INFORMATIE PAKKET

Platform BK zet zich in voor de belangen van de
hedendaagse beeldende kunsten en onderzoekt
de rol van kunst in de samenleving door:

WAT IS
PBK?

	Het debat te voeden over de rol van
kunst in de samenleving
E en actieve lobby te voeren vanuit
onderzoek en reflectie
	Het huidige kunstlandschap en actuele
vraagstukken in kaart te brengen
 akers en beleidsmakers bij elkaar
M
te brengen
	Vanuit het veld te spreken met
media en politiek

ACTIEVE DENKTANK VOOR DE KUNST

Platform BK is er voor iedereen die begaan is met de beeldende kunsten in
Nederland. Onze leden zijn veelal mensen die werkzaam zijn in het vakgebied, zoals
kunstenaars, curators, ontwerpers, schrijvers, bemiddelaars, docenten, studenten en
opdrachtgevers. Platform BK is vanuit de expertise van deze groep dé schakel tussen
de kunstsector, belangenverenigingen, politiek, media en de maatschappij. Door lid te
worden help je mee aan een beter Nederlands kunstklimaat.

ACTIVITEITEN

WEERWOORD

Door verschillende activiteiten proberen we onze doelen te verwezenlijken,
hiernaast zie je een greep uit een aantal van onze initiatieven.
Platform BK biedt letterlijk een weerwoord op de berichtgeving rondom
kunst. Door middel van afgewogen en
scherpe geschreven reacties op actuele
berichtgeving over kunst in de media.
Platform BK heeft een team vol professionele schrijvers klaar staan die we
gericht vragen om een Weerwoord te
schrijven, altijd vanuit een constructief
en beschouwend oogpunt. Daarmee overstijgen we individuele nieuwsberichten
door consistente en houdbare uiteenzettingen voort te brengen.

geen traditionele lobby maar we geloven in de kracht van samenwerking en
treden adviserend en signalerend op in
verschillende overleggen en opposities.
Vanuit de vele stemmen uit de kunst
sector en met de taal van de kunstenaar,
ontwerper en schrijver, mobiliseren
we de achterban om een vrijruimte te
benoemen, te onderzoeken, op te rekken
en uit te breiden, en het belang ervan
voor de samenleving duidelijk te maken.
Hier vindt je een aantal recente
overwinningen van onze lobby
activiteiten.

DEBATTEN

Kijk hier om meer te vinden over
het Weerwoord en het schrijversteam.

LOBBY

Platform BK onderhoudt nauwe contacten met de politiek, fondsen en andere
belangenverenigingen. Platform BK voert

Om het debat rondom kunst optimaal te
voeden organiseert Platform BK debatten op locatie. De avonden worden ge
organiseerd rondom actuele onderwerpen die we van belang achten voor de
sector. Inspraak vanuit het veld is daarom erg belangrijk tijdens de debatten en
er wordt altijd genoeg ruimte ingelast
voor de mening van het publiek. Voor de
organisatie werken we samen met verschillende kunstorganisaties en sprekers

uit het kunstenveld. Eerder organiseerden we onder meer debatten over de (on)
toegankelijkheid van kunst, de verantwoordelijkheid van Biënnales en politiek
in de kunst. Voorafgaand wordt er een
digitale reader gepubliceerd waarin relevante teksten worden opgenomen die
aansluiten bij het thema van de avond.
Na afloop wordt er een videoregistratie
ontsloten via de website zodat het debat
ook na de avond beschikbaar is.

websites en de inventarisaties worden
regelmatig gebruikt op academies en
universiteiten als referentiemateriaal of
informatiebron voor studenten.

KUNSTLANDSCHAP

Clusters zijn informele bijeenkomsten
speciaal voor en door PBK leden. Onze
leden bestaan uit een heterogene groep
professionals en starters uit de beeldende kunsten. Samen hebben zij een
waardevolle hoeveelheid aan kennis en
knowhow. Platform BK wil deze optimaal
onderling delen daarom worden leden
opgeroepen om een voorstel in te dienen
voor een Cluster. In de Clusters wordt
een onderwerp centraal gesteld, in bijvoorbeeld een gesprek, workshop of een
leesgroep.

Kunstlandschap bestaat uit verschillende
inventarisaties waarmee we informatie
verzamelen over de sector waarin we
werken. Zoals een groeiend arsenaal aan
kunstinitiatieven (Het initiatief) in Nederland, een verzameling essays die ingaan
op het veranderende politieke landschap
in Nederland en de positie van de kunst
daarbinnen (Art Matters), en een kaart
waarin de directe consequenties van de
recente cultuurbezuinigingen zichtbaar
worden gemaakt (Verbeeldingsstorm).
Alle schappen zijn openbaar via onze

CLUSTERS

WORD
LID!

