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(*)  AANTAL VOLGERS OP 31 DECEMBER 2019 VOOR 
 TWITTER, INSTAGRAM EN FACEBOOK VOOR 
 KUNSTENPUNT EN FLANDERS ARTS INSTITUTE SAMEN

(**) CIJFERS OP 31 DECEMBER 2019, 
 GEMIDDELDE OPEN EN CLICK RATE 
 VOOR ALLE 57 CAMPAGNES IN 2019

(***) CIJFERS VAN 01.01.2019 TOT 31.12.2019

› 220.000 
MENSEN EN ORGANISATIES ACTIEF  
IN DE KUNSTEN UIT VLAANDEREN EN BRUSSEL

› 250.000
RELEASES, CONCERTEN, PODIUMPRODUCTIES,  
TENTOONSTELLINGEN EN RESIDENTIES

KUNSTENDATABANK

› 93.000 
GEBRUIKERS

WELKE PAGINA’S/SECTIES WERDEN HET VAAKST 
GECONSULTEERD?

39% WERKEN IN DE KUNSTEN
14% HOMEPAGE
11% ONDERZOEK & ONTWIKKELING (DOSSIERS) 

WELKE DRIE ARTIKELS (LONGREADS) WERDEN HET 
MEEST GELEZEN?

1 GENT. VAN NIEUW- NAAR  
 DIEPSTEDELIJKE GROND    
 DOOR LARA STAAL
 
2 OVER DE LANDSCHAPSTEKENING
 DOOR SIMON LEENKNEGT

3 DO THE LOCOMOTION: DUURZAAM
  INTERNATIONAAL REIZEN MET DE TREIN 
 DOOR NIKOL WELLENS

BEREIK & DOELGROEPEN KUNSTEN.BE (***)
AANDEEL DEELNEMERS DAT ‘GOED’ TOT
‘UITSTEKEND’ ANTWOORDDE OP DE VRAAG OF
VOLGENDE DOELSTELLINGEN WERDEN BEREIKT 

9/10 WETEN WELKE SUBSIDIE JE KAN AANVRAGEN

8/10 MEER DETAILS KRIJGEN OVER HOE 
 HET KUNSTENDECREET IN ELKAAR ZIT

8/10 BEGRIJPEN VAN DE ADMINISTRATIEVE TAAL

7/10 WETEN HOE JE EEN AANVRAAG
 MOET INDIENEN

7/10 WETEN WAAR JE DE JUISTE INFORMATIE  
 KAN VINDEN

EVALUATIE INFOSESSIES KUNSTENDECREET

› 500
NIEUWE RELEASES IN 2019

KUNSTENDATABANK MUZIEK

› 6.500
BUITENLANDSE CONCERTEN IN 2019

› 900
PODIUMPRODUCTIES IN 2019

KUNSTENDATABANK PODIUMKUNSTEN

› 4.000
BUITENLANDSE VOORSTELLINGEN VAN VLAAMSE 
PRODUCTIES IN 2019

› 950
KUNSTENAARS IN 2019

KUNSTENDATABANK BEELDENDE KUNSTEN

› 380
TENTOONSTELLINGEN EN RESIDENTIES IN 2019

Kunstenpunt
in cijfers

Gedreven door 
kennis, gebeten 
door kunst

7.400

2.500

BEREIK & DOELGROEPEN SOCIAL MEDIA (*)

1330

579

› 22.000
ONTVANGERS KUNSTENPUNT NIEUWS

BEREIK & DOELGROEPEN NIEUWSBRIEVEN (**)

› 13.600
ONTVANGERS FLANDERS ARTS INSTITUTE NEWS 

49%
OPEN RATE

14%
CLICK RATE
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› 2.160 
DEELNEMERS AAN BINNENLANDSE  INFORMATIE-  
EN ORIËNTATIESESSIES, WERKSESSIES EN SYMPOSIA

260 
INTERNATIONALE CURATOREN, PROGRAMMATOREN, 
KUNSTENAARS, ONDERZOEKERS EN ANDERE 
KUNSTWERKERS UIT 40 VERSCHILLENDE LANDEN 
BEZOCHTEN ONZE REGIO IN 2019

6 
ORGANISATIES  BEGELEID MET SCAN&DO

BEREIK & DOELGROEPEN ACTIVITEITEN

https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-stad/nieuwstedelijke-grond-2/11385-gent-van-nieuw-naar-diepstedelijke-grond
https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-stad/nieuwstedelijke-grond-2/11385-gent-van-nieuw-naar-diepstedelijke-grond
https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-stad/nieuwstedelijke-grond-2/11385-gent-van-nieuw-naar-diepstedelijke-grond
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstenlandschap/landschapstekening-2019/over-de-landschapstekening
https://www.kunsten.be/dossiers/transitie/9830-do-the-locomotion-duurzaam-internationaal-reizen-met-de-trein
https://www.kunsten.be/dossiers/transitie/9830-do-the-locomotion-duurzaam-internationaal-reizen-met-de-trein


2019 was een belangrijk jaar voor Kunstenpunt. 
Een jaar van verandering - nieuwe directie, 
nieuwe bestuursorganen - én de afronding van 
een belangrijke vijfjarige opdracht: de oplevering 
en presentatie van de Landschapstekening 
Kunsten 2019. De Landschapstekening dient 
ter inspiratie van Minister van Cultuur Jan 
Jambon bij de ontwikkeling van zijn Strategische 
Visienota Kunsten. Ons werk stopt niet bij 
de presentatie ervan, maar omvat ook de 
doorvertaling naar sector en beleid van de 
conclusies en mogelijke pistes voor de toekomst. 
Dat werk pakken we op in 2020 en verder.

