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OP NAAR DE ‘STATE OF THE ART’

Cultuurfonds Leiden heeft sinds de oprichting in 2010 veel bereikt. Er is

Een investering in cultuur is niet alleen een investering in een aantrekkelijke

nieuw spraakmakend aanbod ontsaan zoals de Nacht van Kunst en Kennis,

Leidse samenleving, maar ook in een bloeiende economie. Om Leiden naar

het Signature Festival en er zijn verbindingen gelegd met andere sectoren,

het volgende niveau te krijgen, is een breed gedragen visie nodig op de rol

zoals de universiteit en de ondernemers in de stad. Graag zouden we nu

van cultuur in de stad. We willen de steen graag verder in de vijver gooien.

een volgende stap willen zetten. Met een verfrissende visie die uitgaat van

Samen met de stad willen we een langere termijn visie ontwikkelen tijdens de

de impact van kunst en cultuur op maatschappelijke ontwikkelingen en

State of the Art bijeenkomst in het najaar met makers, culturele instellingen,

de actualiteit. Door bijvoorbeeld in te zetten op specifieke disciplines, het

politici, wetenschappers en ondernemers. Ook jouw inbreng stel ik erg op

scheppen van voorwaarden voor een gezond makersklimaat en een concreet

prijs. Na de zomer ontvang je de officiële uitnodiging.

broedplaatsenbeleid. De door ons opgerichte Stichting Stadsprogrammering
gaat uit van de bewoners van Leiden en benadert de stad als ‘podium’. Ook is

IMPACT VAN KUNST EN CULTUUR

er meer aandacht nodig voor artistieke ambitie en ruimte voor vernieuwing.

Aanjagen, verbinden, ondersteunen en vooral daadwerkelijk doen. Het

Leiden kan en Leiden moet, op cultureel gebied prominent(er) op de kaart

makelaarschap heeft geleid tot een enorme impuls aan het culturele leven

staan. Bijvoorbeeld door een initiatief als Brave New World, een evenement

en de verbinding met de cultuursector met de economische, onderwijs en

met internationale programmering, dat hoog inzet op creatieve en

maatschappelijke sector. Dat maakt Cultuurfonds Leiden tot het unieke

kennissector.

aanjaagfonds dat ze is. Cultuurfonds Leiden heeft bewezen een cruciale rol
te spelen in het waarmaken van de Leidse culturele agenda. Met een stevig

ECONOMISCHE IMPACT

politiek mandaat kunnen we dat de komende jaren blijven doen: met de stad

Niemand twijfelt nog aan de waarde van cultuur voor het vestigingsklimaat

en voor de stad.

in een stad. Het Leidse bedrijfsleven en Cultuurfonds Leiden gaan daarom
bijzonder goed samen. Zo leverde de Burgemeesterslunch voor ondernemers

We verheugen ons op een inspirerende samenwerking

en bestuurders, speciaal georganiseerd voor Cultuurfonds Leiden, vele

voor de komende jaren.

goede contacten op. Ook tijdens de Ondernemersborrel werd duidelijk
dat economie en cultuur steeds verder integreren. Cultuurfonds Leiden is

Mag ik op jouw steun rekenen?

hierin de spil die blijft verbinden. Dat zorgt voor inhoudelijk gelijkwaardige
samenwerkingen, een andere manier van denken én voor geldstromen

Mede namens het bestuur van Cultuurfonds Leiden,

richting de culturele sector.
Mirjam Flik
cultuurmakelaar

