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Eens in de vier jaar organiseren de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties
(VSCD) en de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF) een diner pensant. Dit jaar
zijn tot onze grote vreugde ook de Gemeente Utrecht en de Cultuurconnectie medeorganisator.
Het diner pensant vindt plaats op 19 september in de Grote Zaal van TivoliVredenburg te Utrecht.

DATUM

Woensdag 19 september 2018

PL AATS TivoliVredenburg, Vredenburgkade 11, 3511 WC Utrecht

Programma
17:30

Inloop

18:00

Welkom door de moderator Thomas van Dalen en Gemeente Utrecht

18:10

Cultuurbeleid Gemeente Utrecht

18:30

Interviewsessie over de implicaties van fair practice

18:50

Tafeldiscussies

20:05

Ophalen input tafeldiscussies

20:35

Afsluiting (tot max 21:00 uur)

Het diner

Programma

Aanmelden

Het doel van het diner is te komen tot een
intensieve informatie-uitwisseling en discussie.
Daarmee leveren we een bijdrage aan het
onderlinge begrip tussen culturele organisaties
en gemeenten. De belangrijkste betekenis van
het studiediner is gelegen in een open vraagstelling over en weer. Welke beleidswijzigingen
kunnen culturele organisaties verwachten? Op
welke manier kunnen culturele organisaties bijdragen aan de veranderingen in een gemeente
en? Hoe wordt er door gemeenten gekeken
naar het zogenaamde ‘regiobeleid’?
Wat betekent dat voor culturele podiumkunst
organisaties?

We starten met een inleiding over de
uitdagingen van het cultuurbeleid van de
gemeente Utrecht en een interview-sessie over
de mogelijke gevolgen van een fair practice.
Aansluitend wordt er tijdens het diner, onder
leiding van een gespreksleider, in kleiner
verband van gedachten gewisseld. Dit gebeurt
aan de hand van thema’s als de verhoudingen
tussen stad en regio; kleine en grote culturele
organisaties; oud en nieuw publiek; het
cultuurdomein en andere domeinen. Er wordt
gezorgd voor een zorgvuldige placering.

Deelname aan Het Grote Cultuurregio Diner
kost € 75,- (ex btw) per persoon. Daarvoor
krijgt u naast een inhoudelijk programma een
driegangendiner (incl. drankjes). U kunt zich
hier inschrijven https://nl.surveymonkey.
com/r/TWW76YH via het inschrijfformulier of
contact opnemen met de VNPF 020 421 5005
info@vnpf.nl

Na de gemeenteraadsverkiezingen van
afgelopen maart zijn de colleges gevormd.
Nieuwe wethouders zijn geïnstalleerd en de
eerste gesprekken over het cultuurbeleid
zijn gevoerd. Een goed moment om in
breder verband met elkaar te praten over de
uitdagingen en kansen voor de popmuziek,
podiumkunsten en cultuureducatie. Des
te meer nu de minister een rol ziet voor
de inbreng van 16 regio’s in het nieuwe
cultuurbeleid.

Voor wie
De bijeenkomst richt zich nadrukkelijk op
beslissers: wethouders, hoofden cultuur van
gemeenten, de voorzitters van besturen van
cultuurcentra, podia en hun directies.
Samen uit, samen thuis
Uit elke gemeente waar een centrum voor de
kunsten, poppodium, theater of concertzaal
is gevestigd, worden de betrokkenen
uitgenodigd. De bijeenkomst werkt extra goed
als men uit één gemeente gezamenlijk heen en
weer reist.
Lorem ipsum

Bezoek ook Congres Podia & Festivals
Overdag vindt in TivoliVredenburg ook het
Congres Podia & Festivals plaats. Op dit
congres staan verschillende onderwerpen
geprogrammeerd die evenzeer voor u van
belang kunnen zijn. Aanmelden daarvoor
gaat apart en kan hier: https://www.
congrespodiaenfestivals.nl/aanmelden/
Toegang tot het Congres betekent niet dat u
automatisch ook toegang tot het diner heeft.

Eerdere gelijksoortige diners pensants vonden
plaats onder de noemer Tot Wederzijdse
Liefde en Begrip in 2006, 2010 en 2014.
Deze goedbezochte diners werden door alle
genodigden hoog gewaardeerd en als zinvol
en zelfs urgent ervaren.