Maar de Landschapstekening Kunsten was 
slechts een stukje van het vele werk dat in 
2019 is verzet. Wie dit jaarverslag doorbladert 
zal vaststellen dat Kunstenpunt zijn opdracht 
breed opvat en omzet in talloze acties ter 
ondersteuning en inspiratie van sector en beleid. 
We werken rond thema’s waarvan we weten 
dat ze van belang zijn voor de kunstensector. 
We verzamelen er kennis en data over die we 
samen met de sector uitvlooien, interpreteren, 
verder verrijken en analyseren, en die we zo 
toegankelijk mogelijk terug ontsluiten. Daarbij 
gaan we op zoek naar mogelijke antwoorden 
en oplossingen, die we bespreken met sector en 
beleid. De positie van de kunstenaar. De vragen 
en uitdagingen rond internationaal werken en 
rond duurzaamheid.  
De uitdagingen op het vlak van inter culturali-
sering en inclusiviteit. De vraag welke veelal 
stedelijke kunstpraktijken opduiken onder de 
radar van het formele kunstenbeleid, en hun 
specifieke kenmerken en noden. Al deze thema’s 
kwamen uitgebreid aan bod in 2019, en ze blijven 
belangrijk de komende jaren. 

Alles wat we doen start bij kennis en bij een 
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evidence-based reflex. Onze kunstendatabank 
bevat ruim 200.000 mensen en organisaties 
actief in de kunsten in Vlaanderen en Brussel, en 
250.000 “activiteiten” (voorstellingen, muziek-
releases, concerten, tentoonstellingen, en meer). 
De kennis die we dag aan dag verzamelen is 
zowel kwantitatief als kwalitatief van aard, en 
zowel formeel als informeel. In tijden waar de 
waarheid onder druk komt te staan hechten 
we extra veel belang aan grondigheid en 
zorgvuldigheid.

Kunstenpunt zet sinds zijn ontstaan sterk in 
op grensoverschrijdende kennisuitwisseling en 
samenwerking. We werken aan de visibiliteit 
en promotie van kunst uit Vlaanderen en 
Brussel en aan duurzame relaties met peers 
en beleidsmensen in landen en regio’s die voor 
Vlaanderen van belang zijn om strategische en/
of inhoudelijke redenen. In een complexe en 
steeds verder vernetwerkte wereld is ontmoeting 
en uitwisseling rond gedeelde uitdagingen een 
must. Speciale vermelding verdient hier het 
Creative Europe-project RESHAPE, een R&D-
traject waarin Kunstenpunt samen met een reeks 
Europese partners nieuwe werkmodellen in de 
kunsten onderzoekt, met als focus een sterkere 
positie van kunstenaars en meer evenwaardige 
manier van werken.

Ik wens de lezer van dit jaarverslag veel plezier 
en inspiratie toe. Zelf popelen wij om in 2020 op 
hetzelfde élan verder te gaan, gedreven door 
kennis en gebeten door kunst.

Ann Overbergh, 
algemene leiding 
Kunstenpunt

Inhoudsopgave Over dit verslag
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09.02-15.09.2019

Werkbezoek TPAM Performing Arts 
Meeting Yokohama 2019

PODIUM 
YOKOHAMA, JAPAN

07-10.10.2019

Bezoekersprogramma 'Highlights from the 
Lowlands'

PODIUM 
DEN BOSCH, NEDERLAND

18-21.11.2019

Istanbul - 0090 en IKSV - workshops

PODIUM 
ISTANBUL, TURKIJE

25-31.01.2019

Werkbezoek Marroko

RABAT, MOROCCO

06-11.02.2019

Kateryna Filyuk Visitor’s Programme

OEKRAÏNE

21.05.2019

Werkgroep Grensoverschrijdend gedrag

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

16-20.01.2019

Chamber Music America

MUZIEK 
NEW YORK, USA

25-27.01.2019

Classic Connections

MUZIEK 
ANTWERPEN, BELGIË

12-19.02.2019

Musica Antique Takamatsu

MUZIEK 
TAKAMATSU & TOKYO, JAPAN

01.03.2019

Ontvangst culturele vertgenwoordiger 
Estland

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

19-22.02.2019

Werkbezoek Boekarest voor beeldende 
kunst, performance en geluidskunst

MULTIDISCIPLINAIR 
BOEKAREST, ROEMENIË

20-24.03.2019

Bezoekersprogramma Charles Aubin

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

02-05.04.2019

Multidisciplinair werkbezoek Praag

MULTIDISCIPLINAIR 
PRAAG, TSJECHIË

07-10.08.2019

Highlights from Lowlands

MULTIDISCIPLINAIR

23.10.2019

ECF Global Leadership Programme - artist 
dinners

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

16.11.2019

Visible Award 

MULTIDISCIPLINAIR 
PARIJS, FRANKRIJK

03-05.03.2019

Uitwisseling Franse programmatoren op 
Krokusfestival

PODIUM 
HASSELT, BELGIË

18.-19.03.2019

Bezoekersprogramma Josephine Burton 

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

14-16.05.2019

Bezoekersprogramma 'From Brussels with 
Love'

PODIUM 
ANTWERPEN, BELGIË

21-22.08.2019

Rencontres de Huy 
- programmatorenuitwisseling

PODIUM 
HUY, BELGIË

BEZOEKERSPROGRAMMA’S, 

WERKBEZOEKEN

08.02.2019

Curator Talks

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
BRUSSEL, BELGIË

09.05.2019

Biënnale van Venetië werkbezoek

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
VENETIË, ITALIË

15-19.05.2019

Bezoekersprogramma Antwerp Art 
Weekend & Contour Biennale

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
ANTWERPEN, BELGIË

26-30.06.2019

Bezoekersprogramma van Lisette Lagnado 
co-curator Berlin Biennale

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
GENT, BELGIË

16-22.09.2019

Werkbezoek aan de beeldende kunstscène 
in Charkov en Kiev

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
CHARKOV, OEKRAÏNE

10.10.2019

Amy art bezoek

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
ANTWERPEN, BELGIË

15-31.10.2019

Werkbezoek aan de Biënnale van 
Lubumbashi

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
LUBUMBASHI, DEMOCRATISCHE REPUBLIEK 
CONGO

30.10-02.11.2019

Bezoekersprogramma media kunst & 
digitale cultuur

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
BRUSSEL, BELGIË

12-13.11.2019

Bezoekersprogramma Claire Contamine, 
Riga Biennale 2020

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
BRUSSEL, BELGIË

BEGELEIDINGSTRAJECTEN, 

MEELOOPTRAJECTEN

25.04.2019

Stuurgroep Cross Collections Waarderen

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST

05.06.2019

Scan&Do: begeleiding Netwerk Aalst

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
AALST, BELGIË

12.06.2019

Scan&Do: begeleiding Netwerk Aalst

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
AALST, BELGIË

27.06.2019

Scan&Do: begeleiding Netwerk Aalst

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
AALST, BELGIË

10.10.2019

Scan&Do: begeleiding Netwerk Aalst

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
AALST, BELGIË

20.03.2019

Begeleiding Karel Cuelenaere (CEMPER)

