
PROGRAMMA CULTUURDAG ZEELAND 

  

09:45 – 10:15  Ontvangst in De Mythe (plenair) 

10:15 – 10:35  Opening, keynote speaker Haroon Ali (plenair) 

Haroon Ali  
Haroon Ali (1983) is journalist voor onder meer de Volkskrant, Trouw en Het Parool. 
Hij schrijft voornamelijk over cultuur, diversiteit en de tijdgeest. Ali heeft een Pakistaanse vader en 
een Nederlandse moeder, en werd islamitisch opgevoed. Hij deed afstand van zijn geloof toen hij op 
zijn 21ste uit de kast kwam als homo. Over die botsende identiteiten schreef Ali het non-fictieboek 
'Half', dat in september 2020 verscheen bij De Bezige Bij. Ali woont al zijn hele leven in Amsterdam, 
maar reisde voorheen de wereld rond als reisjournalist, voordat de coronacrisis hem dwong om 
dichter bij huis te blijven.  
 

10:35 – 11:00 Solo Danstheater AYA in Grote zaal De Mythe (plenair) 

Danstheater AYA -  Tinten (20 min) 
Dialoogvoorstelling rondom de belevenissen van een danser van kleur 
 
TINTEN (11+) is een kleine en intieme dialoogvoorstelling in de klas rondom de belevenissen van 
een danser van kleur. Hoe voelt het op dit moment om in Nederland te leven? In TINTEN wordt het 
persoonlijke verhaal van de danser verweven met informatie over institutioneel racisme. Een 
belangrijk onderdeel van de voorstelling is het gesprek tussen de danser en de klas na afloop over 
het thema. Een dialoog. Niet groot over politiek, maar een open en kwetsbaar gesprek zodat 
het invoelbaar wordt wat het betekent om met een kleur in Nederland te leven. Tot slot wordt er 
met de klas een korte choreografie aangeleerd. De voorstelling past in een lesuur. 
 
Tinten wordt tijdens de eerste Cultuurdag Zeeland gespeeld. Na de solo voegt de danser zich bij 
workshop/ronde tafel 2 waar met de andere inspiratie projecten de dialoog wordt aangegaan met de 
deelnemers van de Cultuurdag. 
 

11:00 – 11:10 Korte uitleg ronde tafels/workshops (plenair) 

11:15 – 12:25  Ronde tafel/workshops 1 t/m 5 (aanmelden) 

1. Een ‘kunstcollege Zeeland’ over spraakmakende Zeeuwse kunst en cultuur 

Via een ‘college’ over de avantgardistische cultuurperiode met de Stichting Nieuwe Muziek en 

Forum die Zeeland in de jaren ’70 en ’80 internationaal op de kaart zetten, willen we in gesprek 

over welke factoren destijds bepalend waren en of er in Zeeland een dergelijke beweging weer 

mogelijk zou zijn.  

 

2. Publieksbereik; inspirerende projecten met aandacht voor diversiteit, inclusiviteit en jongeren 

In deze sessie gaan we aan de hand van enkele voorbeelden in gesprek hoe je op een andere wijze 

een (potentieel) publiek bereikt die doorgaans niet naar de reguliere kunst- en cultuuruitingen 

komt. De voorbeelden geven ideeën en inspireren om naar jouw eigen instelling/omgeving te 

kijken. Bij dit gesprek voegt onder andere de danser van danstheater AYA bij de groep.   

 



3. Verbinding met andere domeinen. Voorbeelden van projecten in samenwerking met andere 

sectoren (zorg, toerisme enz).  

In deze sessie gaan we aan de hand van enkele praktijkcases in gesprek hoe cultuur zich verbindt 

met andere domeinen zoals bijvoorbeeld zorg. De voorbeelden geven ideeën en inspireren om 

naar jouw eigen instelling/omgeving te kijken. 

