factsheet

JAAR VAN DE MIJNEN
2015 is het jaar van de mijnen. De voormalige
mijnstreek van Nederland organiseert een breed
programma met culturele, economische en
maatschappelijke activiteiten.
M2015 kijkt achterom, maar staat vooral in het teken
van de huidige identiteit en ambitie van de voormalige

AMATEURKUNSTEN
Het amateurkunstenveld vormt een onmisbare
schakel tussen het professionele culturele veld en de
wijken en buurten van de stad. Veel verenigingen
vinden hun oorsprong in de tijd van de mijnen. Ze
vormden en vormen een wezenlijk onderdeel van de
sociale structuur, met een unieke dichtheid en een
sterke verhouding tot de directe omgeving.

mijnstreek. Want het mijnverleden verbindt de

Verenigingen worden uitgenodigd een bijzondere

verschillende delen van Zuid-Limburg in een gedeelde

activiteit te realiseren aan Jaar van de Mijnen

historie, en daarmee in gedeelde verhalen, culturen en

2015. De belangrijkste criteria die M2015 hieraan stelt

landschappen. Het zichtbaar maken, benoemen en

zijn:

delen van dit gemeenschappelijk cultureel kapitaal
heeft een enorme kracht die kan worden ingezet voor
de ontwikkeling van deze regio.
2015 is een jaar waarin Nederland op betekenisvolle
wijze stilstaat bij het verhaal van de mijnstreek. Dat
doet Heerlen niet alleen: de gemeente heeft de

✔

Het dient een bijzondere niet-reguliere
activiteit te zijn;

✔

Ook voor de vereniging is het bijzonder; zij
stijgt boven zichzelf uit;

✔

Brede participatie.

samenwerking gezocht met andere
mijnstreekgemeenten, instellingen, bedrijven en
organisaties om M2015 de impact te geven die het
verdient. Een jaar ook met een blijvend resultaat,

Verder:
✔

schakel en vaak verbonden met een wijk. Deze

omdat tijdelijke activiteiten en structurele

relaties met een wijk mogen terug komen in

veranderingen elkaar in M2015 versterken.

STAND VAN ZAKEN

een activiteit;
✔

Verenigingen hebben de vrijheid om met
professionals of andere verenigingen te

PER JANUARI 2014

Op 11 oktober 2013 maakte het College van B&W van

Amateurverenigingen zijn een belangrijke

werken;
✔

Het totaal programma wordt nationaal (er

Gemeente Heerlen bekend het Jaar van de Mijnen in

komt zelfs een tv serie) en internationaal

2015 te willen organiseren. De gemeenteraad is nu

aantrekkelijk.

aan zet om de kaders voor het jaar van de Mijnen
goed te keuren. Daarna wordt een stichting opgericht
die de organisatie van het themajaar op zich neemt,
uiteraard in samenwerking met de gemeente Heerlen
en andere partijen. Gemeente Heerlen verstrekt,
samen met partners, basisfinanciering, opdracht en
inhoudelijk programmakader aan de stichting, die
naar verwachting in het voorjaar van 2014
operationeel zal zijn. De ingezette voorbereidingen
gaan intussen gewoon door. We verwachten dat het
programma medio 2014 duidelijk wordt.
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PROCES
Het Jaar van de Mijnen 2015 ondersteunt bijzondere
producties van amateurkunstenvereniging. De
precieze regeling en organisatie van dit programma is
nog niet definitief uitgewerkt. In samenwerking met de
werkgroep van Platform Amateurkunsten is alvast het
volgende vastgesteld:
15 maart Verenigingen mogen eerste ideeën
indienen, met hun vraag voor
ondersteuning. Het behoeft nog geen
volledig uitgewerkt idee te zijn. Bureau
M2015 geeft suggesties voor
aanscherping idee.
15 maart M2015 publiceert het format voor
aanvraag.
1 mei

Het definitieve projectidee moet zijn
ingediend, inclusief planning en
begroting.

15 juli

Toekenning ideeën.

CONTACT
Martijn Hermans, martijn@betawerk.nl
Kwartiermaker Jaar van de Mijnen
In nauwe afstemming met de werkgroep 'Jaar van de
Mijnen' van Platform Amateurkunsten Heerlen. Via het
Platform worden deelnemers op de hoogte gehouden.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Deze factsheet is een samenvatting van de Notitie Jaar
van de Mijnen Amateurkunsten dat in december 2013
aan de deelnemers van Platform Amateurkunsten is
uitgereikt.
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