JAZZ, WORLD EN FOLK 
MECHELEN, BELGIË

14.03.2019

Stuurgroeps Tracks

MULTIDISCIPLINAIR 
MECHELEN, BELGIË

17.01.2019

Scan&Do: begeleiding deSingel

PODIUM 
ANTWERPEN, BELGIË

21.01.2019

Scan&Do: begeleiding deSingel

PODIUM 
ANTWERPEN, BELGIË

26.02.2019

Scan&Do: begeleiding rekto:verso

PODIUM 
GENT, BELGIË

13.05.2019

Scan&Do: begeleiding Kaaitheater

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

14.03.2019

Ontvangst Creative Scotland - Edinburgh 
Fringe

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

15-18.05.2019

Classical:NEXT 2019

MUZIEK 
ROTTERDAM, NEDERLAND

05-06.07.2019

Representatie Openingsconcert Flandriae-
Pyrenae (Femap)

MUZIEK 
LA SEU D'URGELL, SPANJE

14-19.08.2018

Focus Vlaanderen - concertreeks Festival 
de Musica Antiqua dels Pireneus

MUZIEK 
CATALUNIA, SPANJE

30.08.2019

Deelname debat Festival Oude Muziek

MUZIEK 
UTRECHT, NEDERLAND

09-10.09.2019

Bezoekersprogramma David Pay 

MUZIEK 
ANTWERPEN • BRUSSEL, BELGIË

11.09.2019

Presentatie onderzoek Audience 
Development - David Pay CGB Brugge

MUZIEK 
BRUGGE

15-16.09.2019

Opvolging bezoekersporgramma - project 
meeting Collegium Marianum

MUZIEK 
PRAAG, CZ

28-30.09.2019

World Forum on Music 

MUZIEK 
PARIJS, FRANKRIJK

09.12.2019

Talentontwikkeling Supernova

MUZIEK 
ANDERLECHT

EIGEN PUBLICATIES, BIJDRAGEN AAN 

PUBLICATIES VAN DERDEN, LEZINGEN

31.01.2019

Artikel in Boekman 118: Nieuwstedelijke 
Grond - Territoria van nieuwstedelijke 
creatie in Vlaanderen

MULTIDISCIPLINAIR 
AMSTERDAM, NEDERLAND

08.03.2019

Lezing (Re)framing the international en 
Have Love, Will Travel PXL

MULTIDISCIPLINAIR 
HASSELT, BELGIË

26.03.2019

Kunstenpocket 3: D.I.T. (Do It Together). 
De positie van de kunstenaar in het 
hedendaagse kunstenveld

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.09.2019

Diepstedelijke Grond: blogpostreeks Lara 
Staal over Gent

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

11.09.2019

Presentatie over Landschapstekening 
Kunsten bij Departement Cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

07.09.2019

Artikel lara Staal: Gent. Van nieuw- naar 
diepstedelijke grond

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

18.09.2019

Presentatie over Landschapstekening 
Kunsten bij VVSG

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

19.09.2019

Presentatie over Landschapstekening 
Kunsten bij departement Cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË
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22.10.2019

Trefdag van pulse transitienetwerk cultuur 
jeugd media

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUGGE, BELGIË

11.12.2019

Bijeenkomst Onderzoeksplatform Cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

25.01.2019

Stuurgroep crosscollection

MUZIEK

24.09.2019

Overleg Sabam Platencollectie

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

03-04.06.2019

Selectieweekend Barak Belgique

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

02-08.09.2019

Deelname ASSITEJ International 
Gathering

PODIUM 
KRISTIANSAND, NOORWEGEN

21-22.10.2019

ENICPA

PODIUM 
PRAAG, TSJECHIË

24.10.2019

collegagroep internationale relaties 
podiumkunsten

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

24-27.10.2019

IETM meeting Rijeka

PODIUM 
RIJEKA, KROATIË

03-04.12.2019

Workshop Lyon over internationale 
begeleiding

PODIUM 
LYON, FRANKRIJK

07.11.2019

Blogpost: Vijf prioriteiten voor databeheer 
in de kunsten

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

23.01.2019

Blogpost PACKED/VIAA: 
Podiumkunstendata op Wikidata:  
de stap naar échte linked open data

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

06.11.2019

Blogpost: Genderdialoog

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

14.05.2019

Online dossier: Theatre Texts from  
the Lowlands – Let me be your guide

PODIUMKUNSTEN 
BRUSSEL, BELGIË

01.09.2019

Kaartspel: (Re)framing the International 
(2e, vernieuwde versie)

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

19.12.2019

Presentatie over Landschapstekening  
op bijeenkomst Dag van de Dans

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

06.05.2019

CD-compilatie Fingerprints #3

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

INFOSESSIES

13.02.2019

Workshop infosessie Kunstendecreet

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

20.08.2019

Workshop infosessie Kunstendecreet

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

01.11.2019

Artikel: An Analysis of Strengths, 
Weaknesses, Opportunities and Threats in 
the Flanders and Brussels Arts Landscape

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.11.2019

Artikel: First among equals?  
The art institution today

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.11.2019

Artikel: Primus inter pares?  
De kunstinstelling vandaag

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

05.05.2019

Blogpost: “Event info boxes” in Google, 
en de JSON-LD van Kunstenpunt

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

25.10.2019

Blogpost: Digitalisering in de 
Landschapstekening: een terugblik

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

16.10.2019

Blogpost: Facebook: promotiekanaal én 
databron

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

16.12.2019

Blogpost: Gezichtsherkenning

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

12.03.2019

Blogpost: Over digitalisering in de kunsten

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

25.11.2019

Blogpost: Performing the archive: 
benchmarking Flanders to Germany

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

09.09.2019

Blogpost: About not taking the plane to 
Kristiansand

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.12.2019

Artikel: Going international. Crossing 
borders with text theatre from Flanders

PODIUMKUNSTEN 
BRUSSEL, BELGIË

11.01.2019

Blogpost Ilse Ghekiere: #Metoo, Herstory 
in Dance — On Activism, Solidarity and 
Precision

PODIUMKUNSTEN 
BRUSSEL, BELGIË

23.01.2019

Blogpost Ilse Ghekiere: ENGAGEMENT 
Archiving Project: how to collect 
testimonies. Guidelines for writing down 
experiences of discrimination, harassment 
and abuse of power in the arts.

