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TASKFORCE: KABINET, VERLENG STEUNMAATREGELEN EN OPEN DE POORTEN VAN DE CULTUUR
Vandaag meldde de Taskforce culturele en creatieve sector in een persbericht:
Vijf maanden geleden werden de culturele instellingen in Nederland in verband met de coronapandemie opnieuw
gesloten. Het publiek kan niet naar exposities, (pop)concerten, voorstellingen, festivals, monumenten, muziekles en
filmvertoningen en moet daardoor de inspiratie, beleving, ontmoetingen en verhalen missen die live kunst en cultuur
kunnen bieden. Kunstenaars, artiesten en werkenden kunnen niet aan het werk met alle gevolgen van dien.

Geschatte schade
De culturele sector loopt € 2,7 miljard aan publieksinkomsten mis in 2021. Uitgaande van het huidige Openingsplan
van het Kabinet bedraagt het omzetverlies in het derde en vierde kwartaal van dit jaar € 787 miljoen. Dit blijkt uit
nieuwe berekeningen van de Taskforce culturele en creatieve sector naar de economische situatie in de sector. Dit is
des te wranger aangezien de culturele sector heeft aangetoond veilig en verantwoord open te kunnen, door middel
van zorgvuldig opgestelde en gehandhaafde protocollen en andere veiligheidsmaatregelen.

Open de poorten van de cultuur!
De taskforce herhaalt zijn pleidooi om de culturele en creatieve sector sneller en ruimer te heropenen dan nu het
geval is. Met de achterstelling van cultuur  vergeleken met andere sectoren  bij de heropening lijkt het kabinet de
behoefte aan cultuur te miskennen, terwijl deze crisis juist heeft aangetoond hoe belangrijk cultuur is voor de mentale
gezondheid van Nederland. Na de eerste lockdown vorig jaar is gebleken dat met zorgvuldig ontwikkelde protocollen
ook bij hogere besmettingsniveaus veilig bezoekers kunnen worden ontvangen. De resultaten van het
wetenschappelijk onderzoek, gedaan tijdens de testactiviteiten van Fieldlab Evenementen, tonen onomstotelijk aan
dat het veilig is publiek bij binnen en buitenlocaties welkom te heten. Door sneller open te gaan kan het publiek weer
gebruik maken van het aanbod, kan de sector weer aan het werk en kunnen de verliezen worden beperkt. Onze
oproep aan het Kabinet:

* Geef het publiek per direct toegang tot alle doorstroomlocaties, zoals musea, monumenten en
presentatieinstellingen. Zij kunnen, net als vorig jaar, bewezen veilig open met bestaande protocollen.

* Bij Stap 3 van het Openingsplan:
 Geef het publiek toegang tot alle podia en vertoningsplekken, met het glasheldere uitgangspunt: de basis van het
maximaal aantal bezoekers per gebouw, en daarbinnen voor elke zaal afzonderlijk, is het toepasselijke 1,5 meter
protocol (i.p.v. 30 personen).
 Volg de uitgangspunten die n.a.v. de Fieldlab onderzoeken zijn vastgesteld: minimaal 50% zaalcapaciteit, loslaten 1,5
meter en voldoende gratis testcapaciteit.

Verleng steunmaatregelen en stel een herstelplan op
De taskforce roept het Kabinet met klem op om de specifieke steun aan de culturele sector voor het 3e en 4e kwartaal
2021 of zolang als nodig te verlengen. Urgent is extra steun aan makers en zzp’ers, en anderen met tijdelijke
contracten (zie ook de recente brief van de Creatieve Coalitie daarover), steun aan instellingen en creatieve
ondernemers en aan de lokale culturele infrastructuur. Stem maatregelen landelijk, regionaal en lokaal goed af op
elkaar. Breng risico’s omlaag.
Ook wil de taskforce met de minister en het huidige of volgende Kabinet werken aan een herstel en transitieplan om
publiek, makers en artiesten, creatieve producenten en instellingen duurzaam perspectief te bieden. Laat dit
herstelplan voor de culturele en creatieve sector onderdeel uitmaken van de nieuwe ronde formatiegesprekken onder
leiding van informateur Mariëtte Hamer.

De Taskforce culturele en creatieve sector wordt gevormd door Kunsten '92, Creatieve Coalitie, Federatie Creatieve Industrie,
Federatie Cultuur (VSCD Vereniging van Schouwburg en Concertgebouwdirecties, Cultuurconnectie, VNPF Vereniging
Nederlandse Poppodia en Festivals, NAPK Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten, VvNO Vereniging van Nederlandse
Orkesten, Museumvereniging, VOB Vereniging Openbare Bibliotheken, Koepel Opera), VVTP Vereniging Vrije Theater
Producenten, Erfgoedplatform, NAPA Nederlandse Audiovisuele Producenten Alliantie, VVEM Vereniging van Evenementenmakers,
ENCORE Alliantie van de Creatieve Industrie, NVPI Branchevereniging van de entertainmentindustrie, Platform ACCT
Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst, Federatie Auteursrechtbelangen, De Zaak Nu en alle leden van deze organisaties.

Kunsten ’92 komt op voor de belangen van kunst, cultuur, erfgoed en de creatieve sector.
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
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