12 lockdown-projecten ondersteund door Cultuurfonds
Brabant
cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/anjeractie-collecte-2020-gaat-mobiel

Twaalf projecten die tijdens deze lockdown-tijd op buurtniveau het verschil maken,
krijgen een bijdrage van het Cultuurfonds Noord-Brabant en Provincie Noord-Brabant.
Dankzij een versnelde procedure kunnen makers en buurtgenoten tijdig van start gaan
met hun missie: verbinding brengen in de buurt.
‘s-Hertogenbosch, 30 april 2020

Fotocredits:
Eefje Wentelteefje, VPRO
Begin april deed het Cultuurfonds een open oproep aan makers en kunstenaars om
cultuur in de buurt in kaart brengen tijdens de corona-quarantaine. Daarbij werd vooral
gekeken naar onderlinge samenwerking met buurtpartners. Uit het Buurtcultuurfonds is
hiervoor 60.000 euro vrijgemaakt. Lees verder over de 12 projecten (op willekeurige
volgorde).

12. Radio Kras - Stichting Soundtreks
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Een groep Brabantse radiomakers heeft samen met Studio Broed de handen
ineengeslagen en maakt wekelijks een luisterprogramma, speciaal met en voor de aan
huis gekluisterde 'eigenwijze levensveteraan'. Beluister hier aflevering 2 van Radio Kras .

11. Corona-poppenkast met Eefje Wentelteefje
Eefje Wentelteefje, het cartoonkarakter van Jeroen de Leijer, doet verslag van haar
belevenissen vanuit de flat in Tilburg-West. Daar woont Eefje alleen met haar moeder.
Via YouTube kan je vaste items en voorleesverhalen bekijken en beluisteren. Er is
inbelmogelijkheid via Zoom en kidsreporter. ContourdeTwern zorgt voor het contact
met de buurtbewoners.
Ken je Eefje Wentelteefje nog niet? Kijk hier een aflevering terug.

Watch Video At: https://youtu.be/AOZGZXJThlQ

10. Online talentenjacht: Challenge Rees
De wijkraad van Reeshof startte samen met gemeente Tilburg een online talentenjacht
voor jongeren op gebied van zang, dans en muziek. Met online coaching en workshops
en kans op een optreden tijdens een live-event, als dat straks weer mogelijk is.
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Watch Video At: https://youtu.be/NUf-_Ttdv0M

9. Muziektherapie: Bach Kliniek Online

Muziek voor de ziel – een project van Jacqueline Hamelink
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In samenwerking met het Elisabeth Ziekenhuis wordt een een-op-een muziekervaring
geboden voor het verwerken van emoties. De Bach Kliniek is een – normaal gesproken
live uitgevoerde – muzikale ervaring om mensen dichter bij hun gevoel te brengen. Nu
wordt via een online verbinding op muzikale wijze kracht, ontspanning en schoonheid
overgebracht.

8. De Witte Vleugel in Zuid-Willemspark

Foto: Ben Nienhuis
De Witte Vleugel is een drijvende vleugel uit Bosch Parade 2019. Rondom dit kunstwerk
is een samenwerking ontstaan tussen ouderen van verzorgingstehuis Nieuwenhage en
stadsdichter Doeko L., componist Loes Reiling en de landschapsarchitecten van ZuidWillemspark. Via brieven, telefoon en videobellen gaan de makers met bewoners het
gesprek aan over hun voortuin: de Zuid-Willemsvaart die transformeert tot ZuidWillemspark. Dit wordt vertaald in een lied en op muziek gezet. De vleugel speelt het lied
tijdens de opening van de parktribune.

7. Dankraam Tilburg
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Foto: Onderdeel van het glas-in-loodraam: de ridder doodt de pokkendraak
Kunstenaar Berny van de Donk raakte geïnspireerd door een gebrandschilderd glas-inloodraam dat in het paleis van Tilburg hangt. Het raam verwijst naar de pokkenepidemie
in 1951. Betrokken zorgverleners kregen destijds een paneeltje gebaseerd op dit raam.
In co-creatie met EELT Theatercollectief, Studio Web Presence en Stadsmuseum Tilburg
ontstond het plan voor een nieuw dankraam.
Via een website worden de dankbetuigingen van mensen in woord, beeld en video
verzameld. Van de Donk verwerkt deze vervolgens tot een raamwerk op doek, waar
schildjes van worden gemaakt voor mensen met vitale beroepen.