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

14.04.2019

Blogpost: Besturen met een blinde vlek. 
Of: hoe onnodige crashes vermijden in 
kunstenorganisaties

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

19.03.2019

Blogpost: De Coalition. Lessons learned op 
pad richting fair practices in de kunsten

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

13.05.2019

Blogpost: De toekomst van kunst en 
cultuur in een (boven)lokale context. Vers 
van de pers verslag van het ‘Cultuurdebat’ 
(VVC, CC Strombeek, 13 mei 2019), naar 
aanleiding van de Vlaamse verkiezingen

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

09.04.2019

Blogpost: What Does ‘Reshaping’ Really 
Mean? Personal reflections after the 
RESHAPE Forum, Lublin (1–3 april)

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.10.2019

Landschapstekening Kunsten: 
Ontwikkelingsperspectieven voor de 
kunsten anno 2019

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.10.2019

Artikel in Boekman 121: Een publiek-
private lappendeken. De financieringsmix 
van Vlaamse kunstenorganisaties

MULTIDISCIPLINAIR 
AMSTERDAM, NEDERLAND

08.10.2019

Presentatie aan BKO over methodologie 
Landschapstekening

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

14.11.2019

Artikel: Wat zegt de Beleidsnota Cultuur? 
De keuzes van het beleid kort samengevat

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

15.11.2019

Blogpost: Waarom zijn projectsubsidies 
belangrijk in de kunsten?

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

17.12.2019

Presentatie over Landschapstekening 
Kunsten bij SARC

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

18.12.2019

Artikel: De Beleidsnota en de 
Landschapstekening: een vergelijking

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

19.12.2019

Artikel: Vinden de Landschapstekening 
Kunsten en de Beleidsnota Cultuur elkaar?

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

01.02.2019

Artikel Helga Baert: Ontwikkelingsgericht 
werken in de podiumkunsten: naar nieuwe 
vormen van organisatie

PODIUMKUNSTEN 
BRUSSEL, BELGIË

29.10.2019

Infosessie residenties media kunst en 
digitale cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

13.11.2019

Les Universiteit Antwerpen

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

18.10.2019

Stagetub

MUZIEK 
MECHELEN, BELGIË

26.11.2019

State of the Arts in Latin America

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

LIDMAATSCHAP VAN NETWERKEN, 

DEELNAME AAN WERKGROEPEN OF 

COLLEGAGROEPEN

18-21.09.2019

Visual Art Platfrom Meeting(VAP), 
Dekolonisering van kunst en cultuur,Case 
study : de positie van de Sami cultuur in 
Noorwegen

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
KARASJOK, NOORWEGEN

16.01.2019

Sectoraal overleg kunsten

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

04.02.2019

Stuurgroep veldanalyse Nederlandse 
Taalunie

MULTIDISCIPLINAIR 
DEN HAAG, NEDERLAND

09.08.2019

Scenografen.nl

MULTIDISCIPLINAIR 
AMSTERDAM, NEDERLAND

08.10.2019

Kennismaking met onderzoeker Visual 
poetics

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË
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10.11.2019

Ecopolis

MULTIDISCIPLINAIR 
KAAITHEATER

10.12.2019

Tracks

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

12.12.2019

Netwerkdrink Vlaams Parlement

MULTIDISCIPLINAIR 
VLAAMS PARLEMENT

21.01.2019

Nieuwjaarsreceptie PlayRight

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

05.04.2019

Belgian Jazz meeting

MUZIEK 
HANDELSBEURS GENT, BELGIË

10.05.2019

Afspraak met KEA consultancy over 
European Music Observatory

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

04.04.2019

Interview met Beat Eastermann ( 
University of Applied Sciences of Bern): 
international knowledge base for the 
Performing Arts

PODIUM 
SKYPE

09.05.2019

VIAA metadata uitwisseling met Troubleyn 
en Voetvolk

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

21.11.2019

Adviesgroep Digitaal Podium

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

03.05.2019

Delen van gegevens, acteur.be

PODIUM 
ACTEUR.BE, BRUSSEL

22.11.2019

Ménage à trois: ontmoeting tussen 
Vlaamse, Brusselse en Waalse beeldende 
kunstscènes

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
KUNSTHAL GENT, BELGIË

03.12.2019

Platform voor Audiovisuele en 
mediakunsten

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
ARGOS BRUSSEL, BELGIË

02-07.05.2019

ISCM World Nieuw Music Days

MUZIEK 
TALLINN, ESTLAND

17.01.2019

Focusgroep Landschapstekening  
Kunsten 2019 met Departement CJM

MULTIDISCIPLINAIR 
DEPARTEMENT CJM

07.02.2019

Besloten focusgroep Landschapstekening 
Kunsten 2019 (kunstenaars en 
kunstwerkers met migratieachtergrond)

MULTIDISCIPLINAIR 
KUNSTENPUNT

25.02.2019

Focusgroep Landschapstekening  
Kunsten 2019 (niet-disciplinair)

