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s t e m b u s a k k o o r d
De crisis van de afgelopen twee jaar maakt duidelijk hoe belangrijk  
de podiumkunsten zijn voor de samenleving. Het was een periode  
van culturele armoede. Schouwburgen, concertgebouwen, theaters  
en podia waren gesloten. Het publiek en artiesten konden elkaar  
niet ontmoeten. Voor zowel de musici, toneelspelers, dansers en  
cabaretiers als voor het publiek was het gemis groot. 

Ook werd in deze crisis zichtbaar waar de hardnekkige knelpunten  
zitten die de podiumkunsten kwetsbaar maken. Willen we theater  
en muziek behouden als vitaal onderdeel van de samenleving dan 
moeten we het blijven ondersteunen. Zo kan het publiek blijven  
genieten en wordt de samenleving rijker.

Versterk de culturele huiskamer van de stad
Podiumkunsten zijn bepalend voor de leefbaarheid in de stad. Muziek, 
dans en toneel verrijken het culturele landschap en geven een impuls  
aan de culturele identiteit van de stad. Het theater is een weerspiegeling 
van de maatschappij, een culturele huiskamer waar alle delen van de  
samenleving zich thuis voelen. Een huiskamer waar op vertrouwde wijze 
nieuwe verhalen verteld worden en op innovatieve wijze oude verhalen 
herleven. Investeer in nieuwe vormen, bijvoorbeeld door digitalisering, 
zodat nieuw publiek ook geniet van het moois in de zalen. Laat de  
theaters en de theatergezelschappen met de stad meegroeien.

Investeer in toegankelijke podiumkunsten
Help de podiumkunsten weer gezond en weerbaar te worden. Geef  
de ruimte aan Fair Practice als norm voor eerlijke betaling. Diversiteit  
is een investering waard, en geeft een podium aan de meerstemmigheid  
van de samenleving. Stimuleer de jeugd met jeugdtheater en verrijk  
zo de schooldagen. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

Bouw aan de toekomst van de podiumkunsten
Bied de podia een toekomst en laat het subsidie meegroeien met de  
inflatie. Laat podia het beste voor de stad inkopen met voldoende  
programmabudgetten. Bied ruimte om podia mee te laten komen  
in de klimaattransitie. Ontwikkel het talent in de stad en geef het  
een podium. Schouwburgen en concertzalen heten het talent van  
harte welkom.

De ondertekenaars van dit stembusakkoord onderstrepen de  
waarde van de podiumkunsten voor de stad en spannen zich  
de komende periode in om passende maatregelen te nemen.