6. Levenslicht | Cultuurbedrijf Bergen op Zoom
In de avond zullen teksten van troost en hoop geprojecteerd worden op diverse
gebouwen in Bergen op Zoom. Woorden, zinnen of gedachtes en ideeën voor locaties
worden opgehaald in de wijk. Een woordkunstenaar smelt in een etmaal al deze
woorden samen tot een verbindende tekst.

5. Buurt-serenades in de wijk
CKE Eindhoven, Woonbedrijf, Gemeente Eindhoven, Ankerpunten in de Wijk, Vitalis,
WIJeindhoven zijn gestart met het brengen van buurtserenades in de wijk. Kleinschalige
optredens op afstand door professionele podiumkunstenaars met als doel troost,
verbinding en afleiding te brengen tijdens de lockdown.

4. Eén groot kunstwerk: Ik vergeet je niet
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In twaalf wijken wordt iedere week een maakopdracht uitgezet door Cultuurcompaan
Roosendaal, waar bewoners thuis aan kunnen werken. De opdrachten worden via tasjes
aan de deur verspreid en opgehaald. Straks vormen ze samen een groot kunstwerk.

3. Ertussenuit in eigen huis
Theatermaker Anneke Schröder maakt een theaterproject dat zich richt op bewoners
van vier flats in Helmond-Oost. Bewoners krijgen een kaartje in de bus met een
uitnodiging voor de voorstelling en een aantal ludieke vragen. Deze boodschappen
worden samengevoegd tot een voorstelling met livemuziek. Een mobiel tropisch eiland
voor de balkons vormt het decor.

2. Documentaire over het Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis Tilburg
Komende tijd wordt in het ETZ aan een documentaire gewerkt. Behalve de artsen en
verplegers op de cohortafdeling en de Intensive Care (IC) komen ook de schoonmakers,
het communicatiepersoneel, de patiënten, familieleden en nabestaanden aan het woord.
Doel van de docu is de uitzonderlijke periode te vangen en straks bij te dragen aan de
verwerking.

1. Lichte Gedichten als serenades
Nu er een streep is gegaan door veel activiteiten voor senioren wordt in Den Bosch vier
weken lang, twee keer per week Lichte Gedichten in vorm van serenades gebracht aan
zo’n 800 ouderen. Voor ramen en onder balkons worden er kleinschalige interactieve
optredens gegeven door professionele podiumkunstenaars. Hiervoor hebben Stichting
Babel, Farent en Academie voor Beeldvorming samengewerkt.

Over het Cultuurfonds
Het Cultuurfonds is voorvechter van een samenleving waarin cultuur en natuur mensen
verbinden en verrijken. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen worden
bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. We nodigen particulieren, stichtingen en
bedrijven uit om ook een bijdrage te leveren, in geld, tijd of kennis. Zo versterken we
cultuur en natuur ook voor de volgende generaties.
Meedoen met onze missie? Sluit je dan nu bij ons aan. Samen houden we cultuur
levend!
Het Cultuurfonds Noord-Brabant is een van de twaalf provinciale afdelingen.

75 jaar vrijheid en de oorsprong van het Cultuurfonds
In deze tijden beseffen we extra goed hoe belangrijk vrijheid is. De coronamaatregelen
maken het 75-jarige jubileum van de vrijheids-en dodenherdenking tot een
uitzonderlijke editie. De Nationale Herdenking op de Dam gaat in aangepaste vorm door,
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zonder publiek. Vier thuis de bevrijding en ontdek hoe het Prins Bernhard Cultuurfonds
en de bevrijding met elkaar verbonden zijn.
29 april 2020

Fotocredits:
ANP

Het Spitfire Fonds en de bevrijding
De ontstaansgeschiedenis van het Prins Bernhard Cultuurfonds is onlosmakelijk
verbonden met de Tweede Wereldoorlog en de bevrijding van Nederland. Prins
Bernhard richtte in 1940 het Spitfire Fonds op om geld in te zamelen voor
oorlogsmaterieel aan geallieerde zijde, om Nederland te bevrijden. Na de bevrijding is
het fonds ingezet voor de wederopbouw van Nederland, met cultuur als middel voor de
weerbaarheid van de samenleving. Dit was het begin van het huidige Cultuurfonds.
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Watch Video At: https://youtu.be/oEvNZqWrbIE

