Zin om mee te bouwen aan een bruisend cultureel leven in
Aartselaar? Laat je stem horen in de Cultuurraad!
•
•
•
•
•

Je bent actief in een culturele vereniging of socio-culturele organisatie
Je hebt een brede interesse in cultuur
Je bent een Aartselaarse kunstenaar of artiest
Je komt regelmatig over de vloer in de bib of het cultureel centrum
Je bent kenner van ons erfgoed

… en je wil graag meewerken aan een sterk cultuurbeleid in Aartselaar?
Stel je dan kandidaat voor de Cultuurraad!
Bij de start van de nieuwe legislatuur worden alle adviesraden opnieuw samengesteld, ook de
Cultuurraad. Als lid van de Algemene Vergadering (AV) en Dagelijks Bestuur (DB) Cultuurraad draag
je je steentje bij aan het cultuurbeleid in onze gemeente.
In onderstaande tabel vind je terug welke thema’s de AV en DB Cultuurraad behandelen, wie er
allemaal deel van uitmaakt…
Cultuurraad
Algemene Vergadering (AV)
Cultuurraad
Frequentie
van de
vergaderingen

2x / jaar, op maandag- of
dinsdagavond

Dagelijks Bestuur Cultuurraad (DB)
5x / jaar, op maandag- of dinsdagavond

Samenstelling

 afgevaardigden van culturele
verenigingen of socio-culturele
organisaties
 inwoners met interesse in cultuur
 lokale kunstenaars of artiesten

 12 leden verkozen door de AV Cultuurraad

Thema’s

 Informatie-uitwisseling over het
gemeentelijk cultuur- en
erfgoedbeleid en de lokale socioculturele evenementen.
 Toelichting en bekrachtiging van
de adviezen van het Dagelijks
Bestuur Cultuurraad.
 Elke AV is gekoppeld aan een
‘Cultuurcafé’, een netwerkmoment
met optredens van lokale artiesten.

 algemeen cultuurbeleid Bib en cultuurdienst
 ondersteuning van verenigingen
 ondersteuning beeldende kunsten, lokale
kunstenaars en artiesten
 erfgoed
 algemene werking Cultureel Centrum en Bib

De AV en DB Cultuurraad vaardigen leden af voor tijdelijke werkgroepen om specifieke
culturele thema’s grondiger uit te werken.
Adviseert aan

het gemeentebestuur

het gemeentebestuur

Aantal leden

Onbeperkt

Max. 12 leden

1

Na de elke AV dimmen we de lichten en gaan de spots aan. Iedereen is dan welkom om tijdens het
Cultuurcafé vanaf 20.45 uur te proeven van een portie lokale cultuur bij een lekker glas. Bovendien is
dit de gelegenheid om met andere cultuurliefhebbers van gedachten te wisselen en nieuwe plannen
te smeden.
Is dit iets voor jou? Heb je toffe ideeën en heb jij een hart voor cultuur? Aarzel dan niet om je in te
schrijven voor de AV Cultuurraad. Wie wil, kan zich ook kandidaat stellen voor het DB Cultuurraad
en de functie van voorzitter Cultuurraad. Je bezorgt de cultuurdienst je gegevens ten laatste op
zondag 17/3/19. Dit kan via info@aartselaar.be of het online formulier.
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