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Campagne ‘Bewaar je ticket, geniet later’
Vandaag hebben Nederlandse theaters, concertzalen, poppodia, evenement en sportorganisatoren, musea en
festivals een campagne gelanceerd waarin zij gezamenlijk aan bezoekers vragen om hun tickets te behouden en zo
de culturele sector te steunen. De sector heeft in gezamenlijkheid een regeling ontwikkeld, met ondersteuning van het
ministerie van OC&W en volgens de regels van de ACM.

Voucher
Er wordt zoveel mogelijk gezocht naar nieuwe data voor de evenementen die nu geen doorgang kunnen vinden en het
oorspronkelijke ticket blijft gewoon geldig. Is zo’n verplaatsing niet mogelijk, wordt het evenement definitief afgelast of
is de houder van het ticket verhinderd op de nieuwe datum, dan krijgt de houder van het ticket een voucher ter waarde
van de oorspronkelijke ticketprijs, inclusief (service)kosten, die later ingewisseld kan worden. Hierdoor kunnen
bezoekers alsnog genieten van een vervangende voorstelling, wedstrijd, festival, concert of tentoonstelling.

Donatie
Ook kunnen ticketkopers in veel gevallen ervoor kiezen om hun ticket om te zetten in een donatie, waarmee zij
artiesten, makers en de mensen achter de schermen steunen.
Ticketkopers worden door de betreffende organisator geïnformeerd over de praktische afhandeling van hun
evenement en tickets. Lees meer op de website bewaarjeticket.nl

Tweede Kamerdebat 8 april 2020
In het plenaire Tweede Kamerdebat van gisteren (8 april) heeft fractievoorzitter Rob Jetten (D66) aan de minister
president gevraagd of hij de cultuursector gaat helpen. De ministerpresident bevestigt dat. Lees hier de dialoog.

Webinars van gisteren terugkijken
De Webinars van gisteren 8 april staan online:
Terugkijken: Openbaar webinar (15.00 tot 16.00 uur)
"De culturele en creatieve sector in coronatijd”
Georganiseerd door de Federatie Creatieve Industrie en Kunsten '92
Tijdens deze interactieve liveuitzending wordt door directbetrokkenen inzicht gegeven in de stand van zaken en
kunnen via Zoom vragen uit het veld worden beantwoord. Met aan tafel Jan Zoet (voorzitter Kunsten '92), Jann de Waal
(boegbeeld Topsector creatieve industrie) en Liesbet van Zoonen (Kroonlid Raad voor Cultuur). Op het grote scherm
in het panel: Madeleine van Lennep (BNO), Peter van den Bunder (belangenbehartiger Kunstenbond) en Jaap Visser
(Vereniging van Nederlandse Contentproducenten NCP).
Terugkijken: Vragenuurtje voor leden van Kunsten '92 (16.15 tot 17.15 uur)
Online live gesprek Kunsten ’92 met de leden
Alle leden konden meepraten met voorzitter Jan Zoet en algemeen secretaris Marianne Versteegh en gratis meekijken
via de livecast. Op het grote scherm discussieerde een digitaal panel van een aantal bestuursleden van Kunsten ’92
mee: Meta Knol (directeur Museum De Lakenhal), Anne Breure (o.a. Fair Practice Code), Viktorien van Hulst (directeur
Theaterfestival Boulevard) en Peter van den Bunder (belangenbehartiger Kunstenbond).

Media update
Recent weer veel aandacht in dagbladen, op radio, TV en sites voor de culturele sector tijdens de coronacrisis.
Ook in de komende dagen zullen we in de media ons verhaal vertellen: in het weekend bij Eenvandaag en zaterdag
praat acteur Gijs Scholten van Aschat bij Mondo over de situatie in de cultuursector.
Een greep, van de laatste dagen:
9 april – NOS Journaal – Bewaar je ticket, geniet later – Regeling restitutie tickets gepubliceerd
9 april – NPO Radio 1 Journaal – Regeling restitutie tickets – Jeroen Bartelse (Tivoli Vredenburg). Terugluisteren 7.00
– 8.00 uur (om 7.20 uur)
8 april – Hoofdartikel NRC – Kunstenaars hebben 1 zekerheid: dit gaat nog heel lang duren
Pleidooi voor steunpakket en aandacht voor zzp’ers die buiten de boot vallen. Kunsten ’92 wordt genoemd.
8 april – NRC – Kwart van musea dreigt door Coronacrisis om te vallen
8 april – NOS 8 uur Journaal – Concertgebouw streamt concerten
6 april – Raad voor Cultuur – brief aan minister van OCW: Raad wil snel overzicht van gevolgen coronacrisis voor
cultuursector
6 april – AD – Oproep artiesten: ‘Draai nu muziek van eigen bodem’
3 april – Trouw – Voor het publiek zijn geschrapte festivals jammer, voor diegenen die daar hun brood mee verdienen,
is het desastreus
Kijk ook op onze pagina Stavaza en op het overzicht dat de Boekmanstichting dagelijks bijhoudt.

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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