Kunstinitiatief deelnemend aan
de Tweede Kamer verkiezingen 2021

We
deden
dat
eerder

In 2006. Geweldig inspirerend project maar niet
behaald natuurlijk. We waren succesvol bij Extrema
& Magneet. Jong en naïef, dachten dat we de wereld
aankonden.
We moesten eerst zelf ouder(s) worden. Wijzer.
En nu zien we, dat wat we wilden, de Kunst uithalen
en de spiegel voorhouden, 14 jaar later nog harder
nodig is. Het is er niet beter op geworden.
Integendeel. We maken ons ernstige zorgen!

Wat was het idee dan?
Minimaal een Zetel behalen en vormgeven met Kunst.
De vertegenwoordiging is symbolisch. Het is de Kunst, die laat zien, inbrengt en
verdedigt en rede brengt in wat we nog willen en niet meer willen.

Dat is moralistisch! Moraal?
Zijn jullie serieus?
Ik ben weg. Werkelijk!!?

Ja Werkelijk! Want lees even, het is niet zo moeilijk en niet meer dan,
dat we simpelweg niets meer willen dat handelt tegen en alles willen,
dat handelt voor de

Universele Verklaring
Rechten van de Mens
zodoende ligt alles besloten in samenwerken en uitwerken
wat onze voorouders in 1948 beoogden,
nadat ze elkaar enorm hadden afgeslacht.

Duurzame
ontwikkelingsdoelen dus…
Dat is alles. We zijn vrij, in alles maar sommige zaken moeten
en vooral, veel niet meer! Easy!

Klinkt eigenlijk knettergoed, wie wil het niet, zou je
zeggen als je er een moment over nadenkt. Je raakt dan
precies bij de essentie van dit idee want veel ligt anders!
In het beste vertrouwen, dat we het simpelweg nog net
niet weten maar met de wetenschap van nu en als je in je
hart kijkt, dan weet je, dat de stap nu te maken is. De
tegenstellingen zijn zo enorm groot!
Een Zetel dus, met een heel traject af te leggen om Haar
te krijgen waarbij verschillende scenario’s. kunnen gaan
spelen. Veel werk en veel vragen.

Wat maakt het Zetel plan
een goed idee?
HZG reinigt. Het fatsoenlijke gesprek. De gewetensrol en ook de perfecte plek voor de
blanco- of proteststem. Ze verbindt en maakt van Kunst & Cultuur, het Allerhoogste.
Meedoen aan deze verkiezingen is de beste mogelijkheid nieuwe ideeën in de
maatschappij te brengen.
Vanwege de Verklaring en haar krachtig maken. Ons Parlement en Regering
verstoten immer geregeld tegen de Verklaring.
De HZG website wordt een portaal voor ‘directe democratie’. Je bent er uitgenodigd
het gesprek te voeren, ideeen in te brengen en mee te bepalen, hetgeen het Zetel
Genootschap stemt en inbrengt in de Kamer.

Maar waarom zouden we
de Zetel nu wel behalen?
Gewoon omdat we ouder, wijzer zijn.
Het is nog urgenter! En vooral, er was geen Social media in 2006.
We kunnen het nu snel delen en het daarmee zeker mogelijk maken.

Begonnen dus... Doe mee!
Wie gaat er de eerste vier jaar op zitten?
Symbolisch! Jij dus!
We kiezen op 28 januari.
Eerst formeel Genootschap stichten en inschrijven Kiesraad.
Wie in het bestuur en wie in de Raad van Wijzen (toezicht)?

Belangrijkste data:
December 18. Uiterste inschrijf dag bij de Kiesraad.
De twee weken voor 1 februari, Dag van de Kandidaatstelling.
en natuurlijk 17 maart 2021, Dag der Verkiezingen.

Alle vragen beantwoorden…
Neem zitting in bestuur en raad.
Er moet een campagne kas ontstaan.
De kiesdistricten. Wat houdt dat in?
Website openen en Social Media inrichten
Fund de Zetel is direct geld naar Kunst.
Team nodig. Kom in actie.
Ontwerpers, filmer, reporter, stand-ins, script schrijver
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