Draaiorgel het Snotneusje
Op 7 mei 1945 vierden Nederlanders de bevrijding op de Dam, toen Duitse militairen het
vuur openden op het feestvierende publiek. Daarbij vielen 33 doden en ruim
tweehonderd raakten gewond. Zo'n 30 mensen zochten dekking achter draaiorgel het
Snotneusje en bleven daarmee in leven. De draaiorgel - die zijn naam ontleent aan zijn
kleine formaat - ving tientallen kogels op.
Het object is vanwege zijn belangrijke symbolische waarde aangekocht door het
Amsterdam Museum in 1992. Op 7 mei zal het Snotneusje na 75 jaar met originele
draaiboeken te horen zijn op de Dam, om het verhaal van de tragische dag te gedenken.
Het Cultuurfonds droeg dit jaar bij om het Snotneusje te restaureren in zijn
oorspronkelijke staat uit 1945.
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Publiek op de Dam zoekt dekking achter het Snotneusje

Speel het Taptoe-signaal op 4 mei
Amsterdammers worden opgeroepen om dit jaar om iets voor acht uur het taptoesignaal te musiceren en erna twee minuten stilte in acht te nemen. Doordat dit
herkenbare signaal door de hele stad te horen is, worden de daaropvolgende twee
minuten stilte in de hele stad gemarkeerd. Professionele en amateurmuzikanten op
uiteenlopende instrumenten worden opgeroepen hieraan deel te nemen, met de ramen
open of op hun balkon.
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Watch Video At: https://youtu.be/F7Zilq6Lylo

Je kunt de bladmuziek downloaden en de precieze aanvangsttijd bekijken op
4en5meiamsterdam.nl.

Videogedichten | Een vrij land
Welke keuzes maak je in een oorlogsperiode? Vlucht je? Kijk je weg? Kies je voor je gezin?
Kies je voor het verzet? Kies je voor de bezetter? Heb je wel een keuze? Wat zijn de
gevolgen van je keuze? Keuzes die je in een vrij land niet hoeft te maken. Vragen die je in
een vrij land niet hoeft te stellen. Of toch wel?
Dit jaar zou de theatervoorstelling Een vrij land in WestlandTheater de Naald opgevoerd
worden. De schrijver van de theatervoorstelling, Aart van den Berg, heeft zich dit jaar
vanwege de afgelasting op een andere kunstvorm toegelegd: videogedichten.
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https://youtu.be/LV7KRVvMdeI

Beluister op de website van Aart van den Berg de andere videogedichten.

Mini-documentaires Ambassadeurs van de Vrijheid
De bevrijdingsfestivals kunnen dit jaar geen doorgang vinden. Zo ook niet de wedstrijd
voor Songs for Freedom. Bij deze popmuziekwedstrijd maakten opkomende artiesten
met een zelfgeschreven vrijheidslied kans om het podium van hun plaatselijke
bevrijdingsfestival te bespelen. Iedere regio heeft zijn eigen manier ontwikkeld om de
mooiste songs en beste talenten uit te zoeken. Op deze manier wordt er een nieuw, jong
geluid geblazen in de achterliggende waarden van Bevrijdingsdag. Songs for Freedom
(gesteund door het Cultuurfonds) is verplaatst naar 2021.
Om bij de popmuziek te blijven: in mini-documentaires van het Nationaal Comité
vertellen de Ambassadeurs van de Vrijheid wat vrijheid en onvrijheid voor hun betekent.
Zo vertrekt muziekcollectief Kriss Kross Amsterdam (bekend van het meest gestreamde
nummer van 2019) naar Indonesië om de as van hun opa uit te strooien. Gaandeweg
leren ze wat de Nederlandse bevrijding voor gevolgen had in Nederlands-Indië, en
daarmee voor hun opa.

