STEM VOOR AMATEURKUNST
Wie doet wat wanneer om lokaal talent op de agenda te plaatsen?

2017
Forum voor Amateurkunsten:
Lancering 10 toetsstenen rond amateurkunsten.
CultuurContentement peilt naar appreciatie van het
cultuurleven in jouw gemeente.
Cultuur- en jeugdwerkers:
Schrijf in voor KUNST BUITEN!
Nodig ook je schepenen en vrijwilligers uit.

Forum voor Amateurkunsten:
KUNST BUITEN! sessie voor meerwaardezoekers / Hasselt.
Cultuur- en jeugdwerkers:
Ga aan de slag met deze input.

JUNI T.E.M. OKTOBER
OKTOBER

Forum voor Amateurkunsten:
KUNST BUITEN! sessie voor meerwaardezoekers / Lier.

DINSDAG

Cultuur- en jeugdwerkers:
Ga aan de slag met deze input.

17

OKTOBER

24

DINSDAG
OKTOBER

Cultuurliefhebbers:
De werkgroep verkiezingen stippelt een traject uit
(informeren, inspraak organiseren,
Memorandum, open brief, wensenlijst...).

26

DONDERDAG

Forum voor Amateurkunsten:
KUNST BUITEN! sessie voor meerwaardezoekers /
Roeselare.
Cultuur- en jeugdmedewerkers:
Ga aan de slag met deze input.

NAJAAR

Forum voor Amateurkunsten:
www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen
biedt inspiratie!

DECEMBER

Forum voor Amateurkunsten:
Van theorie naar praktijk. Voorbeelden
bij de 10 toetsstenen online.
Cultuur- en jeugdwerkers:
Maak een overzicht van sterktes en leemtes
over ‘kunst in de vrije tijd’

2018
Cultuurliefhebbers:
Cultuurraad kent traject naar gemeenteraadsverkiezingen. Betrek zoveel mogelijk partners om
je Memorandum kracht bij te zetten.

JANUARI

Cultuur- en jeugdwerkers:
Organiseer/faciliteer ludieke inspraak en –evaluatiemomenten met/voor amateurkunstenaars.

FEBRUARI

Cultuur- en jeugdwerkers:
Breng geïnteresseerden uit politiek en veld samen.
Waar willen ze beiden werk van maken?

Mandatarissen:
Bevraag ambtenaren op insteken vanuit hun kennis en ervaring.
Forum voor Amateurkunsten:
Resultaten CultuurContentement bekend. Woon het event bij.

VOORJAAR

Cultuurliefhebbers:
Je Memorandum somt wensen op en beïnvloedt
zo partijprogramma’s.
Cultuur- en jeugdwerkers:
Amateurkunsten komt aan bod in ‘de ambtelijke nota’.
Naast prioriteiten zijn er ook leuke extra’s.

Forum voor Amateurkunsten:
Met de Week van de Amateurkunsten geven we het
signaal dat kunst in de vrije tijd leeft en waardevol is!

27 APRIL – 6 MEI
MEI

Forum voor Amateurkunsten:
Prikactie 6 maand vóór de verkiezingen.

14

Cultuurliefhebbers:
Week van de Amateurkunsten is een ideaal moment
om je Memorandum aan alle politieke partijen te
overhandigen in bijzijn van de pers.

MAANDAG

Mandatarissen:
Politici maken een analyse van thema’s en
doelgroepen die hen aanbelangen. Dit mondt
uit in een verkiezingsprogramma.
Bevraag het Forum op cijfers,
feiten en kennis over amateurkunsten.

JUNI

Cultuur- en jeugdwerkers:
Hou www.amateurkunsten.be in het oog
voor nieuwe informatie en inspiratiesessies.

JULI T.E.M. AUGUSTUS
SEPTEMBER T.E.M. OKTOBER

Cultuurliefhebbers:
Organiseer of speel in op politieke debatten.

SEPTEMBER

14

Forum voor Amateurkunsten:
Prikactie 1 maand vóór de verkiezingen.

VRIJDAG
OKTOBER

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

14

ZONDAG
NOVEMBER - DECEMBER
Mandatarissen:
Bestuursakkoord is klaar: basis voor de
strategische doelstellingen.

Mandatarissen:
Burgerbevraging levert extra inzichten op.

