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Makers Organiseren Solidariteitsavond op 2 maart
Aanvang!, een initiatief voor discussie, informatie en draagvlak over de podiumkunstensector in Nederland, wil
makers uit alle geledingen uit de sector oproepen om op 2 maart naar de Rabozaal van ITA te komen. Nadat velen
maandenlang hebben gezwoegd op aanvragen voor een nieuwe cultuurnotaperiode, willen zij stilstaan bij de grote
veranderingen die op de sector afkomen en hoe er nog invloed kan worden uitgeoefend op het beleid. Makers uit
andere disciplines dan de podiumkunsten worden ook uitdrukkelijk uitgenodigd.
Lees HIER meer over achtergrond en aanmelden.
Voor vragen en suggesties: platformaanvang@gmail.com

Brief van Europaplatform aan kabinet over Europees cultuurbudget
Vandaag vergaderen de Europese regeringsleiders in een extra bijeenkomst van de Europese Raad over
de meerjarenbegroting van de Europese Unie voor de periode 20212027.
In dat kader heeft het Europaplatform* recent een oproep aan de Nederlandse regering gestuurd om de
voorgestelde budgetverhoging van de EU voor het programma Creative Europe te steunen. Daarnaast vraagt het
Europaplatform steun aan het kabinet in Europa om 1% van het totale EUbudget aan cultuur toe te kennen. Lees
HIER de brief, die toelicht waarom dit belangrijk is voor Nederland en waarom cultuur in Europa de steun van het
kabinet verdient.
* Het Europaplatform is een initiatief van Kunsten ’92, European Cultural Foundation, Culture Action Europe en Europa Nostra en
bestaat mede uit Nederlandse cultuur, creatieve en erfgoedinstellingen die actief zijn in Europa. Het platform heeft als doel
belangenbehartiging vanuit deze sectoren kracht bij te zetten en daarmee te streven naar een sterke Europese cultuuragenda die
bijdraagt aan een democratisch, innovatief en divers Europa.

Het platform bestaat uit: Kunsten ‘92 European Cultural Foundation (ECF), Europa Nostra , H401 , DutchCulture , Waag, Boekman
Stichting , Paradiso, Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) , Amsterdam Research Institute for the Arts and
Sciences, Gerrit Rietveld Academie , Eurosonic|Noorderslag, Vandejong, Theater Rotterdam, If I Can’t Dance, I Don’t Want To Be Part Of
Your Revolution

Adviesaanvraag Basisinfrastructuur 20212024 naar Raad voor Cultuur
De minister van OCW heeft gisteren de adviesaanvraag voor de beoordeling van de Basisinfrastructuur 20212024
aan de Raad voor Cultuur gestuurd, met een afschrift aan deTweede Kamer. In totaal is er voor € 254.8 miljoen
aangevraagd, er is € 193,4 miljoen beschikbaar. Lees HIER de adviesaanvraag en bijlagen.

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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