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Experts gezocht voor KUNSTEN2030
Kunsten ’92 is in januari 2021 gestart met het project KUNSTEN2030, een verkenning naar een duurzame
en robuuste culturele en creatieve sector. We werken toe naar een aantal voorstellen voor nieuwe
richtingen om in te slaan, bedoeld voor de sector, de politiek en de beleidsmakers, nadrukkelijk bedoeld
om debat open te gooien, om diverse agenda’s te voeden, om nieuwe vergezichten te tonen waar nog niet
aan gedacht is.
Workshops april 2021
In april 2021 hebben meer dan 40 professionals uit de culturele en creatieve sector meegedaan aan 4
workshops. Deelnemers kwamen uit de verschillende disciplines: podiumkunsten, beeldende kunst,
musea, erfgoed, cultuureducatie, creatieve industrie, media, film en het hoger onderwijs. Er is gestreefd
naar een zo divers mogelijk gezelschap van werkenden binnen en buiten de sector, allen met een dosis
goede zin en solidariteit. Kijk op onze website voor een impressie.
Experts gezocht!
We hebben inmiddels 5 relevante onderwerpen, wij noemen ze ‘eilanden’, gedefinieerd uit de output van
de workshops. We zijn op zoek naar leden die mee willen denken in een team, gedurende een
gezamenlijke dag met wellicht wat huiswerk. Doel van zo’n dag is tastbaar maken welke acties moeten
plaatsvinden om zaken in beweging te brengen.
Vind je het interessant om mee te werken en heb je relevante kennis en ervaring op het gebied van een
van de onderwerpen? Maak je kenbaar via een email naar programmaleider Pien van Gemert
pien@kunsten92.nl onder vermelding van jouw onderwerp met een korte motivatie. Eind augustus krijg je
van ons bericht.
Meer over KUNSTEN2030

Kom in actie voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022
Over iets meer dan 8 maanden, op woensdag 16 maart 2022, vinden de Gemeenteraadsverkiezingen
plaats. En er valt echt wat te kiezen! Wie werkzaam is in de culturele en creatieve sector kan ook zelf veel
bijdragen om cultuur lokaal op de agenda te zetten. Stap op de gemeenteraadsleden, ambtenaren en
wethouders in je eigen gemeente af en ga met hen het gesprek aan over de culturele ambities van de
gemeente.
Ambities voor cultuur
Geef gemeenten mee hoe cultuur verweven is met andere belangrijke gemeentelijke onderwerpen.
Bijvoorbeeld:
> Cultuur in samenhang met de regio. Zorg dat de culturele faciliteiten voor alle inwoners zo dichtbij
mogelijk zijn en kijk voorbij gemeentegrenzen.
> Culturele voorzieningen als belangrijke basis voor de samenleving. Benut de innovatieve kracht van
cultuur door culturele organisaties te ondersteunen zoals kunstencentra, mediatheken op scholen, koren,
orkesten, verenigingen, zelfstandige culturele professionals en broedplaatsen.
> Toegang tot cultuur voor iedereen mogelijk. Verlaag de verschillende drempels.
Hoe kun je aan de slag?
Het LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) heeft in nauwe samenwerking met
de werkgroep cultuureducatie/cultuurparticipatie van Kunsten ’92 een handreiking opgesteld voor lokale
politieke partijen om cultuureducatie en cultuurparticipatie, en breder cultuur, op te nemen in hun
verkiezingsprogramma en collegeakkoorden, met een goede onderbouwing. Voorbeeldboodschappen,
opvattingen over cultuur en videocolleges maken deel uit van deze toolkit. Na de zomer gaan de
Gemeenteraadsverkiezingen van 2021 de agenda van Kunsten ’92 intensiever bepalen.
Handreiking Zet cultuur op de lokale agenda

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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