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Praat mee over de toekomst van kunst en cultuur in gemeente Roosendaal
De gemeente Roosendaal wil graag weten wat de stad en de dorpen belangrijk vinden voor kunst en
cultuur in de toekomst. Daarom nodigt ze iedereen uit hierover mee te praten tijdens de
rondetafelgesprekken op 29 juni en 5 juli.
De rondetafelgesprekken staan open voor iedereen die mee wil denken en mee wil doen: inwoners, culturele
instellingen, het amateurveld, zzp’ers, culturele en maatschappelijke organisaties, het onderwijs en het
bedrijfsleven. Ook pers is van harte uitgenodigd voor de rondetafelgesprekken.
Programma
De gesprekken starten met een inventarisatie van wat er al is en wat de successen zijn op cultureel gebied
in Roosendaal. Verder komen in ieder geval de volgende thema’s aan bod: ‘ruimte voor talent’, ‘verbindingen
leggen’, 'investeren in kwaliteit en professionaliteit', 'verbeteren van vestigingsklimaat kunstenaars' en
‘bevorderen cultuureducatie en amateurkunst’. De avonden worden voorbereid en begeleid door Allies
Swinnen, projectleider Kunst & Cultuur gemeente Roosendaal en Matthijs Steeneveld, extern
gespreksleider. De input gebruikt de gemeente om tot een cultuurvisie en cultuurnota te komen.
Vervolgtraject
Na deze gesprekken wordt een procesgroep geformeerd. De procesgroep is de motor van Cultuurnetwerk
Roosendaal en stimuleert zoveel mogelijk mensen om deel uit te maken van het cultuurnetwerk en cultuur in
Roosendaal vorm te geven. De procesgroep wordt begeleid door projectleider Allies Swinnen en bestaat uit
Roosendalers die affiniteit hebben met kunst en cultuur. Het gewenste vergezicht is dat Cultuurnetwerk
Roosendaal een continue dialoog bevordert tussen inwoners, culturele veld, overheid, onderwijs en andere
belanghebbenden en betrokkenen.
Aanmelden
Deelnemen aan de rondetafelgesprekken? Meld je dan aan op www.cultuurnetwerkroosendaal.nl.
Aanmelden kan tot dinsdag 28 juni 12.00 uur en maandag 4 juli 12.00 uur. Het rondetafelgesprek op
woensdag 29 juni vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in de Geerhoek in Wouw. Het rondetafelgesprek
op 5 juli vindt plaats van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Jan Tinbergen College in Roosendaal. De deuren
openen beide avonden om 19.00 uur.
Deel je verhaal
Nu al bijdragen aan het cultuurnetwerk? Deel je verhaal op www.facebook.com/cultuurnetwerkroosendaal of
via Twitter: @CNWRoosendaal. Een e-mail sturen naar contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl kan ook.
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Noot aan de redactie:
U bent van harte welkom tijdens beide rondetafelgesprekken. Graag wel vooraf aanmelden door een mail te sturen
naar Tom Jütten: t.jutten@roosendaal.nl
Voor meer informatie:
Allies Swinnen | projectleider Kunst en Cultuur Cultuurnetwerk Roosendaal | 06-14038174 |
contact@cultuurnetwerkroosendaal.nl
Tom Jütten | woordvoerder gemeente Roosendaal | 06-21103264 | t.jutten@roosendaal.nl

