POSITION PAPER
STADSATELIER AAN DE KAASMARKT

In het culturele landschap van Leiden vinden constant verschuivingen plaats. Deze bewegingen hebben het bestuur van
het Stadsatelier aan de Kaasmarkt ertoe aangezet om dit position paper op te stellen zodat, hoezeer het landschap zich
ook wijzigt, onze uitgangspunten duidelijk zijn en een helder baken vormen.
- In iedereen zit creativiteit verborgen.
- Een plek waar talent wordt ontdekt, ontwikkeld en gekoesterd.
- Een ontmoetingsplek creëren die kunst van binnenuit laat beleven.
- Een platform bieden waarop kunst, wetenschap, onderwijs en bedrijfsleven elkaar kunnen treffen en versterken.
- Een omgeving waarin zowel grote namen uit de kunstwereld als beginnende kunstenaars elkaar kunnen ontmoeten.
- Een mogelijkheid om te voldoen aan de grote behoefte aan atelierruimte in Leiden (zie wachtlijst Haagweg 4).
- Permanente plekken bieden om de onontbeerlijke professionaliteit in de kunsten te waarborgen.
- Stabiliteit bieden zodat een stevig fundament gegarandeerd wordt waarop gebouwd kan worden.
- Atelier-/werkruimte aanbieden voor kunstenaars uit vele disciplines waardoor dwarsverbanden gelegd kunnen
worden, resulterend in verrassende producten met grote diversiteit en dynamiek.
- De aanwezigheid van dit karakteristieke, unieke en centraal gelegen gebouw aangrijpen om het met strikt
noodzakelijke aanpassingen binnen relatief korte tijd te ontwikkelen en open te stellen.
- Een blijvende trekpleister vormen in het centrum van een levende stad.
- Het publiek aanzetten tot het anders naar jezelf en ook naar anderen te kijken.
- Een aantrekkelijke aanvulling en sfeerverhoger te vormen op het ‘groene Franse plein’.
- Door transparantie en openheid een grotere maatschappelijke functie te vervullen dan nu het geval is.
- Een cultureel verbindingscentrum te zijn voor alle spelers op dat terrein zowel organisatorisch als fysiek.
- Behoud van een uniek gebouw voor het centrum van Leiden wat voor een breed publiek toegankelijk is.
- Een verrijking voor de buurt en de lange relatie met de buurtbewoners.
- Ruimte bieden aan een breed scala van creatieve uitingen.
- Rust creëren voor iedereen die op wat voor manier dan ook betrokken is bij de Kaasmarktschool.
- Een expositieruimte creëren die (inter)nationale bekendheid verwerft waarbij de horeca een 'ondersteunende' rol
speelt.
- Een startpunt vormen voor een bezoek aan onze stad.
- Ruimte bieden aan (inter)nationale en lokale ‘Artists in Residence’
- Alles gestut door een stevige juridische structuur (en breed gedragen door de gemeente Leiden)
- Uitgangspunt is een reeële financiële exploitatie.
- Uitgroeien tot een begrip in de wijde omtrek van Leiden.
- www.stadsatelieraandekaasmarkt.nl

