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De VVC lanceert een nieuwe website
De VVC-website steekt niet alleen in een nieuw kleedje, er is ook gesleuteld aan een handige
zoekfunctie om nog efficiënter informatie terug te vinden over regelgeving, zakelijk advies en beleid.
De site wil een portaal bieden voor al wie geïnteresseerd is in het beleidsmatig reilen en zeilen van
cultuurcentra en gemeenschapscentra. Voor inhoudelijke informatie biedt de site een toegangspoort
naar de sites van de centra zelf en externe partners. Via de telex en RSS spelen we kort op de bal
voor actueel nieuws en aankondigingen. Ontdek de nieuwe site op het gekende webadres
www.cultuurcentra.be
VVC – standpunt voor t.a.v. het Vlaams regeerakkoord
De raad van bestuur van de VVC heeft in de vergadering van 9 september het Vlaams regeerakkoord
besproken en dit vergeleken met het VVC – memorandum. Het resultaat daarvan is een VVC –
standpunt ten aanzien van het Vlaams regeerakkoord. De raad van bestuur is verheugd dat er heel
wat aandachtspunten en bezorgdheden van de werksoort positief aan bod komen in het
regeerakkoord. Je kan het uitgebreide VVC – standpunt hier terugvinden.
We kijken uit naar de Beleidsnota Cultuur die nog concreter de beleidsintenties van de nieuwe
minister zal aangeven.
Ontmoetingsdag DANS groot succes
Gisteren, 10 september, verzamelden een 120-tal actoren uit het dansveld in de Pianofabriek, SintGillis. De collegagroep van dansprogrammatoren nam het initiatief om samen met het VTi en VVC een
ontmoetingsdag dans te organiseren. De dansprogrammatoren gingen het gesprek aan met makers,
gezelschappen, choreografen en producenten uit het Vlaamse dansveld vanuit een grote
nieuwsgierigheid naar huidige en nieuwe plannen. Vragen als : Hoe zit het met de spreiding van
dansvoorstellingen in Vlaanderen? Welke cultuurcentra leggen zich sterk toe op hedendaagse dans?
Hoe kunnen makers en programmatoren beter samenwerken? Kunnen we nadenken over alternatieve
spreidingsformats? zorgden voor genoeg stof tot debat in de speeddating en het estafettepanel. Na
deze kennismakingsronde zorgt VTi voor een vervolg met meer reflectie en debat op 4 december
2009 tijdens het December Dance festival in Brugge. www.vti.be/dans of www.decemberdance.be
De lijst van deelnemers en de infobrochure van de collegagroep dans vind je alvast op
www.cultuurcentra.be
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