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Cultuurmaker aan het woord
HOUD HET VUUR BRANDENDE
Het is als of je levend wordt
begraven in deze tijd. Er mag niets,
er kan niets en we willen zo graag.
Als muziekpedagoog ben ik steeds
bezig geweest werkvormen te
creëren om mensen te motiveren
meer uit hun hobby te halen. Het
testen van deze werkvormen kan nu niet en dat is
frustrerend. Je kunt niets. Overal loop je tegen aan. Er
zijn regels en maatregelen.
Hoe verstrekkend de gevolgen van de sluiting zijn voor
de cultuurwereld – van theatergroep tot kunstacademie
en van popzaal tot amateurkoor – is niet meteen
duidelijk. Het komt in stappen, nu ook weer. In maart
2020 was het idee nog: drie weken dicht en dan gaan de
lichten weer aan. Daarna: als de quarantaine zich tot
april uitstrekt, misschien zijn de zomerfestivals dan te
redden. Er moest toch een moment komen waarop het
leven dat met één beweging tot stilstand kwam, met
eenzelfde vingerknip aan de praat kan worden
geholpen? Maar zo gaat het niet.
De coronacrisis is een schok die het internationale
kunstsysteem ontregelt. De lockdowns en
reisbeperkingen gooien het circuit van concerttournees,
kunstbruiklenen, concerten en repetities in de war. De
afstandsregels beperken het bezoek en trekken
daarmee het verdienmodel omver.
De coronacrisis heeft de cultuursector stevige klappen
toegebracht. En het ziet er niet naar uit dat corona snel
uit ons leven zal verdwijnen. Is dit onze nieuwe realiteit?
En vooral: hoe passen cultuurwerkers en
cultuurorganisaties zich hieraan aan?
Eén ding moeten we in stand houden! WERK MET
PASSIE EN HOUD HET VUUR BRANDENDE.
Ik geef het stokje met veel plezier door aan Wessel de
Ruijter.

Nieuwe rubriek
Zoals eerder aangekondigd,
start deze maand een
nieuwe rubriek in de
nieuwsbrief, getiteld: "De
Cultuurmaker aan het
woord". Hiernaast de eerste
aflevering, geschreven door
Nico Sieffers. Aan het eind
van zijn bijdrage vermeldt hij
aan wie hij het stokje
doorgeeft. Aan die
cultuurmaker vragen we de
bijdrage voor 29 januari te
mailen naar:
info@cultuurinmeppel.nl

Culturele
alliantie
In eerdere nieuwsbrieven
schreven we over de gelden
die de provincie Drenthe
beschikbaar stelt voor extra
culturele activiteiten in onze
provincie. In Meppel zorgt
het Cultuurplatform voor de
verdeling van deze subsidie.
De criteria om in aanmerking
te komen voor een bijdrage
vindt u op de website
www.cultuurinmeppel.nl.
Denkt u aan de hand van de
criteria voor een bijdrage in
aanmerking te komen, stuur
dan uw aanvraag voor de
eerste van de vier
beslismomenten uiterlijk 1
maart naar
info@cultuurinmeppel.nl

Nico Sieffers

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@cultuurinmeppel.nl toe
aan uw adresboek.

