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Derde uitgave TWAALF over Ruimtelijke Kwaliteit
Nieuwsbulletin belicht het werk van de provinciale culturele instellingen
TWAALF, een nieuwsbulletin van de Raad van twaalf, rolde onlangs van de persen. TWAALF geeft
een actueel en inspirerend beeld van het werk van 15 provinciale culturele instellingen, die met hun
werk in hoge mate bijdragen aan de deelname aan cultuur tot in de uithoeken van het land.
Het derde nummer gaat over Ruimtelijke Kwaliteit. Door het beschrijven van best practices wordt
getoond wat deze instellingen doen en hoe concreet het begrip ruimtelijke kwaliteit in de praktijk
gebracht wordt.
Raad van twaalf
De Raad van twaalf bestaat uit de directieleden van de provinciale cultuurinstellingen. Door de
aanwezige kennis te delen en de krachten te bundelen kan de Raad een krachtige, deskundige partner
voor politici en beleidsmakers zijn. Als zodanig wil de Raad zich ook profileren. De Raad wil gekend zijn
bij en zichtbaar zijn voor belangrijke partijen zoals het InterProvinciaalOverleg (IPO), het Ministerie van
Onderwijs, Cultuur & Wetenschappen, het Fonds Cultuurparticipatie, de Raad voor Cultuur,
Cultuurnetwerk Nederland, Kunstconnectie, Cultuurformatie en de Commissie Cultuurprofijt.
De Raad van twaalf is in dit verband vaak gesprekspartner in adviescommissies.
Uitgave TWAALF
“De provinciale cultuurinstellingen maken zichtbaar wat er is en wat er kan zijn. Een veel gehoorde
vervolgvraag is; maar wat doen jullie dan concreet?” zegt Loek Sijbers, oud-voorzitter van de Raad
van twaalf. Het bulletin TWAALF geeft een helder antwoord op deze vraag. Het bulletin bericht over
het brede werkterrein van de leden en laat zien hoe de provincies hun rol spelen in de keten van de
landelijke, provinciale en gemeentelijke culturele infrastructuur. Deze derde uitgave van TWAALF
beschrijft die rol op het terrein ruimtelijke kwaliteit. Het bulletin verschijnt eenmaal per jaar met elke
keer een nieuw thema.

Provinciale culturele instellingen

Nederland kent in iedere provincie ondersteunende instellingen voor kunst en cultuur. Deze zijn
actief op het terrein van de kunst- en cultuureducatie en -participatie. Het zijn in essentie
intermediaire organisaties die zich kenmerken door hun integrale, bovenlokale en innovatieve
benadering. De instellingen werken voor en met overheden, het onderwijs, de amateurkunst en de
professionele kunsten.

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:Connie Verberne, voorzitter van de Raad van
twaalf. Telefoon: 026- 351 90 29 of connieverberne@kcg.nl
Meer informatie over de Raad van twaalf vindt u ook op : www.raadvantwaalf.nl