 

4. Kunstklimaat voor zelfstandige cultuurprofessionals 

Wat is er nodig voor een gezond en bloeiend kunstklimaat in Zeeland? In deze werksessie gaan 

we samen aan de slag om te definiëren wat er ontbreekt, en wat er nodig is, met name voor 

zelfstandige cultuurprofessionals (ZZP'ers). Daarbij kan gedacht worden aan 

opdrachten/aankopen, facilitering bij initiatieven en projecten, communicatie en 

zichtbaarheid. Kortom: hoe kunnen we het cultuurklimaat in Zeeland verder ontwikkelen, 

faciliteren en professionaliseren? 

Deze werksessie wordt geleid door Jorn Matena, die momenteel in opdracht van de Provincie 
Zeeland een visie en advies ontwikkelt over een professioneel kunst- en cultuurklimaat in 
Zeeland.  

5. Cultuursponsoring door het Zeeuwse bedrijfsleven  

Aan deze tafel gaat het om een gesprek over samenwerking tussen de cultuursector en het 

bedrijfsleven. Een samenwerking die uitgaat van wederzijdse belangen en naast doelen van 

marketing ook oog heeft voor de eigenstandige waarde van cultuur. 

 

12:30 – 14:00  Lunch Foyer De Mythe (aanmelden)  

Gedurende de lunch worden er speeddates georganiseerd tussen gemeenten, provincie en 
cultuurveld. Volg hiervoor de instructies op de dag zelf. 
 
Tevens wordt gedurende de lunch twee keer een voorstelling opgevoerd door OFFprojects - 
Interval in Poppdium ’t Beest (25 min) tussen: 
12:30 – 12:55 (aanmelden) en  
13:30 – 13:55  (aanmelden) 
 
Dans en architectuur ontmoeten elkaar in deze unieke performance, in samenwerking met 
interdisciplinair kunstenaar Gosse de Kort.    
Interval is een abstract werk van beweging en architectuur, dat een sterke belichaamde ervaring voor 
de kijker op gang brengt. De krachtige interactie tussen de dansers en de installatie ontketent 
poëtische metaforen die een subjectieve, emotionele gelaagdheid in het stuk dragen. 
 
 
14:00 – 14:15 Grote zaal De Mythe (aanmelden, plenair) 

Douwe Eisenga (vleugel) en Lotte Pen (saxofoon) – Epiloog uit WIEK (15min) 
 
Lotte Pen speelde in concertzalen in Tokio, Sint Petersburg, Jakarta en New York. Voordat ze met een 
aantal bands en projecten meedeed, volgde ze een klassieke conservatoriumopleiding die ze als 
bijzonder inspirerend beschouwt maar ook als beperkend. ‘Wat ik leerde van pop is de vrijheid die je 



daar kunt omarmen, dat je niet de verantwoordelijkheid hebt om te voldoen aan de ongeschreven 
wetten van klassiek.’ Lotte Pen werd geselecteerd als beste producer uit Oost-Nederland voor Nieuw 
Elektronische Waar 2018. Op Spotify trekt haar muziek wereldwijd honderdduizenden luisteraars per 
maand.  
 
Pianist en componist Douwe Eisenga maakt sprankelende muziek voor sprankelende geesten, een 
hypnotiserende mix van onweerstaanbare ritmiek, warme en omfloerste melodieën en meeslepende 
lyriek. Eerlijke, down to earth muziek.  
 
Lotte en Douwe spelen Eisenga’s Theme from Wiek, muziek die hij schreef voor de enorme 
theaterfestival-hit Wiek van Boukje Schweigman. In Wiek, dat op Oerol, Festival over ’t IJ, het 
Zeeland Nazomer Festival, de Boulevard, Springdance en de Zomer van Antwerpen stond, gaan drie 
danseressen de strijd aan met krachten die buiten hen liggen. 
 

14:15 – 14:25  korte uitleg middagprogramma (plenair) 

14:25 – 15:15  Talkshow in grote zaal De Mythe (plenair, aanmelden) 

15:15 – 15:30 Samenvatting/afsluiting (plenair) 

15:30 – 17:00 Borrel (plenair) 
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