Cultuurnota,
Nu praten over een cultuurnota voelt vreemd alhoewel het belangrijk is naar de
toekomst en om die reden heb ik mijzelf al vanaf het begin ingezet voor deze nota, maar
er zitten vele betrokkenen met hun handen in het haar door de corona crisis, daarnaast
valt nog maar te bezien welke culturele “huizen” en/of evenementen er straks nog
bestaan.
Ja diegene met gemeentelijke steun zullen er vast nog zijn maar de kleine “huizen en/of
evenementen zoals t Dolhuis, Jazzsoos, Kazerne, DOOR, cafe’s zoals T Magazijn, The Hide
Away en bijvoorbeeld Het Voorstraat Noord Festival lopen echt gevaar.
Als ik nu kijk naar mijn eigen evenementen van 6 x Kunst&Antiekmartken
Nieuwkerkplein met poppodium, Het Voorstraat Noord Festival en onze Voorstraat
Noord cafe’s heb ik enkele dingen waarvoor ik met klem aandacht vraag:
-

-

-

-

Terugloop van sponsoring, geen inkomsten bij bedrijven is geen sponsoring.
In Subsidies staat in de kleine letter bij niet plaatsvinden geld terug. Maar wij
hebben al kosten gemaakt zoals bijvoorbeeld reclamekosten, drukwerk, aanschaf
van basis dingen, dit jaar zijn dat stroommatten en nieuwe brandvertragend
partijtenten. Daarnaast hebben wij afspraken met een standbouwer die eigenlijk
ook geld wil zien, het water staat hen ook aan de lippen. En ook geboekte bands
en/of podiumkunsten willen wij zelf graag enige vergoeding geven dit omdat ook
zij gerekend hebben op de inkomsten en om nu maar te roepen dat zij het maar
moeten begrijpen is wel erg hard als alle boekingen weg vallen.
Kunnen straks alle verloren gegaan evenementen nog ingehaald worden? Zonder
extra kosten van al betaalde leges? Zonder gedoe omtrent meerdere
evenementen in 1 weekend? Als partijen het eens zijn om samen te werken moet
dat kunnen toch? Krijgen wij hiervoor extra hulp vanuit het toch al zwaar
gehavende Dordtse Evenementenbureau? Als ik bijvoorbeeld mijn 2 afgelaste
Kunst&Antiekmarkten Nieuwkerkplein in mag halen kan ik de bands alsnog
betalen en de gemiste barinkomsten misschien goedmaken.
Wordt het straks makkelijker voor kleine “huizen” en cafe’s om ontheffingen voor
verruimde openingstijden in te halen en/of aan te vragen? Zij zitten met een
ontheffing knipkaart die maar 5 x recht geeft voor live muziek, mogen zij dingen
inhalen?
Voor de voorgang is er ook duidelijkheid nodig vooral voor de nog te komende
evenementen want is het nog wel mogelijk om mijn evenement dit jaar te
organiseren? Sommige organisaties zitten met te korten aan manuren door
afwezigheid. Maar ook bands of andere podiumkunsten kunnen nu niet repeteren
waardoor zij straks niet kunnen/willen optreden.

Kortom wij zijn al jaren 1 van de beste steden op evenementen gebied en hebben
allemaal prachtige stenen cultuur huizen en fantastische evenementen maar laten we
hopen dat er straks nog organisaties zijn om die te vullen of voortzetten.
En alle Dordtenaren willen toch mooie dingen om naar uit te kijken!!

