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Het Firmament en Resonant zouden zoveel meer voor u willen doen.

Beste,
Hopelijk bent u tevreden over onze diensten.
Maar we zouden nog zoveel meer voor u kunnen doen… indien de Vlaamse regering
over enkele dagen de juiste beslissing neemt.
Resonant en Het Firmament zetten zich vanaf 2019 samen in om al wie in aanraking
komt met het erfgoed van muziek, theater en dans te versterken en te activeren
in de aandacht en zorg voor dit bijzonder erfgoed. Want podiumkunsten en muziek
hebben – zowel in het verleden als vandaag – het cultuurlandschap van Vlaanderen
en Brussel diepgaand verrijkt. Het erfgoed ervan heeft betrekking op een waaier aan
verwante disciplines, genres, vormen en contexten, is verspreid over heel Vlaanderen en Brussel en wordt beheerd en beleefd door diverse factoren. Dit vraagt een
specifieke omkadering zodat het de volgende generaties kan blijven inspireren.
Samen met partners uit binnen- en buitenland ontwikkelen we online platformen
met tips & tricks, organiseren we vormingen en congressen, komen we op voor de
belangen van dit erfgoed en stimuleren we onderzoek. We bemiddelen bij herbestemmingen en zetten markante archieven, collecties of ‘Living Human Treasures’
en hun praktijken in de schijnwerpers.
Dit alles doen we samen met u om het waardevolle erfgoed van muziek, theater
en dans levend te houden voor u vandaag en voor volgende generaties. Want het
erfgoed is niet van Het Firmament of Resonant, maar van u.
Wij staan hierin niet alleen. Wat de erfgoedspelers in Vlaanderen doen, doen ze niet
voor zichzelf maar voor de samenleving. Alleen: we zouden met z’n allen nog véél
meer willen doen voor u. We stoten echter al een hele tijd op onze grenzen. En dat
heeft alles met onze middelen te ma¬ken. Wist u dat slechts % van het Vlaamse
cultuurbudget naar erfgoed gaat? En dat het Vlaamse cultuurbudget slechts % van
de Vlaamse begroting uitmaakt?
Daarom vraagt de integrale erfgoedsector aan de Vlaamse regering een verdubbeling van het budget. Na een aantal niet ingeloste beloftes zou zo’n verdubbeling in de
Vlaamse begroting niet eens een rimpel veroor¬zaken. Maar er wel voor zorgen dat
we u nog zoveel meer kunnen bieden.
Surf daarom naar www.wezoudenzoveelmeervooruwillendoen.be en laat de Vlaamse
regering weten dat de erfgoedspelers dringend de steun moeten krijgen die hun
publiek verdient.
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