11/21

Watch Video At: https://youtu.be/I2YMGgPG4uA

Thuis Theater Na de Dam
Op maandag 4 mei vanaf 19.30 uur presenteren DOX, Theater Utrecht en
Stadsschouwburg Utrecht een gezamenlijk programma in het kader van Theater Na de
Dam. Vanuit een lege Stadsschouwburg Utrecht nemen hosts Dorothy Blokland en
Abdelhadi Baaddi de kijkers mee van de ene naar de andere muzikale woonkamer, van
dans tot spoken word en muziek.
Bekijk op 4 mei vanaf 19:30 de livestream:
Watch Video At: https://youtu.be/9V5xkHKqFpE

Bijna een miljoen euro voor herstel van monumenten
In het eerste kwartaal van 2020 heeft het Cultuurfonds bijna een miljoen euro toegekend
aan monumenten. Hiermee worden 52 bijzondere projecten mogelijk gemaakt: van het
herstel van historische schepen tot een bergdierenrots in Blijdorp en van molens tot de
digitale reconstructie van gewelfschilderingen.
28 april 2020

12/21

Fotocredits:
Bergdierenrots. Blijdorp, Rotterdam

Digitale reconstructie van 'De Nachtwacht van Enkhuizen'
De Zuiderkerk in Enkhuizen (bouwjaar 1422) staat ook wel bekend als het huis van 'De
Nachtwacht van Enkhuizen'. Op het plafond zijn namelijk prachtige, maar helaas
vervaagde gewelfschilderingen te bewonderen. Het stadsbestuur gaf in 1484 aan een
onbekend gebleven kunstenaar de opdracht het houten tongewelf van de Zuiderkerk te
beschilderen met verschillende verhalen uit het oude en nieuwe testament.
In totaal zijn er 54 panelen beschilderd, die een vertellende reeks vormen. De
schilderingen uit 1484 zijn in 1609 overgeschilderd met gele verf en later met wit en
blauw. Bij de restauratie tussen 1910 en 1918 zijn de verflagen weggekrabd. Doch, de
schilderingen eronder zijn vervaagd. Daarom worden de schilderingen nu digitaal
geretoucheerd en gereconstrueerd schilderingen op basis van historisch en materiaal
technisch onderzoek.
De digitale reconstructie zal voor bezoekers met Augmented Reality via tablets zichtbaar
zijn.
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Gewelfschildering in de Zuiderkerk

Restauratie van de bergdierenrots in Blijdorp
De bergdierenrots in Blijdorp te Rotterdam is niet zomaar een bergdierenrots. Hij is
namelijk ontworpen door architect Sybold van Ravesteyn. De rots wordt herbouwd naar
het oorspronkelijke ontwerp uit 1938. Van Ravesteyn is een van de weinige architecten
die een gehele dierentuin naar eigen inzicht heeft mogen ontwerpen.
De rots is momenteel afgesloten voor publiek. Na de restauratie zal de rode panda zijn
intrek nemen op de rots, waar iedereen de rots en de panda kan aanschouwen.

Vraag aan!
Er zijn alweer veel nieuwe aanvragen binnen voor ondersteuning van monumenten en
blijf dat ook vooral doen! Kijk op Aanvragen voor meer het aanvraagformulier en voor
meer informatie.
Naast het beoordelen van al die aanvragen, bespreekt de adviescommissie
Monumentenzorg op 18 juni a.s. de actuele situatie en de gevolgen daarvan voor de
erfgoedsector. Zo kunnen we ondersteuning geven daar waar het nu het hardste nodig
is.
Heb je als erfgoedorganisatie vragen of problemen met de uitvoering van bestaande
projecten en activiteiten? Geef deze dan door aan ons dan nemen wij contact met je op.
Mail naar monumentenzorg@cultuurfonds.nl.

De restauratie van stevenklipper Hugo Grotius
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Nog een laatste bijzonder erfgoedproject dan: de restauratie van het schip Hugo Grotius.
Het is de enige 19e eeuwse stevenklipper die nog bestaat.
De Hugo Grotius heeft altijd onder Nederlandse vlag gevaren. In de beginjaren als
imposante tweemaster onder zeil, later als sleepschip en uiteindelijk ruim een eeuw lang
als zelfstandig varend motorvrachtschip. Het schip staat daarmee symbool voor
belangrijke ontwikkelingen in de Nederlandse scheepvaart en scheepsbouw en voor
internationale Rijnvaart.
Na de restauratie zal het schip ingezet worden als leeromgeving voor jongeren met een
afstand tot de arbeidsmarkt en van het (V)MBO. Daarnaast kan een breed publiek het
schip bezoeken tijdens culturele en maritieme evenementen.