MULTIDISCIPLINAIR 
VLAAMSE BOUWMEESTER

04.04.2019

Kennismaking Ann met CEMPER

MULTIDISCIPLINAIR 
CEMPER

01.10.2019

Lancering Landschapstekening  
Kunsten 2019

MULTIDISCIPLINAIR 
AMUZ, ANTWERPEN

04.10.2019

TRACKS

MULTIDISCIPLINAIR 
MECHELEN, BELGIË

03.12.2019

StageTube

MUZIEK 
LEUVEN, BELGIË

03-06.07.2019

prospectie Festival de Marseille  
en partners Marseille

PODIUM 
MARSEILLE, FRANKRIJK

28-30.01.2019

Diepstedelijke Grond:  
plaatsbezoeken & ontmoetingen in Gent

TRANSVERSAAL 
GENT, BELGIË

21-25.02.2019

Diepstedelijke Grond:  
plaatsbezoeken & ontmoetingen in Gent

TRANSVERSAAL 
GENT, BELGIË

17-20.06.2019

Diepstedelijke Grond:  
plaatsbezoeken & ontmoetingen in Gent

TRANSVERSAAL 
GENT, BELGIË

18.10.2019

CultuurConnectie NL

MULTIDISCIPLINAIR 
UTRECHT, NEDERLAND

04.11.2019

European Heritage Houses Asssociation

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

08.11.2019

Meeting Ramonn Llull Instituut

MULTIDISCIPLINAIR  
ANTWERPEN, BELGIË

21.11.2019

Stichting Pablo Casals

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

SECTORONTMOETINGEN

14.09.2019

Curators Anonymous #1

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
VLAAMSE BOUWMEESTER

ONDERSTEUNING DIRECTE PARTNERS 

(TECHNISCH, INHOUDELIJK, 

BELEIDSMATIG) 

10.10.2019

Adviesgesprek CKV

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
ANTWERPEN, BELGIË

19.11.2019

Stuurgroep Fotodigitalisering

MULTIDISCIPLINAIR 
GENT, BELGIË

28.11.2019

CEMPER solliciatie jury

MULTIDISCIPLINAIR 
MECHELEN, BELGIË

07-10.01.2019

Begeleiding TV-ploeg Japan

MUZIEK 
LEUVEN.BRUSSEL, BELGIË

29.08.2019

Ontvangst Nathalie Stefanovic 
Hub-Brussels 

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

04.12.2019

Muziekoverleg

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

PROSPECTIE, SECTORVERKENNING

11.02.2019

Netwerkevenement onderzoek in het circus

MULTIDISCIPLINAIR 
GENT, BELGIË

23.04.2019

Kennismaking met ARIA

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

21.05.2019

Kennismakingsgesprek MATRIX

MUZIEK 
LEUVEN, BELGIË

12.11.2019

SABAM

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

03.12.2019

VIAA Partner event

MULTIDISCIPLINAIR 
LEUVEN, BELGIË

SHOWCASES, BEURZEN, VLAAMSE FOCUS, 

LET ME BE YOUR GUIDE

22.03.2019

NRW-Vlaanderen- Vlaamse week over 
digitale cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
TANZHAUS DÜSSELDORF

08-11.11.2019

Showcasefestival Barak Belgique

PODIUM 
BRUSSEL, GENT, LIÈGE

STUDIEDAGEN, CONFERENTIES, 

EXPERTENMEETINGS, RONDETAFELS

14.01.2019

Overleg KunstWerkt

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
GENT, BELGIË

25.04.2019

Towards Smart Art Funding

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
KONE FUNDATION, HELSINKI

27.09.2019

Adviesgroep Taxonomie CKV

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
CENTRUM VOOR KUNSTENAARSARCHIEVEN, 
ANTWERPEN

14.10.2019

Meeting Boekman over de kunstmarkt

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
TRIPPENHUIS, AMSTERDAM

17.11.2019

5 Workshops

AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
LAFAYETTE ANTICIPANTS PARIS

18.10.2019

System Change? D.I.T. (Do It Together)

DANS 
STRETCH, TURKY (FI)

08-10.05.2019

IAMIC meeting (International Association 
of Music Information Centres

MUZIEK 
TALLINN, ESTLAND

10.01.2019

Stuurgroep TRACKS

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

05.02.2019

Overleg departement basismonitoring

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

05.02.2019

Stuurgroep TRACKS

MULTIDISCIPLINAIR 
MECHELEN, BELGIË

25.02.2019

Stuurgroep hergebruik digitale cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

26.02.2019

Startmeeting Onderzoeksplatform Cultuur

MULTIDISCIPLINAIR 
FARO, BRUSSEL

26.03.2019

DO IT TOGETHER slotsymposium

MULTIDISCIPLINAIR 
ZILVEREN ZAAL BEURSSCHOUWBURG

29.03.2019

Expert data op Hack Belgium

MULTIDISCIPLINAIR 
TOUR & TAXI

06.05.2019

Opleiding rond chief digital officer

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

05-07.06.2019

Meeting Compendium for Cultural Trends 
and Policies in Parijs

MULTIDISCIPLINAIR 
PARIJS, OVERHEIDSDEPARTEMENT CULTUUR

02.07.2019

Fotocollecties digitaliseren

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË
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06.06.2019

FEVIS New Deal

MUZIEK 
PARIJS, FRANKRIJK

12-13.06.2019

Panel discussion  
European Agenda for Music

MUZIEK 
WARSCHAU, POLEN

26-27.09.2019

EFFE - hubs meeting  
- European Festival Association

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

04.10.2019

Studiedag Les Droits Culturels  
- Culture & Démocratie

MULTIDISCIPLINAIR 
MONS, BELGIË

17.12.2019

Overleg Music Moves Europe

MUZIEK

07.09.2019

Diepstedelijke Grond  
- Staat van de Stad Gent

TRANSVERSAAL 
GENT, BELGIË

17-20.09.2019

RESHAPE:  
Value of art in Social Fabric - Workshop 1

TRANSVERSAAL 
PRAAG, TSJECHIË

08.10.2019

System Change? D.I.T. (Do It Together)

TRANSVERSAAL 
DE STOKERS

11-14.11.2019

RESHAPE: Conference

TRANSVERSAAL 
CLUJ, ROEMENIË

06.12.2019

Infodag OSLO

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

23.01.2019

European House for Culture meeting

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

22.02.2019

EU-observatroy for Music meeting KEA

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

24-26.02.2019

Leuven Chansonnier  
- Opening AVVR Rome

MUZIEK.MULTIDISCIPLINAIR 
ROME, ITALIË

15-17.04.2019

EFFE - hubs meeting  
- European Festival Association

MULTIDISCIPLINAIR 
LISSABON, PORTUGAL

30-31.05.2019

European Music Schools Union

MUZIEK 
SOFIA, BULGARIJE

07.02.2019

Overleg met VIAA

PODIUM 
GENT, BELGIË

13.02.2019

Overleg met acteur.be,

PODIUM 
BRUSSEL, BELGIË

12-16.06.2019

Vlaamse focus teksttheater 
DramatikerInnenfestival

PODIUM 
GRAZ, OOSTENRIJK

10.09.2019

StageTube-ontsluitingsproject  
(VIAA/CEMPER/KP)

