THUISOPDRACHT

Nu samen verder

Tijdlijn

2016

Geef op deze kaart de Stedelijke Cultuurregio Zuid aan

14 januari

Eerste werkconferentie: De rol van de
stedelijke regio’s (met Raad voor Cultuur)

1 juni

Beeldende Kunst ketensessie

18 oktober

Popmuziek ketensessie

Nu is het zaak om door te pakken en de verzamelde
grondstof te gebruiken voor de productie van een scherp
profiel van de Cultuurregio Zuid, dat past en knarst,
dat schuurt en streelt en dat verwondert en bindt.

Een profiel dat belangrijk en waardevol is voor
de regio, maar vooral in samenwerking met het
cultuurveld een krachtige cultuurregio is voor alle
inwoners en bezoekers. Dat de Stedelijke Cultuurregio Zuid daarbij een extra internationale focus
heeft mag duidelijk zijn. Wij gluren graag bij de
buren en zij bij ons.
Wel willen we samen met de cultuursector, de
steden Heerlen, Sittard-Geleen en Maastricht en de
provincie Limburg invulling geven aan ons profiel.
We sluiten op voorhand niets uit en kijken met een
open blik naar wat er hier leeft, wat hier raakt, wat
hier kleeft, wat hier maakt.

2017
31 januari

Film ketensessie

8 februari

Dans ketensessie

28 maart

Toneel ketensessie

6 april

Tweede werkconferentie Stedelijke
Cultuurregio Zuid (met Raad voor Cultuur)

Mei - december

Debatten over ‘Ketenverkenning Stedelijke
Cultuurregio Zuid’

2018
Oktober - januari

Afstemming van proces richting ‘Propositie
Stedelijke Cultuurregio Zuid’ met OCW en Raad
voor Cultuur. Ondertussen start formulering
Propositie via debatten/werkconferentie etc.

Februari

Derde werkconferentie Stedelijke Cultuurregio
Zuid waarbij waarbij het op te stellen profiel
nader besproken wordt

Juni

Bestuurlijk overleg vaststellen indeling en
kader profielen

September

Terugkoppeling ontwikkelde profiel met
belangrijkste stakeholders uit het culturele veld
en het bestuur in de Stedelijke Cultuurregio Zuid

November

Profiel Pact van Zuid gereed

Welke afspraken maken we?

Löss: Wat hier leeft,
wat hier raakt,
wat hier kleeft,
wat hier maakt

1e periode:
Ketenverkenningen

Het proces van de Stedelijke
Cultuurregio Zuid

Bottom up benadering
Debatteren
Samenwerking werkgroepen
Bedrijfsleven
Onderwijs cultuureducatie

de cultuursector, De steden Heerlen, Sittard-Geleen
en Maastricht en de provincie Limburg uit de
cultuurregio Zuid werken sinds januari 2016 intensief

Vertrouwen
Internationalisering
Participatie Culturele veld
Nieuwe initiatieven

samen om grondstof te creëren voor de ontwikkeling

2e periode:

3e periode:

Pact van Zuid: Grondstof voor samenwerking
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Debatgroepen
Schrijfgroep
Samenwerking met bestuurders
In gesprek met het cultuurveld
De pen

De vier thema’s van de minister vertaald
naar de Stedelijke Cultuurregio Zuid
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Cultuur maakt nieuwsgierig Nieuwe vergezichten
•
•
•
•

nieuw publiek, nieuwe cultuur
ontginnen
coproduceren
cultuur is van iedereen

Ruimte voor nieuwe cultuur en makers Nieuwe wegen
•
•
•
•
•
•

van zwart tot groen en van groen tot goud
Via Zuid en andere wegen
over alle kunstdisciplines heen
in een internationale setting
landschap voor maken en makers
arbeid verdient loon

Een leefomgeving met karakter Stevige basis
•
•
•
•

de grote kracht van cultuurregio zuid
right to challenge: natuurlijk!
hergebruik voor innovatie
grondstof voor verhalen

Cultuur is grenzeloos Over grenzen
• over en weer
• gluren bij de buren
• richting zuid, richting Europa, richting de wereld!

van de Stedelijke Cultuurregio Zuid.
Bottom up benadering
Samen met het cultuurveld en de makers
hebben we de Ketenverkenningen (periode
1) en het Pact van Zuid: Grondstof voor
samenwerking (periode 2) doorlopen.
Daarmee is gekozen voor draagvlak van

onderop. Zij dienen als basis voor de derde
en vierde periode. Met als eindresultaat
een profiel voor de Stedelijke Cultuurregio
Zuid dat past, meerwaarde biedt en duurzaam is.

Debatteren
Samenwerking werkgroepen
Bedrijfsleven
Onderwijs cultuureducatie
Vertrouwen
Internationalisering
Participatie Culturele veld
Nieuwe initiatieven

1E PERIODE

Blijf nieuwsgierig naar elkaar, hou elkaar vast,
maar laat elkaar ook af en toe los.
Behoud je open blik!

Debatgroepen
Schrijfgroep
Samenwerking met bestuurders
In gesprek met het cultuurveld
De pen
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Cultuur maakt nieuwsgierig Nieuwe vergezichten
•
•
•
•

nieuw publiek, nieuwe cultuur
ontginnen
coproduceren
cultuur is van iedereen

Ruimte voor nieuwe cultuur en makers Nieuwe wegen
•
•
•
•
•
•

van zwart tot groen en van groen tot goud
Via Zuid en andere wegen
over alle kunstdisciplines heen
in een internationale setting
landschap voor maken en makers
arbeid verdient loon

Een leefomgeving met karakter Stevige basis
•
•
•
•

de grote kracht van cultuurregio zuid
right to challenge: natuurlijk!
hergebruik voor innovatie
grondstof voor verhalen

Cultuur is grenzeloos Over grenzen
• over en weer
• gluren bij de buren
• richting zuid, richting Europa, richting de wereld!

Ik heb mijn pen geleend aan het veld om te schrijven
hoe de Stedelijke Cultuurregio Zuid er vanuit hun perspectief gaat
uitzien, kan bloeien en waar kansen liggen. Een waardevol document met
draagvlak en trots geschreven. Annette Embrechts
2E PERIODE

Pak de pen verder op,
blijf elkaar opzoeken, blijf leren van elkaar
en schrijf het op, streep, kleur, kriebel,
begin opnieuw en blijf vragen.

3E PERIODE

