Dinsdag 27 maart 2012

Kunst en cultuur volop in de wind
Over de betekenis van kunst en cultuur in de samenleving
Johan de Noord, directeur K&C Expertisecentrum Kunst & Cultuur

20.00 - 22.15 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
LIFF Grandcafé, Brink 14, Assen
Entree 6 euro; jongeren 4 euro
Informatie en aanmelding: www.deverdieping-assen.nl; deverdieping@home.nl

De Verdieping is een initiatief voor denken en debatteren over actuele onderwerpen. Kritisch, met open
vizier. Zonder vooringenomenheden en knellende denkkaders. Jaarlijks organiseren we zeven
bijeenkomsten, van september - november en januari - mei. In de vorm van kleine discussiegroepen.
Met een prikkelende inleiding of documentaire vooraf, die deelnemers verleidt om mee te doen.

Kunst en cultuur staan op dit moment volop in de belangstelling. De landelijke overheid bezuinigt meer dan
tweehonderd miljoen euro op kunst en cultuur. Provincies en gemeenten bekijken ook welke bezuinigingen op
dit terrein kunnen worden doorgevoerd. Sommige politici zetten de kunsten weg als links en hobby voor
zakkenvullers. Acties worden gevoerd, zoals de actie Schreeuw om cultuur.
Subsidie ontvangende gezelschappen en instellingen maken de balans op. Ze besluiten om samen te gaan, gaan
op zoek naar andere inkomstenbronnen en een enkeling denkt na over het sluiten van de deur.
Waar staan de kunsten in dit tijdperk, wat is de kracht van de kunsten en welke binding heeft zij met de
samenleving?
Op 27 maart wordt de kracht van de kunsten en daarmee de beoefenaars van de kunsten onder de aandacht
gebracht. De betekenis van de kunsten, de financiering van de kunsten door de loop van de jaren heen en de
positie van de kunsten in deze tijd: het passeert allemaal de revue in een boeiende lezing.
Johan de Noord is directeur van K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur. K&C werkt vanuit
en met de kunsten voor scholen, instellingen, verenigingen, overheden en bedrijven op het gebied van
cultuureducatie, cultuurparticipatie en cultuurinnovatie. Informatie: www.kcdr.nl