PODIUM 
STUDIO CITYGATE, BRUSSEL

13.09.2019

Stuurgroep Crosscollections

PODIUM 
CEMPER, MECHELEN

21.11.2019

Theater aan zee

PODIUM

11.02.2019

Exchange about promoting Interculturality 
and Diversity

TRANSVERSAAL 
PRO HELVETIA ZÜRICH

12.02.2019

Keynote op conferentie « Wie fördert man 
Interkultur? » / « Comment promouvoir 
l’interculturalité?

TRANSVERSAAL 
ZÜRICH, ZWITSERLAND

01-04.03.2019

RESHAPE: kick-off conference

TRANSVERSAAL 
LUBLIN, POLEN

20.03.2019

Uitwisseling Cultural Diversity  
Nederland - Vlaanderen - Nord Rhein 
Westfalen

TRANSVERSAAL 
DUSSELDORF, DUITSLAND

09.09.2019

Debat over Kunstinstellingen

MULTIDISCIPLINAIR 
VOORUIT, GENT

11.09.2019

Adviesgroep Digitaal Podium

MULTIDISCIPLINAIR 
CULTUURCONNECT, BRUSSEL

12.09.2019

Is dat Fair?

MULTIDISCIPLINAIR 
VOORUIT(THEATERFESTIVAL), GENT

19.09.2019

Stuurgroep Fotodigitalisering

MULTIDISCIPLINAIR 
VIAA, GENT

20.09.2019

Adviesgroep Digitaal Podium

MULTIDISCIPLINAIR 
KUNSTENPUNT, BRUSSEL

26.09.2019

Werkgroep Digital Collectie - complexe 
objecten

MULTIDISCIPLINAIR 
VIAA, GENT

07.10.2019

Grensoverschrijdend gedrag

MULTIDISCIPLINAIR 
ANTWERPEN, BELGIË

17.11.2019

Visible Award workshop 

MULTIDISCIPLINAIR 
PARIJS, FRANKRIJK

20.11.2019

Overleg Bovenlokaal Steunpunt

MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL, BELGIË

07.02.2019

Overleg ETEP,

MUZIEK 
BRUSSEL, BELGIË

10.04.2019

Overleg Kunstenpunt.Poppunt: 
Platencollectie

MUZIEK 
KUNSTENPUNT

KUNSTENPUNT WAS IN 2019 LID VAN 

VOLGENDE INTERNATIONALE NETWERKEN

• Europe Jazz Conference
• European Folk Network
• EFA European Festival Association
• ISCM International Society 

Contemporary Music
• EMC European Forum on Music
• IAMIC International Association of 

Music Information Centres
• EMEE European Music Export 

Exchange
• ETEP European Talent Exchange 

Programme
• IETM International Network for 

contemporary performing arts
• VAP Visual Arts Platform
• ASSITEJ International Association of 

Theatre for Children and Young People
• Lid van ENICPA
• Co-voorzitterschap TRACKS
• Stuurgroep cross collections 

(CEMPER)
• Stuurgroep e-cultuur benchmarking 

(Departement CJM)
• Stuurgroep complexe objecten (VIAA)
• Stuurgroep fotodigitalisering (VIAA)
• Stuurgroep digitale 

basisinfrastructuur (Cultuurconnect)
• Stuurgroep hergebruik digitale 

culturele content (Departement CJM)
• Lid van de Vlaamse 

Gemeenschapscommissie (VGC)
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I. Landschapstekening 
Kunsten

TRENDS EN ONTWIKKELINGEN IN HET PROFESSIONELE 

VLAAMSE KUNSTENLANDSCHAP

Elke vijf jaar levert Kunstenpunt een Landschapstekening 
Kunsten op. In 2019 werd de tweede Landschapstekening 
Kunsten gepubliceerd. Dit naslagwerk bundelt 
inzichten over urgente thema’s en trends, zoals de 
positie van  kunstenaars, presentatiemogelijkheden, 
publieksparticipatie, gender gelijkheid, etnisch-culturele 
diversi teit, digitalisering, het klimaatvraagstuk en andere 
ont wikkeling s noden in de kunstensector. Voorts reikt 
de publicatie een sterkte-zwakteanalyse aan van het 
kunstenveld. Naast een synthese van bestaande kennis is 
de Landschapstekening daardoor een instrument om na te 
denken over de toekomst van de sector in Vlaanderen en 
Brussel. 

In eerste instantie voedt de Landschapstekening 
de Strategische Visienota Kunsten, waarin de 
cultuurminister het kunstenbeleid voor de nieuwe 
legislatuur uitzet. Maar ze biedt ook inspiratie en een 
kader aan kunstenprofessionals bij de ontwikkeling van 
toekomstplannen, aan onderzoekers, docenten, studenten, 
spelers van andere beleids niveaus en -domeinen, 
buitenlandse professionals en aan al wie geïnteresseerd 
is in de ontwikkeling van het kunstenlandschap in zijn 
bredere maatschappelijke context.

De Landschapstekening Kunsten ondersteunt het 
nieuwe cultuurbeleid en het werkveld in het ontwerpen 
van een toekomststrategie. Onder meer literatuur, 
beeldende kunsten, podiumkunsten, muziek, audiovisuele 
kunsten, architectuur en design komen aan bod. De 
Landschapstekening is opgesteld door Kunstenpunt, in 
samenwerking met het Vlaams Architectuurinstituut 
(VAi), het Vlaams Audio visueel Fonds (VAF) en het 
Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL). Ze werd gevoed 
door een interactief traject met kunstensector en beleid, 
waaruit bleek welke thema’s vandaag leven in het bredere 
kunstenveld. 

