
Symposium ‘Inclusief in Kunst en Cultuur’ in Maastricht

De provincie Limburg zit boordevol kunst en cultuur. Om het mogelijk te maken dat iedereen kan 
genieten van kunst en cultuur in deze provincie organiseert Stichting Kompas Nederland in 
samenwerking met Stichting Samen Onbeperkt het symposium ‘ Inclusief in Kunst en Cultuur’ op 
29 september. Verschillende interessante sprekers en inspirerende voorbeelden zijn onderdeel van 
deze dag. 

Voor mensen met een beperking kan het lastig zijn om in een regulier aanbod kunst en cultuur te 
beoefenen. Ook het bekijken van kunst of bezoeken van exposities of voorstellingen kan nog wel 
eens een probleem opleveren. Gebouwen zijn niet altijd even toegankelijk. Daarnaast komt het voor
dat er een kloof is tussen beleid en praktijk. Het uitgangspunt en de missie van kunst en 
cultuurinstellingen zal moeten zijn dat iedereen kan deelnemen. 
Programma
Kunst en cultuur instellingen, gehandicaptenorganisaties, onderwijsinstellingen en geïnteresseerde 
burgers worden van harte uitgenodigd deel te nemen aan dit symposium. Het programma omvat 
interessante sprekers, waaronder Miranda Wiegers van de Lokale Coalitie voor inclusie, en Marc 
Rieu als ambassadeur van Kunst van het Kijken. Daarnaast zal vrijwilliger Ineke Uitterhoeve haar 
scriptie presenteren en gaan we met elkaar in discussie op een creatieve manier. De organisatie 
hoopt dat het symposium de aanwezige organisaties, instellingen en andere geïnteresseerden tips, 
tools en inspiratie kan bieden om zo de kunst en cultuur inclusiever en meer toegankelijk te maken. 

Aanmelden en informatie
Het symposium vindt plaats op dinsdag 29 september in StayOkay Maastricht, Maasboulevard 101 
in Maastricht, en duurt van 10:45 tot 16:00. De toegang is gratis en deelname is inclusief lunch. 
Geïnteresseerden kunnen zich voor 23 september aanmelden via cultuursymposium@gmail.com 
Ook voor vragen en/of meer informatie kan men terecht op dit adres. 

Het symposium wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Elisabeth Strouven, Huis voor de 
Kunsten Limburg en Kanunnik Salden Nieuwenhof. 

mailto:cultuursymposium@gmail.com