Anjeractie collecte gaat mobiel
De jaarlijkse Anjeractie van het Prins Bernhard Cultuurfonds gaat van 22 tot en met 30
mei 2020 van start via een mobiele collecte. Collecterende clubs mogen dit jaar 100% van
de opbrengst houden!
24 april 2020

Duizenden collectanten zullen zich gaan inzetten voor cultuur en natuur in Nederland.
Samen komen ze in actie om hun clubkas aan te vullen voor nieuwe instrumenten,
kostuums, verf of oefenruimte.
Dit jaar loopt de collecteweek van het Cultuurfonds anders dan andere jaren:
•
Omdat het Prins Bernhard Cultuurfonds dit jaar 80 jaar bestaat én dit jaar voor
de 75e keer de Anjeractie organiseert mogen collecterende verenigingen eenmalig 100%
van de opbrengst zelf houden.
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•
Door de Coronacrisis zal er niet fysiek, maar via de mobiele telefoon worden
gecollecteerd. De mobiele Anjeractie is eenvoudig én veilig. Geen mensen met geld over
straat en collectanten maken gebruik van het persoonlijke netwerk van de collectanten.
We hopen dat deze eerste mobiele Anjeractie een groot succes wordt. Met elkaar
houden we cultuur in de buurt levend!
Kijk voor meer informatie op www.anjeractie.nl

ISH Dance Collective krijgt Cultuurfonds Prijs
ISH Dance Collective krijgt dit jaar de Cultuurfonds Prijs, een oeuvreprijs van 150.000
euro. ISH Dance Collective zorgt voor vernieuwing in de podiumkunsten door
kunstvormen op een unieke manier te combineren en maakt daarmee de samenleving
mooier, aldus het Cultuurfonds over de toekenning van de prijs.
Amsterdam, 21 april 2020

Fotocredits:
Floris Heuer
Als collectief van dansers maakt ISH al meer dan twintig jaar multidisciplinaire
voorstellingen en educatieprojecten en verbindt en verrast daarmee uiteenlopende
groepen mensen, met name ook jongeren.
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Zelf noemt ISH zich ‘een collectief van eigenwijze individuen’, die skills van de straat
verbinden met gevestigde kunstvormen. Regelmatig werken ze samen met kunstenaars
of andere theater- of dansgezelschappen. In april zou ISH het theater in gaan met de
Junior Company van Het Nationale Ballet, met de productie GRIMMM, in een een crossover tussen hiphop en ballet. Deze voorstellingenreeks kan vanwege de coronacrisis niet
doorgaan.
Omdat we ISH bij deze première niet konden overvallen met de bekendmaking van de
prijs, zochten we Marco Gerris, regisseur en artistiek leider van ISH thuis op. Mét een
mobiel scherm en een videoboodschap van Cultuurfonds-directeur Adriana Esmeijer:

Watch Video At: https://youtu.be/gZAN9pRmlX8

Marco Gerris: ‘Door deze prijs kunnen wij zoveel jonge kunstenaars die eigenlijk niet
gezien worden in de maatschappij letterlijk een kans geven en ze daar bij helpen.'
'Vaak zijn het jonge mensen die zoveel talent hebben, maar het lukt ze op de een of
andere manier niet het om hun kunsten ten tonele te brengen. Deze mensen hebben
altijd het laatste duwtje in hun rug nodig. Ik denk dat wij met dit enorme geldbedrag heel
veel mensen in de sector blij kunnen maken. Ik zie meteen 20 tot 30 projecten voor me,'
aldus Gerris.
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Marco Gerris wordt verrast met het winnen van de Cultuurfondsprijs. Foto: Floris Heuer

Sprankje hoop voor sector in zwaar weer
‘We reiken deze grote culturele prijs elk jaar uit, maar juist deze keer vinden we het
belangrijk dit te kunnen doen, om een sprankje hoop te brengen in de zwaar geraakte
cultuursector’, aldus Cultuurfonds-directeur Adriana Esmeijer. 'Dat alles in de
cultuursector door de coronacrisis nu stil ligt, gaat ons enorm aan het hart.'
Esmeijer: ‘wij doen er nu in de eerst plaats alles aan om de projecten die we al geld
hebben toegezegd ook echt te blijven steunen en het bedrag dat we dit jaar voor cultuur
en natuur hebben staan – zo’n 35 miljoen euro – zo goed en snel mogelijk te verdelen. En
natuurlijk kijken we nu ook of we er met z’n allen – particuliere schenkers en andere
private fondsen - een schepje bovenop kunnen gaan doen. Want de nood is echt hoog.’