Kijk hier om de Clusters
te vinden die momenteel lopen.

WWW.PLATFORMBK.NL/JA-IK-WORD-LID/

LEDENVOORDEEL
Door lid te worden ondersteun je Platform BK
met het onderzoeken van de rol van kunst in
de samenleving en het vertegenwoordigen en
informeren van kunstenaars, ontwerpers en
andere culturele producenten.
Platform BK biedt haar leden de mogelijkheid om:

Als lid ben je van groot belang voor Platform BK; de leden vormen de
ruggengraat van de organisatie. Met jouw steun kunnen we inzichtelijk
maken hoe ons huidige kunstlandschap verandert, wat de consequenties
zijn van het cultuurbeleid en wat de gevolgen zijn voor jou, de kunstsector
en de samenleving.
Door lid te worden geef je financiële onafhankelijkheid en overtuigingskracht
aan onze activiteiten. Iedereen kan lid worden van Platform Beeldende Kunst,
zowel individuen als organisaties.
Wij bieden verschillende lidmaatschappen en contributies aan, zo ben je al lid
voor 4 euro per maand en zijn er het Mecenas en Messias tarief wanneer je wat
meer te besteden hebt.

LIDMAATSCHAP

	Gezamenlijk invloed uit te oefenen op de politiek,
media en maatschappij voor een gezond kunstbeleid.
Onderdeel te worden van een professioneel kunstnetwerk.
	Gratis deel te nemen aan diverse activiteiten zoals
debatten, symposia en informatieavonden.
De faciliteiten om zelf een cluster te organiseren.
	Een antwoord te vinden op specifieke vragen over
de Nederlandse beeldende kunstsector.

Voor meer informatie of om je direct aan te melden ga naar het
aanmeldingsformulier: http://www.platformbk.nl/ja-ik-word-lid/

Crisis
Crisis
Standaard
Standaard
Mecenas
Mecenas
Messias
Messias

betaling gaat per jaar per factuur*
betaling gaat per maand per incasso*
betaling gaat per jaar per factuur*
betaling gaat per maand per incasso*
betaling gaat per jaar per factuur*
betaling gaat per maand per incasso*
betaling gaat per jaar per factuur*
betaling gaat per maand per incasso*

€ 48.00/jaar
€ 4.00/maand
€ 72.00/jaar
€ 6.00/maand
€ 120.00/jaar
€ 10.00/maand
€ 240.00/jaar
€ 20.00/maand

Je verbindt je voor minimaal 1 jaar aan Platform BK. Daarna geldt 2 maanden opzeg termijn.
*	Bij ‘’per maand’’ betaling geef je Platform BK toestemming
de contributie automatisch af te laten schrijven.
* Facturen voor de contributie voor een heel jaar worden in januari verstuurd.

Platform BK onderzoekt de rol van kunst in de
samenleving en vertegenwoordigt kunstenaars,
ontwerpers en andere culturele producenten.

VOEDT HET
DEBAT OVER
DE ROL VAN
KUNST IN DE
SAMENLEVING

BRENGT HET HUIDIGE
KUNSTLANDSCHAP
IN KAART

BRENGT
MAKERS EN
BELEIDSMAKERS
BIJ ELKAAR

VOERT ACTIEVE
LOBBY VANUIT
ONDERZOEK EN
REFLECTIE

SPREEKT VANUIT
HET VELD MET
MEDIA EN POLITIEK

Platform BK is opgericht vlak na de protesten tegen
de cultuurbezuinigingen van het Kabinet Rutte I
in 2010, De plotselinge bezuinigingen hebben
pijnlijk duidelijk gemaakt dat het kunstenveld
niet gemakkelijk te mobiliseren was en behoefte
had aan een krachtige stem die kwam vanuit de
sector zelf. PBK sprong in dit gat en heeft sinds
haar oprichting nooit de oorspronkelijke doelen uit
het oog verloren. Een zekere mate van flexibiliteit
is daarin erg belangrijk om snel en adequaat op te
kunnen treden. Alle medewerkers van PBK werken
zelf in het kunstenveld en kennen de sector goed.
Echter, zijn we altijd op zoek naar enthousiaste
en nieuwe input van anderen. Mocht je vragen of
ideeën met ons willen delen dan kan je mailen naar
info@platformbk.nl.

Vereniging Platform Beeldende Kunst
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