


Aanleiding 

• Advies RvC: betrek regio’s bij nieuw cultuurbeleid  

• Profielen: - kans voor ‘plus’ op huidige beleid

                       - startpunt voor nader gesprek

-> deelregioprofiel in MRA-verband én Flevoprofiel



Bouwstenen Flevoprofiel

-  Huidig beleid: Cultuurnota provincie 

- Opbrengst startbijeenkomst juli met 
culturele instellingen

-  Cultuurbrief minister OCW



Cultuurnota 2017 - 2020
4 Routes

- Voor het Verhaal van Flevoland

- Cultuur voor iedereen

- Erfgoed van de toekomst

- Zelf beleven, zelf maken 



Proces Flevoprofiel

• Advies RvC: betrek regio’s bij nieuw cultuurbeleid  

• Flevoprofiel

- Cultuurnota provincie

       - opbrengst startbijeenkomst juli met culturele instellingen

- ambities minister



Startbijeenkomst juli
Thema’s / ambities

• Verhaal van Flevoland

• Flevoland als Cultuurlab

• Ruimte voor Cultuur 

• Cultuur voor iedereen



Proces Flevoprofiel

• Advies RvC: betrek regio’s bij nieuw cultuurbeleid  

• Flevoprofiel

- Cultuurnota provincie

       - Opbrengst startbijeenkomst juli met culturele instellingen

- Cultuurbrief minister OCW



Cultuurbrief OCW

• Cultuur maakt nieuwsgierig 

• Ruimte voor nieuwe cultuur en makers

• Leefomgeving met karakter

• Cultuur is grenzeloos

• Sterke culturele sector



Thema’s Flevoprofiel

• Verhaal van Flevoland

• Flevoland als Cultuurlab

• Cultuur voor iedereen



Thema Verhaal van Flevoland

-  langetermijnvisie Erfgoed

- ontwikkeling Batavialand

- toeristisch-recreatieve producten 

- landschapskunstwerk bij Weerwater - 
Floriade



Thema Flevoland als Cultuurlab

• KAF Academie en KAFtival doorontwikkelen 
tot open platform nieuwe generatie en 
kunstvormen 

• Subsidie-instrumentarium aanpassen 

• Museum voor digitale en cross-mediale kunst



Thema Cultuur voor iedereen

• Voorziening jeugdtheater, cultuureducatie en 
talentontwikkeling in BIS

• Co-creatie leerlijn in vmbo (FleCk)

• Coalities maatschappelijke en culturele organisaties



Proeftuinen

• Verhaal van Flevoland: Land Art
      - Kunstvak- en mbo-opleidingen

• Flevoland als Cultuurlab: 
  - Museum mediakunst

    - Locatietentoonstellingen

• Cultuur voor iedereen

    - Kunst op het vmbo   - KIDD+







Reacties, vragen?
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