Kunsten92: OPROEP | Mail de Kamerleden en voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten!

STUUR EEN MAIL AAN DE KAMERLEDEN | Voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten
In een gezamenlijk mediaoffensief vragen NAPK, Kunsten '92 en Theaterkrant hun leden, lezers, vrienden en
vriendenverenigingen en aan makers, instellingen en koepels om de komende dagen massaal het onderstaande
bericht te mailen aan de cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Bovendien roepen wij iedereen op om
op maandag 18 november naar het Begrotingsdebat Cultuur in de Tweede Kamer te komen (klik hier voor de agenda
en neem legitimatie mee).

Komt allen naar het Tweede Kamerdebat op 18 november en stuur de mail met onderstaand
bericht vóór 18 november naar de Kamerleden (de lijst met mailadressen van de
Kamerleden staat onderaan het bericht)

VOORBEELDBERICHT:

Voorkom kaalslag bij het Fonds Podiumkunsten!
De minister heeft besloten het Fonds Podiumkunsten (FPK) te korten met 8,6 miljoen euro. Vanaf 2021 kan het FPK
daardoor nog maar 50 tot 60 gezelschappen en ensembles meerjarig financieren. Nu zijn dat er 113.

Impact voor publiek
De ruime keuze die het publiek nu heeft – bijvoorbeeld tussen hedendaagse en barokmuziek, mime en teksttoneel,
moderne dans en hiphop – verdwijnt. Dit raakt in totaal 4 miljoen bezoekers. Nu kunnen zij nog genieten van culturele
verscheidenheid, verspreid door het hele land. Straks is dit aanbod enorm verschraald.

Impact voor podia en festivals
De FPKgezelschappen en ensembles spelen gemiddeld 40 tot 80 voorstellingen per theaterseizoen op podia en
festivals in het land. Theaters van Zoetermeer tot Venlo. Festivals van Oerol tot de Parade. Als de korting op het FPK
doorgaat, vallen er grote gaten in de programmering van podia en festivals. Zij hebben daardoor minder aanbod,
minder bezoekers en minder inkomsten.

Impact voor de gemeenten
De FPKgezelschappen en ensembles zijn verspreid over het hele land. Zij dragen bij aan de lokale infrastructuur en
zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Daarmee zijn ze van grote waarde voor de stad of regio waar ze
gevestigd zijn. Korting op de FPKsubsidie betekent een verarming van het leefklimaat in verschillende regio’s.

Impact voor het Rijkscultuurbeleid
De podiumkunstensector dreigt met de FPKkorting een groot deel van zijn middenveld te verliezen. Daaronder zijn
internationale vernieuwers, maatschappelijk geëngageerde makers en nieuwe verhalenbrengers, die precies dàt
doen wat de minister beoogt met haar nieuwe beleid. Een korting op het FPK met 8,6 miljoen euro leidt tot vernietiging
van creatief kapitaal. Daardoor verdwijnen succesvolle en goed functionerende organisaties, die van groot belang zijn
voor een innovatieve en vitale kunstensector, nu en in de toekomst.

LEES OOK DE FLYER VAN NAPK EN HET ARTIKEL OP THEATERKRANT.NL
__________________________________________________________________________________________

Stuur bovenstaand bericht naar de volgende Kamerleden:
l.gelukpoortvliet@tweedekamer.nl; l.asscher@tweedekamer.nl; c.dik@tweedekamer.nl; p.kwint@tweedekamer.nl;
z.elyassini@tweedekamer.nl; c.ellemeet@tweedekamer.nl; s.belhaj@tweedekamer.nl; t.kuzu@tweedekamer.nl;
h.krol@tweedekamer.nl; frank.wassenberg@tweedekamer.nl; e.ouwehand@tweedekamer.nl

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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