Kunsten92: We zijn gestart. Stuur ons beelden van jouw rt for Ukraine

Nieuwsbrief 4 maart 2022

Actie rt for Ukraine is gestart
Het culturele veld is, zoals iedereen, diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. We maken ons
grote zorgen over de gevolgen van de grootscheepse vijandelijkheden in Oekraïne voor de inwoners van
het land.
Om solidariteit te tonen, medeleven en steun te betuigen en geld op te halen, organiseert het culturele
veld vandaag en in het weekend de campagne rt for Ukraine. Vanuit het hele veld worden verschillende
activiteiten georganiseerd. Deze activiteiten worden bijgehouden op de website hartforukraine.nl.
#rtforUkraine #hArtforUkraine
Het is hartverwarmend om te zien dat honderden organisaties zich inmiddels hebben aangemeld (kijk voor
de lijst op de website hartforukraine.nl), en de aanmeldingen blijven nog binnenstromen. De
saamhorigheid en solidariteit is immens en de behoefte om iets bij te dragen groot. Eens temeer blijkt dat
kunst en cultuur mensen samen kunnen brengen.
Ook na dit weekend blijft de nood voor de inwoners van Oekraïne bestaan. De activiteiten en inzamelingen
vanuit onze sector die ook na dit weekend worden ondernomen om hen te steunen, kunnen onder de
noemer #hArtforUkraine worden voortgezet.
hArt for Ukraine

Stuur beeldmateriaal aan ons van jouw rt for Ukraine
Maak foto's en filmpjes
Stuur je beeldmateriaal naar info@kunsten92.nl o.v.v. hArtforUkraine en geef een korte omschrijving van
het evenement en/of het gebouw, de locatie en de organisatie.

Hieronder nogmaals de manieren om mee te doen aan rt for Ukraine
Organiseer een benefiet bijeenkomst
We moedigen alle culturele en creatieve organisaties en hun medewerkers aan om ook zelf acties te
bedenken en zich aan te sluiten bij deze campagne. Kies een activiteit die al op het programma staat, of
organiseer een bijeenkomst geheel in het teken van Oekraïne, bijvoorbeeld met Oekraïense artiesten en
kunstenaars. Theaters, musea, festivals, bioscopen en filmhuizen, concertzalen en poppodia, maar ook
vanuit cultuureducatie en amateurkunst: iedereen kan meedoen.
Culturele organisaties kunnen een deel van de opbrengst van een activiteit of van een dag tijdens het
aankomende weekend 4, 5 en 6 maart doneren aan Giro 555 van de Samenwerkende Hulporganisaties
voor de inwoners van Oekraïne. In deze GOOGLE DRIVE vind je informatie over hoe je kunt doneren
(QRcode), maar ook logo's, voorbeeldboodschappen, etc.
Je activiteit aanmelden kan via de onderstaande knop.

Gebouwen in blauw geel
Komend weekend lichten culturele organisaties hun gebouwen aan in de Nationale kleuren van Oekraïne:
Blauw en Geel. Dit kunnen zijn: theaters, musea, monumenten, bioscopen, filmtheaters, concertzalen,
poppodia, bibliotheken, centra voor cultuur(beoefening), presentatieinstellingen, etc. etc.

Moment van bezinning
De culturele organisaties bieden het publiek een moment van bezinning, om stil te staan bij wat er gaande
is in Oekraïne. Dit kan voorafgaan aan een voorstelling, rondleiding of workshop.
ACTIVITEIT AANMELDEN

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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