STEM VOOR AMATEURKUNST
Met 2 miljoen zijn ze, de amateurkunstenaars in Vlaanderen en Brussel.
Mensen als u en ik, die uit passie en goesting kunst beoefenen in hun vrije
tijd. Amateurkunstenaars verdienen ondersteuning, want ze maken het leven
niet alleen mooier, ze maken de samenleving ook aangenamer door van elkaar
te leren en samen grenzen te verleggen. Bovendien genereert kunst cash. De
economische impact van kunstbeoefening is aanzienlijk. De rijkheid en diversiteit van
amateurkunsten is dan ook enorm. Redenen genoeg dus om deze omvangrijke groep
mee te nemen in de scoop van toekomstig beleid.
Wat is er tijdens de huidige legislatuur gerealiseerd voor kunst in de vrije tijd?
Waar is bijsturing nodig of ontstonden (nieuwe) noden? Waar ben je fier op en
wat verdient verdere opvolging? Kortom, hoe kan het in de toekomst (nog) beter?
10 TOETSSTENEN
1. Dialoog en politieke aandacht.
2. Soigneer je vrijwilligers: habitués
én creatieve burgerinitiatieven.
3. Respect voor het traditionele en omarmen van het nieuwe.
4. Kunstbeleving ook met, voor en door niet-Westerse culturen.
5. Ruimte, budget en prikkels voor experiment.
6. Een aaneensluitend artistiek leertraject
geeft talentontwikkeling alle kansen.
7. Investeer in sleutelfiguren die mee zijn
en mee denken rond amateurkunsten.
8. Ruimte aangepast aan noden en vragen, tijdelijk maar ook duurzaam.
9. Gezamenlijke belangen en doelen,
dé lijm voor cultuureducatie en kunstenbeleid.
V.U. Luk Verschueren,
Abrahamstraat 13,
10. Slimme verbindingen tussen amateurkunsten
9000 Gent
en andere beleidsdomeinen.
Grafisch ontwerp:

www.josnotteboom.be

Op zoek naar argumentatie (cijfers,
weetjes en feiten) om je punt hard te
maken? Op zoek naar insteken om je
kunstenaars nog meer of nog beter bij te staan?

www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen zet je op weg.
.be

Of bel de persoonlijke advieslijn
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voor meer details en info.

V.U. Luk Verschueren,
Abrahamstraat 13,
9000 Gent

