Het is niet het wezen van kunst & cultuur, om te bedienen: kunst en cultuur wil uitdagen, prikkelen en
stimuleren

UITNODIGING: NETWERKBIJEENKOMST CULTUURPLATFORM PIJNACKER-NOOTDORP
DATUM: 12 NOVEMBER
LOCATIE: DE SOETE SUIKERBOL te Pijnacker
TIJD: 19:30 UUR – 21:30 UUR
THEMA: CULTUURNOTA EN UITVOERINGAGENDA 2019-2024
_____________________________________________________________________________
Zoals je wellicht al weet, is de nieuwe cultuurnota recent unaniem vastgesteld door de raad. Aan
de cultuurnota is hard gewerkt. Mensen vanuit het veld van kunst en cultuur en de inwoners van
onze gemeente hebben hier aan een belangrijke bijdrage geleverd. Compliment aan de gemeente
voor het proces waarlangs de cultuurnota tot stand is gekomen. Het is een herkenbare nota
geworden waar een mooie ambitie mee is neergezet. De gemeente pakt een stimulerende rol
(subsidie, impulsen, nauwere samenwerking) waarbij de uitvoeringsagenda laat zien dat er daarbij
nogal wat te doen is. De cultuurnota kan je lezen via deze link
We wonen in een groeiende gemeente en het aanbieden, ontsluiten en tot bloei brengen van kunst
en cultuur is een gezamenlijke opgave.
Het cultuurplatform wil, gegeven de vastgestelde nota, in gezamenlijkheid de belangrijkste
elementen markeren die van belang zijn voor een succesvol vervolg.. oftewel walk your talk!
De gemeente geeft meer ruimte aan cultuurcoaches….is het duidelijk wat deze voor het veld
betekenen?
Er is een grote behoefte aan een gezamenlijke programmering en aan een gemeenschappelijke
agenda, is het duidelijk wat uw eigen rol daar in kan of moet zijn?
Het programma:
19:30 – 20:00 inloop met koffie, thee
20:00 - 20:10 een bijzondere start met medewerking van Martijn Buijnsters - gitaar
20:10 – 20:40 stand van zaken cultuurnota – door Marcella Delissen-Oskam
20:30 – 21:15 wat betekent de uitvoering voor jou!
21:15 – 22:00 netwerken en drankje onder begeleiding van muziek

We hopen je te zien! Graag via deze link https://forms.gle/otV7x25XUATBitJn6 doorgeven of
je komt en of je iemand meeneemt.