De publicatie werd gelanceerd op 1 oktober 2019 in 
AMUZ, voor een publiek van 300 kunstenprofessionals en 
beleidsmensen. Inmiddels circuleren al 450 Landschap s-
tekeningen in sector en beleid.

Op zoek naar meer informatie over de 
Landschapstekening Kunsten? Download hier de 
pdf van de volledige publicatie.

“Een solide internationale 
reputatie, artistieke vrijheid 
en een sterk uitgebouwde 
culturele infrastructuur; 
het zijn enkele opvallende 

sterktes van onze Vlaamse kunstensector. 
Maar er zijn ook uitdagingen. Denk aan 
de moeilijke werkomstandigheden van 
kunstenaars, de concentratie van het aanbod 
kunst in steden en de moeilijke toegang tot 
subsidies. De landschaps tekening toont actuele 
ontwikkelingen in het Vlaamse kunstenveld 
om zo het nieuwe cultuurbeleid en het 
werkveld te ondersteunen in het ontwerpen 
van een toekomststrategie voor de beeldende 
kunsten, podiumkunsten, muziek, letteren, 
audiovisuele kunsten, architectuur, design en 
transdisciplinaire kunsten.”

─  Simon Leenknegt, informatiebeheer, 
 onderzoek, kennisontsluiting

Lancering Landschapstekening © Illias Teirlinck

Lancering Landschapstekening Kunsten © Illias Teirlinck INITIATIEVEN ROND DE 

LANDSCHAPSTEKENING KUNSTEN

• Publicatie Landschapstekening 
Kunsten 2019

• Focusgroepen kunstenaars, 
kunstwerkers, en departement 

• Presentatie over de 
Landschapstekening  
bij Departement Cultuur, VVSG, BKO,  
SARC, Dag van de Dans 

• Artikel: De Beleidsnota en 
de Landschapstekening: een 
vergelijking

• Blogpost: Digitalisering in de 
Landschapstekening: een terugblik

• Lanceringsevenement met presentatie 
en debat
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2. RESHAPE

Samen met een reeks partners uit heel Europa  ontwikkel de 
Kunstenpunt RESHAPE, een onderzoekstraject om de 
ontwikkeling van nieuwe werkmodellen in de kunsten te 
stimuleren, die de positie van kunstenaars versterken en hen 
in staat stellen om zowel internationaal als lokaal te connec-
teren. Internationale kunstenaars en kunsten professionals 
experimenteren met nieuwe praktijkmodellen als reactie op 
maatschappelijke uitdagingen. RESHAPE wil hen tijd en 
ruimte geven om samen nieuwe methodes uit te werken voor 
de productie, distributie en presentatie van hedendaagse 
kunsten, gestoeld op de principes van fairness, solidariteit, 
geografisch evenwicht en duurzaamheid.

In een “open call” ging Kunstenpunt mee op zoek naar 
kunsten professionals. Uit de 437 inschrijvingen heeft 
de jury 39 internationale deelnemers geselecteerd om 
‘Reshaper’ te worden. Reshapers zijn kunstenaars en 
kunstenprofessionals die reeds actief zijn met experi-
mentele praktijkmodellen en nu de tijd en ruimte krijgen 
om creatieve oplossingen te bedenken voor de productie, 
distributie en presentatie van hedendaagse kunsten. Onder 
de geselecteerden zitten ook enkele Vlaamse kandidaten: 
An Vandermeulen, Helga Baert en Ingrid Vranken. 
Op basis van bestaande initiatieven zullen de deelnemers 
gedurende drie jaren nieuwe praktijkmodellen ontwikkelen 
die inspelen op maatschappelijke uitdagingen.

RESHAPE data
• Startconferentie 1-3 april in Lublin, Polen. 
• Intensive Meeting met 11-15 November  

in Cluj-Napoca, Roemenië.
• Opvolgen van het traject Value of Art in Social Fabric 

ihkv. Diepstedelijke Grond.

Kunstenpunt coördineert in 2020 verder de documentatie 
en communicatie ism POGON (Zagreb) en organiseert 
een vierdaagse workshop in Gent omtrent diepstedelijke 
creatie. (Cf. Diepstedelijke Grond)

II. Over de positie  
van de kunstenaar

NIEUWE INZICHTEN

1. DO IT TOGETHER 

D.I.T. (Do It Together) was een open call aan kunstenaars 
en kunstorganisaties om samen de positie van kunstenaars 
te versterken. Het is een collectief traject waarbij – onder 
begeleiding van Kunstenpunt – ideeën werden ontwikkeld 
tot werkbare concepten voor concrete initiatieven. 
Dit ontwikkelingsproject, gestart met een open call in 2017, 
werd op 26 maart 2019 afgerond met een slotsymposium 
in de Beursschouwburg. Naast een gesprek met ver tegen-
woordigers van de vier “ontwikkelde concepten”, stond 
ook de presentatie van Kunstenpocket #3 over de positie 
van de kunstenaar door auteur Delphine Hesters op het 
programma.
Initieel gedacht als een nieuwe, open en collectieve vorm 
van praktijkondersteuning voor de kunstensector op basis 
van het wetenschappelijk onderzoek (cfr. Loont passie?), 
kwamen we uit bij een behoefte aan praktijkontwikkeling. 
Door D.I.T. experimenteel, bottom-up en organisch vorm te 
geven, hielden we rekening met de verwachtingen en noden 
van de deelnemers en brachten we samen de kansen en 
beperkingen van peer learning in de praktijk.

Vier ontwikkelde concepten
De vier ontwikkelde concepten zijn SOTA (State of the 
Arts), Coalition, 51% en Engagement. Dit laatste concept 
wil duidelijkheid scheppen over wat grensoverschrijdend 
gedrag inhoudt, wat de effecten zijn, hoe ermee om te gaan 
en hoe de sector zijn verantwoordelijkheid kan opnemen.
Na een pitch over een anti-seksismecampagne voor de 
kunsten sector ontwikkelde de groep “Engagement” een 
kunstenaarsbeweging die seksueel grensoverschrijdend 
gedrag, seksisme en machtsmisbruik aankaart in de 
 Belgische kunstwereld. In samenwerking met vele partners 
zet “Engagement” vandaag de werking verder. Op het 
digitale platform kan je een waaier van tools terugvinden. 
Via bijeenkomsten in Brussel, Gent en Antwerpen biedt 
de beweging ondersteuning aan collega’s kunstenaars, 
kunstwerkers en studenten kunstopleidingen.

