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Geachte mevrouw Bussemaker, 
 
In uw visiebrief Cultuur beweegt en in enkele van uw publieke toespraken heeft u uitgesproken dat u graag 
de dialoog aangaat met het culturele veld over diverse ontwikkelpunten. De podiumkunstensector pakt 
deze handschoen op en wil graag met u van gedachten wisselen over het onderwerp talentontwikkeling. 
 
Voorafgaand aan het Tweede Kamerdebat van 11 november heeft u een afschrift ontvangen van de 
informatie die wij met de cultuurwoordvoerders hebben gedeeld over dit onderwerp. Tevens hebben we 
in onze reactie op uw Bestelbrief 2017-2020 aangegeven dat u een uitnodiging zou ontvangen.   
 
Een grote afvaardiging van de podiumkunstensector heeft op 1 november jl. gesproken over de stand van 
zaken met betrekking tot talentontwikkeling. Er is geïnventariseerd waar knelpunten ervaren worden en 
waar men goede ontwikkelingen waarneemt die van belang zijn voor de toekomst van de podiumkunsten. 
Die constateringen willen wij graag met u delen, waarbij een kleine delegatie uit de NAPK-achterban heeft 
aangeboden om toe te lichten hoe in de praktijk wordt gewerkt, waar men mogelijkheden ziet om door te 
ontwikkelen en wat daarvoor nodig is. 
 
U voert de komende tijd gesprekken met uitvoerende kunstenaars over talentontwikkeling. Wij zien graag 
dat ook de professionele schil die die talenten faciliteert aan het woord komt over hun expertise en over 
bredere verankering van talentontwikkeling binnen en buiten de BIS.  
 
Graag vernemen we of u gelegenheid heeft om met de podiumkunstensector in gesprek te gaan over 
talentontwikkeling en op welke termijn dat mogelijk zou zijn.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
De NAPK 
Namens Toneelgroep Amsterdam, Toneelgroep Maastricht, Het Nationale Toneel, Toneelgroep Oostpool, 
Noord Nederlands Toneel, Het Zuidelijk Toneel, Ro Theater, De Utrechtse Spelen, Tryater, het Nederlands 
Dans Theater, Het Nationale Ballet, Scapino Ballet, Koninklijk Concertgebouworkest, Nederlands 
Symfonieorkest, Oorkaan, Korzo, Dansateliers, Conny Janssen Danst, het Internationaal Danstheater, De 
Stilte, Maas Theater en Dans, De Toneelmakerij, Het Laagland, Het Houten Huis, Orkater, Toneelschuur 
Producties, Productiehuis Rotterdam, Frascati, Grand Theatre Groningen, Het Huis Utrecht, 
Theaterproductiehuis Zeelandia, Theaterzaken Via Rudolphi, Ulrike Quade Company, Het Veem Theater, 
De Veenfabriek, Het Volksoperahuis, Studio Peer, Theatergroep Suburbia, Toneelgroep de Appel, 
Schweigman&, Golden Palace, Amsterdamse Bostheater, Instant Composers Pool, Asko|Schönberg, 
Stichting dOeK, het Nederlands Blazers Ensemble, Slagwerk Den Haag, Insomnio, Holland Baroque Society, 
Utrecht String Quartet, Calefax, Nieuw Ensemble, Atlas Ensemble. 


