Raad voor Cultuur
t.a.v. mevr. K. Baele, voorzitter
Prins Willem-Alexanderhof 20
2595 BE Den Haag
per mail: info@cultuur.nl
Breda, 18 november 2020
betreft: Welkom en succes gewenst!
Geachte mevrouw Baele,
Van harte gefeliciteerd met uw benoeming tot voorzitter van de Raad voor Cultuur. Aan u om – in
opdracht van de minister van OCW én op eigen gezag en in gepaste samenwerking met het culturele
veld – perspectiefrijke doelen te formuleren voor het kunst- en cultuurbeleid en adviezen te geven
over de infrastructuur van kunst en cultuur in Nederland. Veel succes gewenst!
Wij zijn trots op de kracht van kunst & cultuur in Nederland en in Noord-Brabant in het bijzonder.
Wij: dat is De Kunst van Brabant (dKvB), de vereniging van Brabantse kunstenaars/makers en
culturele organisaties, met inmiddels ruim 200 leden. We zijn trots op wat kunst & cultuur voor de
Brabantse samenleving betekent. Voor de inwoners, voor het bedrijfsleven, voor het onderwijs en
voor andere maatschappelijke organisaties (zie het eerder dit jaar verschenen rapport De waarde van
cultuur, de staat van de culturele sector in Noord-Brabant). We denken daarbij aan de vele Brabantse
festivals met (inter-)nationale uitstraling zoals de Dutch Design Week, Theaterfestival Boulevard,
Festival Circolo, Festival Cement, BredaPhoto, Woo Hah! Festival, Internationaal Vocalisten Concours
en November Music. En de musea in Brabant, zoals het Noordbrabants Museum, Design Museum
Den Bosch, De Pont, het TextielMuseum en het Van Abbemuseum; de vele gerenommeerde
Brabantse kunstenaars en gezelschappen zoals Het Zuidelijk Toneel, Theater Artemis en De Stilte; de
historische plaatsen en het erfgoed, zoals het Vincent van GoghHuis en natuurlijk de culturele
publieks-evenementen, bijvoorbeeld Het Bloemencorso Zundert, Brabantsedag Heeze en Bosch
Parade.
Dat de Brabantse kunstenaars en culturele instellingen meetellen, bewijst het feit dat er dit jaar meer
in Brabant geproduceerde cultuur positief beoordeeld is dan ooit, zowel binnen de Basis
Infrastructuur (BIS) van OCW als binnen de landelijke cultuurfondsen en dat er ook meer
toekenningen zijn dan ooit voor de periode 2021 - 2024, ondanks de zaaglijnproblemen bij de
fondsen.
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We roepen u op u sterk te maken voor een inspirerend en uitdagend cultureel klimaat. We
verwachten dat de Raad de gehele culturele keten wil bewaken – van de basis (cultuureducatie en
amateurkunst), via talent-ontwikkeling en stimuleringsprogramma’s tot de (inter-)nationale top
waarmee Nederland zich zo graag profileert. We rekenen op erkenning door de Raad van de
bijdragen die kunstenaars en culturele instellingen leveren aan de samenleving en de ontwikkeling
daarvan.
We maken vast een keer kennis met elkaar. Maar bovenal hopen we dat u kennis met ons wilt
maken: met de kunstenaars en de culturele instellingen in Noord-Brabant. U bent van harte welkom!
Met vriendelijke groet,
namens bestuur en leden,

Ap de Vries
voorzitter De Kunst van Brabant
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