Investeer in de creatieve toekomst van ons allemaal
De Europese cultuur zit vandaag in een diepe crisis. De aanpak van beleidsmakers om die crisis te
bezweren, zal de krijtlijnen uittekenen voor het culturele en creatieve leven in de EU voor het komende
decennium.
Sinds het begin van de COVID-19-pandemie houden theater-, film- en concertzalen, net als andere
cultuurcentra, hun deuren gesloten. Sommige zullen hun deuren helaas nooit heropenen.
Zo werd het laatste greintje leven uit de culturele en creatieve sectoren geperst en zakken zij verder
weg in de benarde situatie waarin de artistieke en creatieve beroepen zich bevinden.
Culturele en creatieve activiteiten scheppen op twee sectoren na het grootste aantal banen in Europa,
waardoor de economische gevolgen van deze stilstand tot ver buiten de culturele wereld voelbaar
zullen zijn.
Toch grijpen we – ondanks het zich terugtrekkende culturele landschap – allen terug naar cultuur in
deze tijden van persoonlijke en maatschappelijke tegenspoed.
Muziek bracht ons samen op onze balkons, films en series wisten ons te boeien, documentaires,
voorstellingen, boeken en kunstwerken brachten ons soelaas in tijden van eenzaamheid en lieten ons
even in gedachten afdwalen of prikkelden onze creativiteit.
Onze cultuur is Europa’s grootste troef. Onze cultuur brengt verbondenheid door verscheidenheid en
weet elke maand opnieuw miljoenen mensen uit alle hoeken van de wereld te verleiden.
De rijkdom aan culturele expressie is bepalend voor de Europese identiteit.
Ondanks duidelijke boodschappen van de leiders van de Europese Unie over hoe onze sectoren
voldoende gesteund zouden worden, hebben de herstelplannen en Europese budgetten vreemd
genoeg geen oog voor de behoeften van de culturele en creatieve sectoren.
Wij – artiesten, en professionals uit de sector – roepen de EU-leiders op om voor ons in de bres te
springen en te investeren in cultuur en kunst, te investeren in de creatieve toekomst van ieder van
ons.
Er is een plan nodig dat het culturele ecosysteem nieuw leven inblaast en de volgende generatie
Europeanen weet te inspireren.
Zo’n plan stelt voldoende financiële middelen ter beschikking zodat kunst en cultuur, culturele en
creatieve ondernemingen, artiesten en creatievelingen het hoofd boven water kunnen houden en een
bruisende toekomst tegemoet kunnen gaan.
Zo’n plan biedt de EU de kans om te tonen dat ze de waarden die ze opwerpt ook echt nastreeft. Het
is tijd voor Europa om ambitieus te zijn en te investeren in haar creatieve toekomst.
Cultuur is de voedingsbodem waaruit de volgende generatie Europeanen samen krachten kan putten
om zich volop te ontplooien. Laat ons tonen wat Europa de volgende generaties te bieden heeft!
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Aga Zaryan, jazz zangeres (PL)
Agnieszka Holland, cineaste(PL)
Agustín Almodóvar, filmproducent (ES)
Alberto Guijarro, directeur Primavera Sound en Sala Apolo (ES)
Alberto Iglesias, componist filmmuziek (ES)
Anne Teresa De Keersmaeker, choreografe hedendaagse dans (BE)
Benny Andersson, musicus, componist (SE)
Bernie Sherlock, dirigente (IE)
Björk, singer-songwriter (IS)
Charles Sturridge, cineast (UK)
Dame Evelyn Glennie, percussioniste (UK)
Daniel Buren, conceptueel kunstenaar (FR)
Isabel Coixet, cineaste(ES)
István Szabó, cineast (HU)
Ivo van Hove, theaterregisseur (NL/BE)
Jaco Van Dormael, cineast (BE)
Jean-Michel Jarre, componist & musicus (FR)
Jean-Pierre and Luc Dardenne, cineasten (BE)
Jean-Xavier de Lestrade, cineast (FR)
Joan Fontcuberta, conceptueel kunstenaar & fotograaf (ES)
Lisa Kaindé Diaz Zayas and Naomi Diaz Zayas - IBEYI, zangeressen, songwriters en
componisten (FR)
Marian Urban - Scenarioschrijver en filmproducent (SK)
Marina Abramovich, performance kunstenaar (US/SRB)
Martin Šulík - Scenarioschrijver en filmproducent (SK)
Maryla Rodowicz, zangeres(PL)
Michał Urbaniak, musicus en componist (PL)
Milo Rau, theaterregisseur (BE/CH)
Mirga Grazinyte, dirigent (LT/UK)
MØ, singer, singer-songwriter & muziekproducent (DK)
Moritz Eggert, componist (DE)
Nele Neuhaus, schrijfster (DE)
Nicola Campogrande, componist (IT)
Nina Bouraoui, schrijfster (FR)
Nina George, schrijfster (DE)
Olga Neuwirth, componiste (AT)
Olivier Guez, schrijver (FR)
Paul Dujardin, algemeen & artistiek directeur BOZAR (BE)
Phil Manzanera, componist, gitarist (UK)
Salvador Sobral, musicus(PT)
Sebastian Fitzek, schrijver (DE)
Stijn Coninx, cineast (BE)
Thomas Anargyros, filmproducent (FR)
Tiago Rodrigues, regisseur & artistiek directeur Teatro Nacional D. Maria II (PT)
Tim Etchells, artistiek directeur, kunstenaar & schrijver (UK)
Yuval Weinberg, dirigent (IL/DE)

