VAN DENKEN
NAAR DOEN

CULTUUR ALS MOTOR
VOOR TRANSITIE
NAAR EEN
RECHTVAARDIGE
DUURZAAMHEID

PROGRAMMA
9u00
9u30
9u40
10u15
10u45

Ontvangst met koffie
Verwelkoming en toelichting bij de dag
Peter Tom Jones (KULeuven) over transitie
naar rechtvaardige duurzaamheid
Guy Gypens (Kaaitheater) over de rol van
cultuur in het transitieproces
Plenaire feedbackronde

11u15
11u35
13u00
14u00
15u05
15u50
16u30

Koffiepauze
Voorstelling van goede praktijken
Lunch
Eerste workshopsessie
Tweede workshopsessie
Resultaten workshops en receptie
Einde

DISCUSSIEER MEE OVER HOE ONZE SECTOR KAN BIJDRAGEN TOT EEN DUURZAME SAMENLEVING
Wereldwijd beseffen alsmaar meer mensen dat we ons eigen
voortbestaan ondermijnen met onze levenswijze, onze waarden en normen. We worden overspoeld door alarmerende berichten maar blijven onze habitat onder zware druk zetten en
kiezen nog steeds voor destructieve systemen en structuren.
We beseffen dat we onze keuzes en ons gedrag moeten wijzigen, maar een gevoel van machteloosheid overheerst. En toch
is de mens de enige die zich kán verzetten, niet als individu
maar als gemeenschap.
Verschillende organisaties en transitieplatformen, lokaal en
internationaal, bezinnen zich over deze kwesties en werken
volop aan alternatieven. Om een trendbreuk te bewerkstelligen,
heeft ook cultuur een rol te spelen. De kracht van cultuur ligt
in verbeelding, emancipatie en solidariteit, in het delen van
kennis en het maken van tegendraadse analyses. Cultuur kan

wel degelijk een motor zijn voor de transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid.
Op maandag 21 november onderzoeken we in een reflectieen actiedag hoe cultuur deze rol kan opnemen of verder uitwerken, vanuit onze eigenheid maar ook in samenwerking met
andere disciplines én met de bestaande transitiebewegingen
in Vlaanderen.
Op basis van inspirerende visies en enkele sterke praktijkvoorbeelden uit de culturele sector willen we die dag verbindingen leggen tussen culturele deelsectoren, samenwerkingen
aangaan met andere maatschappelijke bewegingen en bovenal bepalen wat we samen kunnen ondernemen, welke concrete acties we nodig hebben om de transitie naar duurzaamheid
te helpen realiseren.

VIER GOEDE REDENEN OM JE VANDAAG NOG IN TE SCHRIJVEN
✪ Laat je inspireren door de visie rond ‘cultuur, ecologie en
transitie’ uitgewerkt door een groep culturele actoren.
✪ Maak kennis met projecten en acties uit de culturele sector
die inzetten op een duurzame en rechtvaardige samenleving.

✪ Wissel uit met collega’s binnen en buiten je eigen werkveld.
✪ Bedenk en verken acties en initiatieven waarin je zelf aan
de slag kan.

INSCHRIJVEN EN INFO

Inschrijven kost 10 euro (lunch + koffie) en kan via ticket@stuk.be. Het aantal plaatsen is beperkt.
Nog vragen? Contacteer Eva Peeters (eva@bamart.be of 09 267 90 45).

PRAKTISCH

Reflectie- en actiedag ‘Cultuur als motor voor transitie naar een rechtvaardige duurzaamheid’
Maandag 21 november 2011, 9u30 – 16u (aansluitend receptie)
STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven | Zie www.stuk.be voor een wegbeschrijving

DEZE DAG IS EEN MUST VOOR
✪ Iedereen uit de culturele sector die wil en kan mobiliseren:
coördinatoren, kunstenaars, auteurs, programmatoren en curatoren, sociaal-culturele werkers, artistieke en zakelijke
leiders, technici, campagnemedewerkers, productie- en
communicatiemedewerkers, ...

✪ Iedereen die betrokken is bij de bestaande transitiebewegingen in Vlaanderen (Plan C, DuWoBo, Landbouw & Voeding, Transitie Netwerk Middenveld, …)
✪ Beleidsambtenaren of zij die vanuit hun rol nauw betrokken
zijn bij transitiebewegingen.

Deze dag wordt georganiseerd door BAM, Instituut voor beeldende, audiovisuele en mediakunst, BASTT, Demos, FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, Forum voor Amateurkunsten, Kaaitheater, KHLeuven, LOCUS, Vlaams steunpunt voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid,
Muziekcentrum Vlaanderen, Natuurpunt Educatie, Open Doek Filmfestival, Socius, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenwerk, Vlaams Architectuurinstituut
(VAi), Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF), Vlaams Theater Instituut (VTi) , en tal van geëngageerde individuen, in samenwerking met STUK en ondersteund door
30CC en Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (DAR) – Team Duurzame Ontwikkeling.

