Vooraankondiging eilandelijke bijeenkomst cultuur
Woensdagavond 20 april 2011 in het Diekhuus 19.30uur
• oprichting “Culturele Raad Goeree-Overflakkee” en
• programma cultuurparticipatie 2012 Goeree-Overflakkee
Uitnodigende partijen: De 4 gemeenten op Goeree-Overflakkee
en de Stichting Podium Goeree-Overflakkee
Aan alle culturele organisatoren en regionale maatschappelijke organisaties op Goeree-Overflakkee
Middelharnis, 21 maart 2011.
Geacht bestuur, mevrouw, mijnheer.
Historie
De afgelopen jaren is provinciaal en regionaal cultuurbudget via de stichting Podium toegeleid naar
culturele programma’s op Goeree-Overflakkee. Grote en kleine vernieuwende culturele
(samenwerkings)initiatieven werden daarmee gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
Doel
Conform het Meerjarenplan Cultuurparticipatie zijn wij voornemens om de eilandelijke culturele
structuur te veranderen. Hiertoe willen we dit jaar een “netwerkorganisatie” samenstellen en voor
2012 een “cultureel programma” voor Goeree-Overflakkee opstellen.
In de regionale structuurvisie is vastgesteld dat het wenselijk is om de beleving van regionale en lokale
culturele identiteit te versterken. Daarin kunnen culturele organisatoren een belangrijke rol spelen en
de gemeenten vinden het daarom van belang om in 2012 een verbindend cultureel project te
organiseren waarin plaatselijke en eilandelijke cultuurwaarden worden gepresenteerd. Meedoen en
meebeleven door de bevolking zullen daarbij belangrijke (subsidie)voorwaarden zijn.
Om in korte tijd een samenhangend programma tot stand te brengen, dat voor zowel regionale als
provinciale subsidie in aanmerking komt, willen wij gezamenlijk met u een start maken. Daarna zullen
in kort tijdsbestek plannen geïnventariseerd en ontwikkeld moeten worden (voor 1 september).
“Culturele Raad Goeree-Overflakkee”
Om een eilandelijk cultuurprogramma te helpen realiseren willen de vier gemeenten een “Culturele
raad Goeree-Overflakkee” (werknaam) instellen. Stichting Kunstgebouw Zuid-Holland is gevraagd
daarbij behulpzaam te zijn. De culturele raad zal naar verwachting eind 2011 kunnen worden
ingesteld.
De regionale rol van Stichting Podium Goeree-Overflakkee zal daarmee in de loop van 2011
veranderen. Stichting Podium zal zich in 2011 inspannen om het eilandelijke culturele netwerk voor te
bereiden op de toekomst.
Eilandelijke bijeenkomst cultuur op 20 april 2011
Op 20 april zal vanuit verschillende invalshoeken informatie gegeven worden over de culturele
programmering van 2012. Het woord zal gevoerd worden door wethouder Bert Tuk (namens de 4
gemeenten), André Kok (Kunstgebouw ZH), Rudie Heintjes (Stichting Podium G-O) en Jan Trompper
(regionaal cultuurnetwerker).
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Culturele projectideeën
En natuurlijk willen we met u spreken en nadenken over uw culturele plannen en suggesties voor
2012. Project-ideeen voor 2012 kunnen nu al (vrijblijvend) worden ingezonden naar
podium@hetdiekhuus.nl, zodat we mogelijk op 20 april al een eerste overzicht van de regionale
plannen met elkaar kunnen delen.
Het definitieve programma voor de bijeenkomst van 20 april zal begin april worden bekendgemaakt.
De eilandelijke bijeenkomst is vooral van belang voor culturele organisatoren die een beroep willen
doen op een regionale bijdrage, die nu en/of in de toekomst een inbreng willen hebben in een regionaal
cultureel programma en voor personen die geïnteresseerd zijn om zitting te nemen in de op te richten
culturele raad. Maar alle culturele organisatoren zijn natuurlijk welkom.
Via de site www.cultuurpleingo.nl zullen relevante documenten worden gepubliceerd en te
downloaden zijn. Wil u bij onjuiste adressering deze brief doorgeleiden naar de juiste persoon in uw
organisatie?
We stellen het op prijs wanneer u laat weten of u de bijeenkomst wilt bezoeken.
Aanvang 19.30uur, inloop vanaf 19.00uur.
Namens bovengenoemde partijen

Jan Trompper, cultuurnetwerker Goeree-Overflakkee

Contact:
Culturele Raad Goeree-Overflakkee io
Diekhuus, Beneden Zandpad 7
3241 GA Middelharnis
(0187)482400 (9-12)
podium@hetdiekhuus.nl
Gemeente Goedereede (voor 4 gemeenten)
Mevr Hester Geven (0187)497149
hgeven@goedereede.nl

aankondiging per mail naar culturele organisatoren op G-O
provinciale culturele organisaties die nu actief zijn op G-O
aantal regionale maatschappelijke organisaties en innovatieplatform
de 4 gemeenten
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