CULTUUR RAAKT (’ALLES’)
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P R O G R A M M A

CULTUUR RAAKT (’ALLES’)
Studiosessie Cultuurvisie Teylingen, live uit het Bestuursgebouw Voorhout. Uitzendtijd: 13.00 uur tot
16.30 uur. Live-gesprekken in de studio, over kunst en cultuur in Teylingen, op vrijdag 9 april 2021,
een middag lang!
BEKIJK DE LIVESTREAM: www.youtube.com/watch?v=Uxw58optfJY
Alles beweegt, ook het culturele leven, zeker in het post-corona tijdperk dat gelukkig weer op ons
afkomt. De functie van een cultuurvisie is vooral extra krachten aan te wakkeren, om richting blijven
geven. We richten ons vizier op CULTUUR RAAKT ('ALLES'). Het zijn maar drie woorden, maar 'in vijf
beelden gebracht' vertellen ze bij elkaar het verhaal voor de komende periode. We ontvangen gasten uit
diverse werelden. Van galerie tot aan de wereld van de zorg. Van de bibliotheek tot aan de
Theaterschool. En veel meer. De aftrap wordt verzorgd door wethouder Arno van Kempen, die als geen
ander pleit voor met een brede blik kijken naar cultuur.
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P R O G R A M M A
13.00 AFTRAP: 'CULTUUR RAAKT (ALLES)'
In gesprek met wethouder Arno van Kempen, over nut & noodzaak van
nieuwe cultuurvisie!
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13.15 -14.00 BEELD 1 'CULTUUR VERSTERKT'
Voor talloze maatschappelijke vragen is de toegevoegde waarde van
kunst en cultuur groot. Expressie helpt bij het verwerken van emoties en
gevoelens, en verdient een grotere plek op de kaart.
In gesprek met Dieke van Venrooij (gemeente Teylingen), o.v.b. Dick
Koster (huisarts), Lisa de Blok (Repaircafé/Jojo) en Lars van Weezel
(Lumen Holland Rijnland)
14.00 -14.45 BEELD 2 'NIEUWE INITIATIEVEN OMARMEN'
Steeds weer nieuwe initiatieven ontplooien. In Teylingen te kiezen voor
een 'ja-cultuur', en ontwikkeling actief steunen en omarmen.
In gesprek met Hans Goudsmit (Kunstweek Warmond) en kunstenaars
Peter Leerdam en Nicoline Heemskerk
14.45 - 15.00 BEELD 3 'CULTUUR IS ZICHTBAAR'
In Teylingen valt in culturele zin veel te genieten, van workshop,
evenement of festival. Het viel tegelijk echt op, de communicatie is nog
wat bescheiden, valt daar meer uit te halen.
In gesprek met Arjen Heijl (Warmond aan de Kaag)
15.00 - 15.45 BEELD 4 'LEREN MET KUNSTENAARS’
Geweldig, jonge mensen in contact brengen met kunst en cultuur. En
daarbij samen met lokale kunstenaars leren, via een methodische aanpak.
Een gesprek met Annemieke van der Ploeg (Theaterschool Teylingen),
Kunstenaar Loes Hoogervorst, Maura Breur (Cultuureducatiegroep) en
o.v.b. een vertegenwoordiger van de Combibrug.
15.45 - 15.50 DICHTER IRMA OOIJEVAAR, over 'Cultuur Raakt (Alles)'
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15.50 - 16.30 BEELD 5 'SAMENWERKEN IN TEYLINGEN'
Teylingen is een relatief nieuw 'merk'. Meerdere generaties zijn
opgegroeid met het eigen dorp, dat veel betekent. Het is tijd om een
stap verder te gaan en juist in deze tijdsfase (ook) voor cultuur in heel
Teylingen de krachten te bundelen.
In gesprek met wethouder Arno van Kempen, Marcel Floor (St Cecilia),
Brigitte Kerkhoven (Bibliotheek Bollenstreek) en Theo van Werkhoven
(Voorzitter CV De Bokken)

BEKIJK DE LIVE-STREAM
www.youtube.com/watch?v=Uxw58optfJY

CULTUUR RAAKT (’ALLES’)

Deze productie wordt verzorgd door
Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) en Daphne van Essen (gemeente Teylingen),
met als 'redactie' Dieke van Venrooij, Hans Goudsmit en Marcel Floor.

