Digitale kruisbestuiving voor de Nederlandse Antillen en Aruba?
Het orkaanseizoen is nog niet voorbij. Dat bewees KulturA toen de
medewerkers van 5 tot 13 november als een tornado over de Nederlandse
Antillen en Aruba raasden, op zoek naar culturele beweging. Niet om deze
omver te blazen, maar juist om de initiatiefnemers overeind te houden.
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