kunsten '92 onder meer dat de ambities en inzet van de minister door de sector en door de Raad
voor Cultuur worden gedeeld. Er is breed draagvlak voor een verbreding van de basisinfrastructuur die meer recht
doet aan samenhang en diversiteit van het bestel en het publiek. Met extra investeringen, minder regelgeving, de inzet
op een beter draagvlak vanuit de regio, cultuureducatie en participatie hoger op de agenda, en fair practice als inzet
voor een sterke cultuursector.
Maar nu de plannen tot 2024 op tafel liggen, wordt (wederom) duidelijk dat de kaders voor het cultuurbeleid knellen, in
inhoudelijke, maar vooral in financiële zin. De door minister én sector gewenste ontwikkeling kan in het huidige
financiële kader niet worden gerealiseerd.
De brief van Kunsten '92 gaat in op o.a. de Fair Practice Code, verdienmodellen, cultuureducatie en participatie,
podiumkunsten, ontwikkelinstellingen, de benodigde extra investeringen en samenhang in het cultuurbeleid. De brief
sluit af met een wens: "We leven in een tijdsgewricht waarin zowel in de politiek als in de samenleving echte
perspectiefveranderingen plaatsvinden. Het vergt altijd moed om nieuwe paden te betreden en oude denkbeelden los
te laten. Het bijzondere aan de culturele en creatieve sector is dat precies dàt permanent onderwerp van onderzoek en
gesprek is. Wij wensen het de regering en Tweede Kamer toe dat zij echt stappen durven zetten om met ons te
investeren in de verbeelding. Daar profiteert de hele samenleving van".
Het Tweede Kamerdebat is op donderdag 27 juni 2019 om 17.00 uur. Lees HIER de agenda voor het debat.

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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