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Save the date | PARADISODEBAT | 29 augustus 2021
Kom op zondag 29 augustus 2021 naar het jaarlijkse Paradisodebat. Bij de start van het culturele seizoen,
op de laatste dag van de Uitmarkt, organiseren Kunsten '92, Paradiso, ACI (directieoverleg Amsterdamse
culturele instellingen) en de Akademie van Kunsten dit jaarlijkse podium waar kunstenaars, politici en
publiek uit het hele land met elkaar in gesprek gaan over urgente thema’s, zoals de noodzakelijke
verbindingen tussen kunst, cultuur en samenleving.
Het thema dit jaar is de wederopbouw. Na anderhalf jaar grotendeels op slot te zijn geweest gaat alles
steeds meer open. De samenleving, de cultuursector  er kan steeds meer. Wat nemen we mee uit de
afgelopen anderhalf jaar en welke kansen, uitdagingen en opdrachten liggen er voor de toekomst? En
welke rol kan de culturele en creatieve sector daarin spelen?
Vijf sprekers uit verschillende hoeken van de culturele en creatieve sector delen hun perspectief op de
toekomst na corona, delen hun ervaring over de betekenis van kunst en doen concrete voorstellen welke
rol de sector kan, wil en moet pakken in deze tijden. Met o.a. Ann Demeester, Imara Limon, Merlijn
Twaalfhoven en de nieuwe cultuurwoordvoerders in de Tweede Kamer. Debatleider is Aldith Hunkar. Op dit
moment werken wij aan de verdere inhoudelijke uitwerking. Het Paradisodebat zal live plaatsvinden met
waarschijnlijk een mogelijkheid tot online volgen. Nadere informatie, ook over aanmelden, volgt.
Reserveer alvast in de agenda:
Paradisodebat 2021
Zondag 29 augustus 2021 van 16.00 tot 18.00 uur
Paradiso, Weteringschans 68, Amsterdam

Save the date | ERFGOEDSYMPOSIUM | 17 september 2021
Op vrijdag 17 september 2021 verwelkomt de gemeente Rheden  als trotse winnaar van de BNG Bank
Erfgoedprijs 2019  u graag op Landgoed Middachten bij het landelijke erfgoedsymposium Verbindend
Verleden. De gemeente Rheden organiseert deze dag met medewerking van Kunsten ’92, Provincie
Gelderland, Gelders Genootschap en Landgoed Middachten.
In 2020 kon dit geplande symposium vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan. In dat jaar vond de
uitreiking aan de Gemeente Noordenveld (winnaar 2020), slechts in zeer kleine kring plaats en dus zonder
het symposium.
Erfgoedsymposium Verbindend Verleden
Hoe werken gemeente en inwoners samen op het gebied van erfgoed? Hoe vormt erfgoed de verbinding
met cultuur, duurzaamheid, landschap en draagt het bij aan de sociale verbinding tussen mensen? Luister
’s ochtends naar de lezing van Hans Goedkoop en neem ’s middags deel aan uiteenlopende excursies
naar landgoederen of de voormalige SSsporthal of aan diverse workshops. Nadere informatie, ook over
aanmelden, volgt.
Reserveer alvast in de agenda:
Erfgoedsymposium Verbindend Verleden
Vrijdag 17 september 2021 van 10.00 tot 17.00 uur
Landgoed Middachten, Gemeente Rheden

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.
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