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DONKERE WOLKEN BOVEN CULTUREEL BRABANT. KOM
NU IN ACTIE OM HET TIJ TE KEREN!
Afgelopen donderdag heeft het nieuwe provinciale
bestuur, bestaande uit VVD, Forum voor Democratie, CDA
en Lokaal Brabant, het bestuursakkoord ‘Samen,
Slagvaardig en Slim: Ons Brabant’ gepresenteerd. Dat
‘samen’ heeft in onze ogen een negatieve lading. Dat
‘Ons’ ook, overigens. We constateren dat Ons Brabant het
zonder gedeputeerde cultuur denkt te kunnen stellen en

dat het nieuwe provinciale bestuur van plan is om cultuur
als provinciale kerntaak af te bouwen, dan wel in elk
geval fors te verkleinen. Als we het goed lezen – het is
een ingewikkeld verhaal met verhullend taalgebruik,
zeker bij de cijfermatige vertaling – wordt er per volgend
jaar al bezuinigd, per 2023 nog meer en worden de door
de provincie gesubsidieerde instellingen nu al
gewaarschuwd “zich voor te bereiden op een geleidelijke
afbouw van onze subsidierelaties, richting het ‘nieuwe
normaal’ van na 2023.” Die laatste woorden alleen al…
Deze coalitie gaat volstrekt voorbij aan de bewezen
bijdrage van kunst en cultuur aan de Brabantse
samenleving, aan de kwaliteit van het leven van vele
Brabanders, aan het onderwijs en aan het werk- en
vestigingsklimaat in onze provincie.
Mocht je het gemist hebben, zie hier het persbericht dat
dKvB donderdag liet uitgaan.
Dat vraagt om actie van dKvB, dat vraagt om actie en
inzet van al onze leden en anderen die zich met de
cultuursector verbonden voelen!
Actie campagne:
Velen laten zich via social media horen met teksten,
video’s en beelden. Velen hebben de Kunst van Brabant
ook al laten weten mee te willen werken aan ons
gezamenlijk protest.
We proberen een en ander zo goed mogelijk te
coördineren, maar daar hebben we jullie inzet hard bij
nodig. In verschillende werkgroepen moet veel werk
verzet worden. Sluit je aan en help mee!
We zoeken nog een goeie campagneslogan. Voor een
campagnebeeld zijn inmiddels al verschillende
voorstellen binnen.
Werkgroepen:
Campagne coördinatie en strategie
Politieke lobby
Communicatie (website en social media)
Acties
Publicaties (stroom aan opinie stukken)

Film/video (verslag/impressies uit het Brabantse)
Meld jezelf aan of werf iemand binnen jouw organisatie
die in een werkgroep mee kan doen. Zo is vooral hulp
nodig voor de werkgroep communicatie, dus activeer
jouw marketing-medewerkers om mee te doen in die
werkgroep.
Geef dat door aan: info@kunstvanbrabant.nl
Ondertussen kun je al van alles doen:
STATEMENTS / VIDEO’S/ BEELDEN/ BRIEVEN /
HARTEKRETEN
Post ze op social media en stuur ze in
naar info@kunstvanbrabant.nl. We verzamelen alles
op een actiewebsite.
Gebruik tags, #, @ KunstvanBrabant en
Provincienoordbrabant
Stuur of mail ook naar het provincie bestuur:
Provinciale Staten van Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch
email: statengriffie@brabant.nl

Actie rond installatie GS 15 mei:
Vrijdag a.s. debatteert Provinciale Staten over het nieuwe
bestuursakkoord en worden de nieuwe gedeputeerden
officieel benoemd. Dan zal dKvB ook inspreken (als dat
vanwege de corona-maatregelen nog door kan gaan).
Onze acties gaan daarna natuurlijk gewoon door. De
voornemens moeten immers uitgewerkt worden in
plannen en daar gaat nog maanden overheen. dKvB blijft
al die tijd – samen met jullie – jullie belangen behartigen.
Er wordt momenteel hard nagedacht over een sterk
statement bij de installatie van GS op vrijdag 15 mei a.s.
Vanwege het corona-virus mogen we geen massale
oploop organiseren, dus we zoeken een artistieke,
krachtige vorm. We weten nog niet hoeveel mensen we
daarbij nodig hebben. Geef door als je eventueel mee wil

doen via info@kunstvanbrabant.nl. Je hoort in de loop van
de week meer.
Deel deze nieuwsbrief binnen jouw organisatie en
naar jouw publiek, achterban, vrijwilligers en relaties.
Nog geen lid van de Kunst van Brabant: sluit je dan nú
aan. We moeten alle krachten verzamelen om het tij te
keren!
Zie onze website: www.dekunstvanbrabant.nl. Aanmelden
kan via info@dekunstvanbrabant.nl
Hartelijke groet,
bestuur De Kunst van Brabant
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