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Kunsten '92 krijgt een update!
Vol trots presenteren we vandaag onze nieuwe website en ons opgefriste logo, om met frisse moed de
zomer in te gaan en daarna in volle vaart weer op te starten in het nieuwe seizoen.
Al jaren houden we onze leden en volgers op de hoogte van wat er speelt in de politiek en in de culturele
en creatieve sector: met deze vernieuwde website hopen we dat nog beter te kunnen blijven doen. Kijk
bijvoorbeeld bij Actueel voor al het nieuws en al onze nieuwsbrieven, of per onderwerp voor de laatste
berichtgeving rondom bijvoorbeeld de Taskforce, het Europaplatform en het Erfgoedplatform. Alle oude
berichten blijven (nu nog makkelijker) vindbaar, voor wie alle ontwikkelingen nog eens terug wil lezen. In
onze Agenda staan nu de data van onze eigen activiteiten en van belangrijke momenten in de politiek.
Met veel dank aan Overhaus, die precies begrepen waar we naar op zoek waren.
We horen graag wat jullie er van vinden!
NAAR DE WEBSITE

Aanmelding voor de BNG Bank
Erfgoedprijs 2022 gestart
De BNG Bank Erfgoedprijs wordt uitgereikt aan
de gemeente die het best met zijn erfgoed
omgaat en daar op inspirerende wijze zijn
inwoners bij betrekt. Het thema voor het
komende jaar is Erfgoed & Kunst: hoe kunnen
kunst en erfgoed elkaar inspireren, en hoe
versterken de twee domeinen elkaar?
Ken jij een gemeente die op een bijzondere wijze
het erfgoed middels cultuur zichtbaar en
voelbaar maakt? Stuur ze dan naar onze
website:
Lees hier meer

Activiteitenoverzicht 2020
Lees nu ons activiteitenoverzicht 2020: een
jaarverslag dat nagenoeg volledig in het teken
van de coronacrisis staat. Voor niemand een
makkelijk jaar, maar wel een waar we in
samenwerking met onze vele partners veel
hebben weten neer te zetten, en een jaar waarin
de betekenis en de omvang van kunst en cultuur
in een ander daglicht is komen te staan.
Lees hier het verslag

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.

Reageren op deze nieuwsbrief:
info@kunsten92.nl
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