VLAM21: DE TOEKOMST VAN DE LETTEREN LIGT HIER
VLAM21 is dè nieuwe samenwerking van vernieuwende literaire organisaties door het hele land.
Het is een diverse groep; van internationaal literatuurfestival tot literaire educatie, van
geëngageerd cross-over festival tot productiehuis of alles in één.
VLAM21 is de eerste sectorbrede samenwerking binnen de letteren, waar 14 organisaties bij zijn
aangesloten. Deze literaire organisaties hebben allemaal een duidelijk eigen signatuur, maar
tegelijkertijd gezamenlijke belangen en behoeftes.
Een opvallend kenmerk van de samenwerkende partijen is hun hybride organisatievorm. De
organisaties leggen zich niet vast op één aspect van de letteren, maar zetten zich in voor presentatie,
productie, talentontwikkeling en educatie tegelijk. Ze werken lokaal en internationaal, zowel als
productiehuis als festival. Ook inhoudelijk is deze uitwisseling terug te vinden, door de verbindingen
die met andere domeinen worden gelegd en de nieuwe uitingsvormen die gepresenteerd worden.
Door bij VLAM21 gezamenlijk om tafel te zitten, ontstaat er een helder beeld van wat er sectorbreed
speelt, waar de lacunes zijn en wat een gezamenlijke stip op de horizon kan zijn. Dankzij deze
gemeenschappelijkheid staat VLAM21 extra sterk richting publiek, partners, fondsen, politiek en
andere organisaties gericht op belangenbehartiging.
VLAM21 staat voor
- uitwisseling van kennis, netwerk, ervaring en inspiratie
- het profileren van de letterensector binnen de cultuurwereld en daarbuiten
In oktober 2021 is het eerste gezamenlijke project gestart: een onderzoek naar fair pay. Hoe staan de
veertien organisaties van VLAM21 er nu voor, wat betreft fair pay voor personeel en artiesten, en
waar moeten we naar toe? Alle organisaties betrekken zowel hun personeel, freelancers als auteurs
en artiesten bij het onderzoek.
Aangesloten organisaties:
Boekids / Brainwash Festival / De Nieuwe Oost | Wintertuin / Explore the North / International
Literature Festival Utrecht / NOORDWOORD / Nowhere / Poetry International / Poëziepaleis / Read
My World / School der Poëzie / Tilt / Watershed / Writers Unlimited

Wil je met ons in gesprek of meer informatie? Neem dan contact op met coördinator
Femme van den Berg via info@FemmeG.nl of 06 24880410.