DECEMBER

31

MAANDAG

2019
Cultuurliefhebbers:
Ga in dialoog met de nieuwe schepen van
cultuur, jeugd, onderwijs, welzijn...
Hou kunst en creativiteit op de agenda.
Cultuur- en jeugdwerkers:
Buig aandachtspunten om tot doelstellingen en
concrete acties voor meerjarenplan. Leg je ei ook
in het nest van onderwijs, jeugd, welzijn, …

Cultuurliefhebbers:
Herhaal je standpunten bij gemeenteraad,
college en oppositie.
Geef (als cultuur- en jeugdraad) officieel advies
op het meerjarenplan.

JANUARI

2

WOENSDAG

APRIL T.E.M. SEPTEMBER

SEPTEMBER T.E.M. OKTOBER

Cultuurliefhebbers:
Vraag om een jaarlijkse evaluatie en bijsturing
van het meerjarenplan.
Speel in op actualiteit en kansen.

Cultuur- en jeugdwerkers:
Communiceer over de vorderingen en inhoud
van het meerjarenplan.

NOVEMBER

DECEMBER

Mandatarissen:
Goedkeuring meerjarenplannen
en budget op gemeenteraad.

DONDERDAG

Cultuur- en jeugdwerkers:
Maak een beknopte samenvatting
met relevante punten uit het meerjarenplan.

31

Mandatarissen:
Jaarlijks: uitvoering, monitoring, evaluatie,
bijsturing strategisch meerjarenplan.

Mandatarissen:
Installatie nieuwe gemeenteraad en schepencollege.

2020-2025

V.U. Luk Verschueren, Abrahamstraat 13, 9000 Gent / Grafisch ontwerp: www.josnotteboom.be

Mandatarissen:
Verfijn doelstellingen en acties.
Financieel haalbaar?
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STEM VOOR AMATEURKUNST
www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen

PLAN VAN AANPAK

voor steun, groei- en presentatiekansen voor lokaal talent
In oktober 2018 kiezen we een nieuwe gemeenteraad.
De maanden ervoor en weken erna zijn hét uitgelezen moment om extra aandacht
te vragen voor kunst in de vrije tijd. Want geen vermelding in het strategisch
meerjarenplan is niet op de politieke agenda en dus nauwelijks in de scoop van
alle diensten waarvan je iets gedaan wil krijgen de komende zes jaar…
Daarom: weeg op toekomstige beleidsopties!
Laat van je horen door je wensen, standpunten en toekomstdromen
uitdrukkelijk te verwoorden in een Memorandum, open brief, wensenlijst
of adviesnota.
Zorg dat amateurkunst minstens één keer in het plan voorkomt.
Herhaal je argumenten en voorstellen tot ze hun weg vinden naar
partijprogramma’s, bestuursakkoorden en het strategisch meerjarenplan.

Hoe pak je dit best aan?!
Deze tijdslijn zet je op weg.
De data en tips zijn indicatief. Pas aan naargelang de lokale situatie en wees creatief.
Wie doet wat?
• Het Forum voor Amateurkunsten staat medewerkers, liefhebbers
en mandatarissen uit heel Vlaanderen bij met raad & daad.
• Cultuur- en jeugdwerkers faciliteren inspraak en leiden het
proces binnen hun gemeente mee in goede banen.
• Cultuurliefhebbers uit adviesraden maar ook sleutelfiguren of geïnteresseerden
daarbuiten laten van zich horen via onderbouwd advies.
• Mandatarissen uit meerderheid en oppositie (cultuur + jeugd) nemen hun
verantwoordelijkheid om amateurkunsten de plek te geven die ze verdienen.

HULPLIJNEN

Sàmen komen we het verder...

Wist je dat er 9 steunpunten zijn en 1 koepel die amateurkunsten een bijzonder warm hart toedragen?
Je kan bij hen terecht voor advies en vragen over de ondersteuning van je lokale kunstbeoefenaars.

•
•
•
•

Surf naar www.amateurkunsten.be/lokaleverkiezingen
Verdiep je in onze 10 TOETSSTENEN
Hulplijn: T 09 235 40 05 – info@amateurkunsten.be
KUNST BUITEN! sessies
- dinsdag 17 oktober in CC Vredeberg in Lier
- dinsdag 24 oktober in TAJINE/THE SCHOOL in Hasselt
- donderdag 26 oktober in TRAX in Roeselare

KUNST BUITEN!
• leert je de beste lokale praktijken kennen via inspirerende tafelgesprekken
• neemt een aanloop naar de lokale verkiezingen in 2018
• biedt inspiratie voor de Week van de Amateurkunsten 2018
• vormt een informeel netwerk voor gedachtenwissels
met collega’s uit andere gemeenten
• is dé gelegenheid voor verdere kennismaking met de
9 Vlaamse amateurkunstenorganisaties

