Kunsten92: Webinar: update door de taskforce culturele en creatieve sector

WEBINAR | UPDATE DOOR DE TASKFORCE CULTURELE EN CREATIEVE SECTOR
Webinar georganiseerd door de taskforce i.s.m. Tivoli|Vredenburg
Woensdag 24 juni 2020
Aanvangstijd: 16.00 uur
Eindtijd: 17.15 uur
Op donderdag 12 maart 2020 kondigde het kabinet aan dat vanwege coronamaatregelen de theaters, musea,
bioscopen en andere culturele instellingen hun deuren moesten sluiten. In de dagen erna heeft Kunsten ’92 direct
een taskforce opgericht met de koepels: Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie, Federatie Cultuur, het
Erfgoedplatform en Kunsten ’92. Aan de taskforce zijn ook toegevoegd de VVTP (Vereniging Vrije Theater
Producenten), de VVEM (Vereniging van Evenementenmakers), de Federatie Auteursrechtbelangen en de
Popcoalitie. Een groot aantal brancheorganisaties, beroepsverenigingen en ondersteunende instellingen is
aangesloten bij de werkzaamheden van de taskforce.
Op woensdag 24 juni om 16.00 uur geven leden van de taskforce een update. Wat is de actuele problematiek in de
sector? Welke steun is nu nodig en wat is het perspectief? Wat zijn de stappen richting het cultuurdebat in de
Tweede Kamer op 29 juni?
De stand van zaken wordt toegelicht door onder meer Marianne Versteegh en Jan Zoet (Kunsten ’92), Jeroen Bartelse
(Tivoli/Vredenburg), Peter van den Bunder (Kunstenbond), Willem Westermann (VVEM, en Alliantie voor
Evenementenbouwers) en Mirjam Moll (Museumvereniging).
De webinar is voor iedereen toegankelijk. De aanmeldlink volgt begin komende week in een mailbericht, op onze
site en via onze sociale media.

ENQUÊTE OVER GEVOLGEN CORONACRISIS VOOR ZZP’ERS
Onder de naam Survey on Stage hebben vertegenwoordigers uit de sector een enquête opgesteld om de gevolgen
van de coronacrisis voor zzp’ers binnen de podiumkunsten inzichtelijker te maken. De verhalen onder makers en
uitvoerders zijn alarmerend, maar harde cijfers ontbreken.
‘De Nederlandse podiumkunsten liggen goeddeels stil en niemand weet voor hoe lang’, schrijven initiatiefnemers
Marjolein Niels en Mattijs van de Woerd (beiden beroepsmusici). 'De impact op dansers, acteurs, musici, makers,
technici en producten, veelal werkzaam als zzp’er, is naar verwachting groot. Van klassieke muziek en jazz tot urban en
dance, van toneel en cabaret tot ballet en musical, de zorgen zijn hetzelfde: financiële tekorten, ontoereikende
steunmaatregelen en gebrek aan perspectief.' De resultaten kunnen politici en beleidsmakers input geven voor het
cultuurdebat in de Tweede Kamer op 29 juni. Deelnemen kan tot maandagavond 22 juni.
De enquête is opgesteld samen met het Platform voor Freelance Musici en krijgt steun van onder meer Kunsten ’92,
de Creatieve Coalitie, de Kunstenbond en GroenLinks.

CAMPAGNE #RedDeCultuur
Met de actie #RedDeCultuur (initiatief van Lodewijk Asscher, fractievoorzitter PvdA) roepen politici en vele makers en
instellingen het kabinet op om de cultuursector, die net als de horeca en het toerisme keihard getroffen wordt door de
coronacrisis, te redden. Het kabinet moet zich inspannen om de culturele en creatieve sector door deze zware
periode heen te trekken en voorkomen dat de schade permanent wordt.
Iedereen kan meedoen aan de campagne #RedDeCultuur, door de steunbetuiging te tekenen, posters op te hangen
en door vanaf komende zondag mee te doen aan de Ode aan de kunst challenge (#odeaandekunstchallenge): een
landelijke kunst en cultuurestafette, waarbij de sector odes aan elkaar geeft, in de vorm van een challenge.
Doe ook mee en kijk op #RedDeCultuur
Bovendien hebben PvdA, GroenLinks en SP gezamenlijk vier amendementen op de begroting ingediend, met extra
steunmaatregelen. Dit in aanloop naar een aantal belangrijke debatten die de komende 2 weken in de Tweede Kamer
plaatsvinden, vlak voor het zomerreces.

Kunsten ’92 is een ledenvereniging met doel de gezamenlijke stem van kunst en cultuur te versterken.
Word ook Lid of Vriend om hier aan bij te dragen.
Wenst u zich aan of af te melden voor de nieuwsbrief, of 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
Landelijke belangenvereniging voor kunst | cultuur | erfgoed | creatieve sector

MailingLijst PDF © Kunsten92  19 jun 2020  powered by MailingLijst

