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‘CULTUUR IS DYNAMIEK, MAAR VAN DYNAMIEK ZAL VOORLOPIG WEINIG SPRAKE ZIJN’

REFLECTIES

VISIE GEVRAAGD
De blijde boodschap wordt voorzichtig, maar persistent uitgedragen dezer dagen en
weken: er is licht aan het eind van de tunnel. In de loop van volgend jaar zal een van de
vele vaccins in ontwikkeling de wereld normaliseren. Corona zal achter ons liggen. We
zullen deze zomer weer op het terras kunnen zitten, vermoedelijk in de lente al, en weer
naar het theater en naar de bioscopen gaan. En voor de mensen die daarmee hun geld
verdienen: ja, ze zullen weer kunnen optreden voor een volle zaal en er zal, naar alle
waarschijnlijkheid, ruimte zijn voor een ouderwetse festivalzomer. Misschien met lichte
restricties. Mogelijk met een vaccinatieplicht voor bezoekers. Maar vrijheid lonkt.
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