Cultuur voor iedereen
Hoe kan de stad Mechelen hiervoor zorgen?
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Cultuur voor iedereen
Naar een museum, naar dans of naar theater gaan. Een optreden organiseren of zelf in een
voorstelling mee doen… Veel mensen houden van kunst en cultuur. Ook mensen met een beperking,
mensen in armoede, langdurig zieken of ouderen die moeilijk zelfstandig het huis uit kunnen.
Daarom hebben de Mechelse Cultuurraad, de Stedelijke Adviesraad voor Personen met een
Handicap en de Mechelse Ouderenraad samen een advies geschreven. In dit advies geven we goede
raad aan de stad.

Hoe kan de stad Mechelen zorgen dat iedereen kan genieten van kunst en cultuur?
DIT IS WAT WE WILLEN:
1. Deelnemen aan cultuur is voor iedereen.
 Jij kiest welke voorstelling, optreden of museum je wil zien.
 Je geraakt het gebouw in en de mensen helpen je. Of er zijn wegwijzers naar je zitplaats,
het WC of het café om achteraf iets te drinken.
 Sommige optredens kan je volgen achter de computer. Je moet dan niet weg.
 Je kan vragen of een buddy met je mee gaat. Samen koop je een ticket en regel je het
vervoer.
 Een juist ticket kopen wordt eenvoudig. Heb je recht hebt op sociaal tarief, dan krijg je
dat automatisch.
 Doe jij zelf mee in een voorstelling, een tentoonstelling? Organiseer jij een optreden? Dan
maakt de stad dat bekend in haar programmaboekje en op haar website.
2. De info over cultuur is duidelijk en kan je makkelijk vinden.
Je krijgt de informatie over cultuur zoals het jou het beste past: in een duidelijk
programmaboekje of foldertje, op de computer of doordat iemand jou uitleg geeft.
3. Iedereen kan creatief zijn: tekenen, muziek, toneel, dans, … Iets nieuws leren, je uitleven met je
talenten, nieuwe technieken leren is voor iedereen belangrijk.
 Je kan een creatieve opleiding volgen in alle scholen en verenigingen van Mechelen. Samen
met andere leerlingen krijg je les.
 Een begeleider of ervaringsdeskundige helpt jou en de leerkracht als dat nodig is.
 Heb je zin om je talent door te geven? Misschien kan je werken als leerkracht. Iedereen kan
ook leren van je eigen ervaring. Zeker mensen die in dezelfde situatie zitten als jij.
4. De stad zoekt uit wat de inwoners willen. Wat zoeken ze in cultuur? Wat missen ze?
De stad luistert naar wat mensen denken over cultuur. Zo weet de stad wat je graag wil, wat
je kan of niet kan. Dit helpt de stad om te zorgen dat cultuur er is voor iedereen in Mechelen.
5. De stad werkt samen met iedereen die raad kan geven over beperking, armoede, ouderen, ...
Zo wordt Mechelen een stad waar alle mensen kunnen kiezen om deel te nemen aan cultuur.
 De stad zorgt voor geld en voor mensen met ervaring en opleiding om dit te kunnen doen.
 Organisaties krijgen geld als ze eraan werken om iedereen zich welkom te laten voelen.
 En de organisatie die het hardst zijn best doet om iedereen aan cultuur te laten deelnemen,
kan een prijs winnen!

Wil je meer weten? Heb jij een idee over cultuur in Mechelen? Neem contact op met:
Cultuurraad Mechelen: secretariscultuurraadmechelen@telenet.be of O478 87 21 24 (Greet)
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