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Cultuurmaker aan het woord
De kachel moet branden
door Wessel de Ruijter

Tja… Als ik de huidige tijd moet
omschrijven dan is dat: ‘compleet
baarmond’. Al jaren word je als
kunstenaar geacht je als
ondernemer op te stellen, wat ik
persoonlijk trouwens met verve doe maar als je dan
ondernemer bent en aan alle gestelde eisen voldoet
word je toch voor overheidssteun niet voor vol
aangezien. Dat steekt. Toegegeven ik heb de vrijheid
om binnen de regels gewoon door te werken maar
die zelfde regels hebben mijn afnemers voor het
overgrote deel lam gelegd. En dat is het publiek dat ik
ken en die ik al zo’n 30 jaar bedien, je schakelt niet
zomaar over. Je zou de situatie in het licht van de
getormenteerde kunstenaar kunnen zien die
daardoor artistiek boven zichzelf uitstijgt maar neem
van een oude rot aan dat dat kansloos is als je de
rekeningen niet kunt betalen. De strijd om te
overleven laat geen ruimte voor artistieke
ontwikkeling. Dus dan maar door op de automatische
piloot en redden wat er te redden valt.
Wel vind ik de huidige situatie uitermate fascinerend.
Telkens moet ik hoofdschuddend mijn woede over de
steeds achter de feiten aanlopende warrige
regelgeving een plek zien te geven en dat in het licht
van een steeds grimmiger wordende maatschappij
plaatsen. Wie weet komt daar ooit nog eens iets
moois uit voort als de rust ooit mocht wederkeren.
Momenteel moet ik eerst de kachel laten branden.
Ik geef het stokje door aan Adriaan Meij die zich bijna
‘onMeppels’ inzet voor buiten mainstream vallende
cultuur.
Groeten!
Wessel.

Nieuwe rubriek
Deze maand de tweede
aflevering van de rubriek "De
Cultuurmaker aan het woord",
geschreven door Wessel de
Ruijter. Aan het eind van zijn
bijdrage vermeldt Wessel aan
wie hij het stokje doorgeeft. Aan
die cultuurmaker vragen we de
bijdrage voor 27 februari te
mailen naar:
info@cultuurinmeppel.nl

Steunpakket
Het College van B&W heeft
onlangs een besluit genomen
over de wijze waarop
steunmaatregelen worden
ingezet voor de ondersteuning
van maatschappelijke
organisaties. Binnenkort maakt
de gemeente de criteria bekend
om in aanmerking te komen
voor financiële noodsteun.

Bijdrage
activiteiten
In eerdere nieuwsbrieven
schreven we over de gelden die
de provincie Drenthe
beschikbaar stelt voor extra
culturele activiteiten in onze
provincie. De criteria om in
aanmerking te komen voor een
bijdrage vindt u op de
website www.cultuurinmeppel.nl.
Stuur uw aanvraag voor de
eerste van de vier
beslismomenten uiterlijk 1 maart
naar info@cultuurinmeppel.nl

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.

