
Conferentie Provinciale Statenverkiezingen 14 februari 2019 
 

 

  

Cultuur Werkt voor de Provincie! Conferentie 
Provinciale Statenverkiezingen 

Kunsten ’92 en LKCA nodigen je uit voor de landelijke cultuurconferentie in aanloop naar de Provinciale 

Statenverkiezingen. 
 

Geachte statenleden, 

 

Hoe kan de provincie, als essentiële schakel in het cultuurbeleid, zijn culturele vermogen nog verder versterken? En hoe 

benutten we de kracht van kunst en cultuur zo goed mogelijk? Welke maatschappelijke en economische impact hebben 

kunst, cultuur en erfgoed? 

 

Vijf enthousiaste gedeputeerden gaan aan de slag met (kandidaat) statenleden, culturele instellingen, cultuurfondsen, 

kunstenaars, ambtenaren van provincies en gemeenten, adviseurs en particuliere partijen. We formuleren met elkaar wat 

de provincies en het culturele veld van elkaar nodig hebben, voor en na de verkiezingen. Aan het einde van de dag 

hebben we het overdrachtsdossier cultuur voor nieuwe statenleden opgesteld. Rijksbouwmeester Floris Alkemade trapt 

af met een vergezicht over de grote ruimtelijke opgaven van dit moment en het culturele perspectief daarin. 

 

Vijf thema’s: Betrokken burgerschap | Vitaliteit en leefbaarheid | Vernieuwend besturen | Economische groei en imago | 

Europa en internationaal. Doe mee en praat mee: wissel je kennis en goede voorbeelden uit met de andere deelnemers 

van deze conferentie. 

 

Onder leiding van Janita Tabak en mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, NAPK, Provincie 

Gelderland en Raad van twaalf. 

 

Meer informatie over het programma vind je hier. 

De partijprogramma’s en de analyse daarvan per provincie volgt eind januari. 

 

Meld je hier aan! 

 

We zien je graag op 14 februari! 

 

Sanne Scholten (directeur LKCA) 

Marianne Versteegh (directeur Kunsten '92) 
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Wil je geen aankondigingen van het LKCA meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden. 

 

Heb je ook een abonnement op een van onze nieuwsbrieven? Die blijf je gewoon ontvangen. Afmelden voor een nieuwsbrief 

kan via de afmeldlink in iedere nieuwsbrief of door een mail te sturen aan info@lkca.nl 
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