Over de Cultuurfonds Prijs
De Cultuurfonds Prijs is een oeuvreprijs voor bijzondere inzet voor cultuur of natuur.
Sinds 2010 wordt de prijs uitgereikt, elk jaar in een ander werkgebied van het
Cultuurfonds. Eerdere ontvangers zijn Vereniging De Hollandsche Molen (2019), Reinbert
de Leeuw (2018), Geert Mak (2017), Heddy Honigmann (2016), Francine Houben (2015),
Johan Simons (2014), Piet Oudolf (2013), Lidewij Edelkoort (2012), Anton Corbijn (2011)
en Het Orkest van de Achttiende Eeuw (2010).
De Cultuurfonds Prijs bestaat uit een eigen fonds op naam met een startkapitaal van
75.000 euro én een vrij besteedbaar bedrag van 75.000 euro. De ontvanger van de
oeuvreprijs bepaalt samen met het Cultuurfonds welke projecten voor cultuur of natuur
in Nederland vanuit het fonds op naam worden ondersteund. Ook kunnen andere
schenkers een bijdrage doen.
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Uitreiking
De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs 2020 wordt op maandag 23 november aan ISH
Dance Collective uitgereikt.

Winactie: Jacob van Lennep - Een bezielde schavuit (ebook)
Jacob van Lennep (1802-1868), gangmaker en spotter, vrouwenliefhebber en hulpvaardig
vriend. Hij was zowel schrijver als politicus. Emeritus-hoogleraar Marita Mathijsen
onderzoekt zijn leven in een fantastische, onvergetelijke biografie. 'Ik vind dat ze daar
een prijs voor moet krijgen', aldus Maarten 't Hart. Mail en win het e-book!
Deze actie eindigt op 07/05/2020.

Van Lennep was een telg uit een voorname Amsterdamse familie. Iemand van zijn
afkomst moest zich conformeren, maar dat weerhield deze schavuit er niet van om al op
zijn negentiende een buitenechtelijk kind te verwekken. Toen hij 32 was, ging hij
ervandoor met een nieuwe liefde en liet zijn vrouw met vijf kinderen achter. Zijn vader
kon hem nog net tegenhouden.
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In zijn werk botste de literaire vrijheid die hij nam met zijn politieke carrière. Zo werd
Jacob van Lennep niet herkozen als lid van de Tweede Kamer omdat hij spotverzen op de
vaderlandse geschiedenis schreef. Het maakt zijn nog altijd zichtbare invloed er niet
minder op: Amsterdam dankt zijn waterleiding aan hem en Den Haag het behoud van de
Ridderzaal. Hij was betrokken bij de plannen voor het Amstel Hotel, het Noordzeekanaal
en het Rijksmuseum.
Maar bovenal was Jacob van Lennep een getalenteerde, enorm productieve schrijver die
de moed had zijn eigen weg te volgen in een door conventies bepaalde tijd.

Maarten 't Hart over de biografie van Jacob van Lennep
In de onderstaande video geeft schrijver Maarten 't Hart zijn kijk op Marita Mathijsens'
biografie van Van Lennep.

Watch Video At: https://youtu.be/DjAHPfattzY

Winactie
We mogen 5 e-books verloten onder onze donateurs. Ons kantoor en dat van vele
uitgeverijen zijn gesloten vanwege de coronamaatregelen; daarom verloten we in deze
periode geen fysieke exemplaren. Winnaars ontvangen een unieke link om het bestand
mee te downloaden. Zo kun je het e-book lezen vanaf je telefoon, tablet, computer of ereader.
Wil je kans maken? Stuur dan vóór 5 mei 2020 een mail naar acties@cultuurfonds.nl met
in de onderwerpregel ‘Jacob' en in de mail je naam en adres.
Join
Juist in deze tijd zien we hoe belangrijk kunst en cultuur zijn voor onze samenleving. Vind
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je dit ook? Sluit je dan nu bij ons aan. Samen houden we cultuur levend! Meedoen met
onze acties én cultuur, natuur en wetenschap steunen kan al voor € 5 per maand.
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