
Partners en sponsors

€uro-Visions 
20 mei in EYE Filminstituut
Vier mediakunstenaars uit Nederland, Polen, 
Groot-Brittannië en Spanje brengen met beeld, 
beats en fi lmfragmenten uit de EYE-collectie een 
spectaculaire live video remix performance over de 
beeldvorming van migranten in Europa.

Cartoons
Drawing Citizenship
Samen met de Cartoon Movement roept de European Cultural 
Foundation striptekenaars op om ideeën over Europa te delen. 
Wat is de toekomst van Europa? Een 
‘fort Europa’ waar niemand meer 
binnen mag, een vrijhandelszone 
of een sterke politieke eenheid? 
Inzendingen zijn welkom tot 25 
mei 2014 en worden wekelijks 
geselecteerd en gepubliceerd op de 
websites van de ECF en de Cartoon 
Movement. 22 mei

Europese verkiezingen

20 mei in 

EYE film instituut

Manifest 
Voor Europa Door Cultuur
Met het manifest Voor Europa Door Cultuur roept de European 
Cultural Foundation (toekomstige) Europarlementariërs op om 
cultuur als leidraad te nemen in het ontwikkelen van nieuw 
beleid. Cultuur is een verbindende schakel tussen verschillende 
beleidsterreinen, ook op Europees niveau. Investeringen in 
kunst, cultuur en erfgoed dragen dus ook bij aan een duurzaam, 
ondernemend en democratisch Europa. Het manifest Voor Europa 
Door Cultuur is een initiatief van de European Cultural Foundation 
in samenwerking met Kunsten ’92, Buma Stemra, Buma Cultuur, 
European Alternatives, Dutch Creative Industries en de Federatie 
van Werkgeversverenigingen in de Cultuur.

‘LATEN WE ONS RICHTEN OP DE 
EINDELOZE MOGELIJKHEDEN 

DIE WE HEBBEN OM MENSEN BINNEN 
EUROPA MET ELKAAR TE VERBINDEN’

Voor een open, democratisch en verbonden Europa. Powered by culture.  www.culturalfoundation.eu

H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden, President van de European Cultural Foundation 

De European Cultural Foundation (ECF) gelooft dat cultuur een belangrijke bijdrage kan leveren aan 
een open en democratische samenleving. Dat is de overtuiging van waaruit de ECF 60 jaar geleden is 

opgericht door Denis de Rougemont, Zwitsers fi losoof en Robert Schuman, de architect van de Europese 
Unie. Daarom vragen we op de vooravond van de Dag van Europa (9 mei) aandacht voor cultuur en voor 
Europa. Cultuur is de taal die wij allemaal spreken, of we nu Fransman, Turk, Griek, Brit of Nederlander 
zijn. Samen maken we de toekomst. Praat mee, doe mee en draag bij aan een Europa van ons allemaal. 

Ook op 22 mei als we stemmen voor het Europees Parlement. 
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