Brussel, 28 mei 2020

Stad Brussel lanceert een omvangrijk programma om de culturele Brusselse
sector en de creatie te steunen
In deze coronatijden is het belangrijk te blijven benadrukken dat cultuur een prioriteit blijft voor
Stad Brussel. Om het met de woorden van de Schepen van cultuur Delphine Houba te zeggen:
“Het is onontbeerlijk het werk van al onze actoren en onze culturele plaatsen te waarderen
die zwaar te lijden hebben onder de gevolgen van deze pandemie. Daarom heb ik besloten om steun
te bieden aan de Brusselse creatieven, ongeacht hun discipline, door hen nieuwe handvaten ter
beschikking te stellen. Cultuur herbedenken door financiële steun te bieden aan hen die aan cultuur
doen : dat is de doelstelling die we voor ogen hebben”.
De Schepen van Cultuur kondigt nieuwe steunmaatregelen aan voor de Brusselse creaties:
1. Een nieuwe budgettaire envelop van 150.000 euro bestemd voor creatieve
projecten, bemiddeling, onderzoek of ontwikkeling. Het gaat om onmiddellijke
steun aan creatieve beroepen in al hun verscheidenheid (artiesten, technici,
professionelen uit de sector,…). Deze portefeuille zal verdeeld worden onder een
twintigtal culturele centra verspreid over het grondgebied van Stad Brussel met in
elke envelop 7.500 euro.
2. De organisatie van rondetafelgesprekken met professionelen uit de sector en dit vanaf
de maand juni om de cultuur te boosten en de synergie tussen iedereen te
stimuleren.
3. Het opzetten van een ambitieuze cultuurprogrammatie tijdens de zomer binnen het
vastomlijnde kader van de Nationale Veiligheidsraad.
4. Het uitschrijven van openbare bestellingen met het oog op de realisatie en aanschaf
van kunstwerken die tot doel hebben de collectie van de Stad te verrijken en het nieuwe
Administratieve Centrum van de Stad, dat momenteel nog in aanbouw is, te verfraaien.
Ter herinnering: na afloop van de verschillende overlegvergaderingen die er totnogtoe geweest
zijn, zijn er verschillende steunmaatregelen genomen voor de Brusselse culturele sector:
-

Het behoud van het geheel van werkingssubsidies toegestaan aan de culturele
structuren die onder de onmiddellijke verantwoordelijkheid van de Stad vallen: haar
musea, theaters en culturele centra.
Er zijn subsidies toegestaan voor evenementen gepland tussen midden maart en 31
augustus, om hun voortbestaan te waarborgen.
Financiële steun, van geval tot geval, voor vernieuwende en solidaire culturele
projecten die uitgaan van de Brusselse culturele sector (« Ouvrez votre fenêtre » in
Laken, capsule video van #culturetogether, Tagad’Art soin soin voor gehospitaliseerde
kinderen, digitale compilaties van club C12,…).
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