“Volgend jaar ronden 
we RESHAPE af, een 
internationaal partnerproject 
waarbij spelers uit de 
euro medi terrane regio 

experimenteren met nieuwe samen werkings-
modellen. Zij werken o.a. rond kunst en 
burgerschap, fair governance, de sociaal-
maat schappelijke waarde van kunst, soli-
da  ri   teit en transnationale kunstpraktijken. 
Kunstenpunt coördineert de finale publicatie die 
alle nieuwe ideeën en inzichten zal bundelen en 
internationaal beschikbaar maken. RESHAPE 
krijgt de steun van Creative Europe.”

─  Sofie Joye, veld- en kenniswerk podium-
kunsten en diepstedelijke kunstpraktijken

Visual RESHAPE, reshape.network

“Kunstenaars bevinden zich in 
het centrum van de kunsten, 
maar hun plaats in het 
werkveld is kwetsbaar. Velen 
kiezen bewust een hybride en 

hobbelig professioneel pad – met bijvoorbeeld 
veel projectmatig en freelancewerk. Kunstenaars 
streven immers naar vrijheid, afwisseling 
en kruisbestuiving met andere disciplines en 
maatschappelijke domeinen. Soms is die keuze er 
ook één uit economische noodzaak. Hoe kunnen 
loop banen van kunstenaars meer continuïteit 
en stabiliteit krijgen, terwijl de voordelen van 
artistieke flexibiliteit bewaard blijven? Wat be-
grijpen we onder ‘fair practices’ in de kunsten, en 
hoe kun je dit concreet toepassen?”

─  Nikol Wellens, veld- en kenniswerk kunst 
en duurzaamheid; kunstenaarsstatuut; 
beleidsobservatie

INITIATIEVEN ROND DE POSITIE VAN DE KUNSTENAAR 

• Infosessies over het Kunstendecreet
• Publicatie Kunstenpocket #3 over de positie 

van de kunstenaar
• Lanceringsevenement D.I.T. met presentatie  

en panelgesprek
• Internationale presentatie System Change? 

D.I.T. Do It Together
• Internationale keynote “Creativity Tour” in 

het kader van TLC2019 van F.I.T.en VLAIO 
• Internationale startconferentie RESHAPE
• Intensieve meeting RESHAPE
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III. Diepstedelijke grond

OP ZOEK NAAR NIEUWE DIEPSTEDELIJKE CREATIE

Eén van de kerntaken van Kunstenpunt is het monitoren 
van evoluties in de kunstenpraktijk en het in kaart 
brengen van een mogelijke toekomst. In Vlaamse 
sociaal en cultureel diverse en meertalige steden vinden 
overal interessante kruisbestuivingen plaats. Wars van 
hokjesdenken ontstaan bottom-up nieuwe allianties tussen 
kunstenaars, ambachtslui, activisten en stadsbewoners. 
In steden als Brussel, Antwerpen, Gent en daarbuiten 
genereert hun ontmoeting een nieuwe dynamiek die 
de huidige kunst- en cultuurcircuits gaat uitbreiden, 
verrijken en vernieuwen. Die dynamiek is de focus van het 
onderzoeks- en ontwikkelingstraject “Diepstedelijke Grond” 
dat we in 2017 initieerden: Wat zijn vandaag de (nieuwe) 
ruimtes van stedelijke creatie? Op welke manier ontstaan 
deze nieuwe ruimtes? Welke dynamieken zijn er aan het 
werk? Welke allianties worden er gesloten?

In een bijdrage voor Boekman 118 beschreven we de 
dynamieken die we aan de slag zien in het diepstedelijke 
weefsel en welke praktijken zich erbinnen ontwikkelen. 
Na Brussel (2017) en Antwerpen (2018), liet Lara Staal 
zich in het voorjaar van 2019 op sleeptouw nemen door 
verschillende gidsen die haar wegwijs maakten in het 
diepstedelijke weefsel van Gent. 
Ze deelde haar ervaringen in een blogpostreeks en 
publicatie. De verschillende spelers achter de bezochte 
plekken en praktijken ontmoeten elkaar en een 
geïnteresseerd publiek op De Staat van de Stad Gent. Daar 
deelde Lara Staal haar inzichten en aanbevelingen in de 
vorm van een brief aan de stad en gingen verschillende 
stakeholders in gesprek over de euvels en mogelijkheden 
van diepstedelijke creatie. De output van het traject in 
Gent en de andere steden Antwerpen en Brussel wordt 
in 2020 vormgegeven tot een publicatie en op meerdere 
momenten internationaal gedeeld binnen het internationale 
onderzoeks-en ontwikkelingstraject RESHAPE.

INITIATIEVEN ROND DIEPSTEDELIJKE GROND

• Plaatsbezoeken en ontmoetingen Gent 
• Presentatie op het Theaterfestival: 

Diepstedelijke Grond - Staat van de Stad 
Gent

• Artikel Lara Staal: Gent. Van nieuw- naar 
diepstedelijke grond

• Diepstedelijke Grond: blogpostreeks Lara 
Staal over Gent

“Met het onderzoekstraject 
“Diepstedelijke Grond” 
gaan we op zoek naar wat 
vandaag de territoria zijn 
van diepstedelijke creatie. 

Telkens verblijft één onderzoeker een maand 
in een Vlaamse stad. Een maand in elke stad is 
te kort om de continu veranderende territoria 
van de diepstedelijke creatie volledig te vatten, 
maar is voldoende om enkele krijtlijnen te 
ontwaren die de voortgebrachte initiatieven en 
dynamieken kenmerken. We hopen hiermee een 
aanzet te geven om deze op een andere manier 
te benaderen en te begrijpen, een bijdrage te 
leveren aan de continue leerprocessen die er 
zich afspelen en via ontmoetingen bruggen te 
slaan en verbindingen te initiëren.”

─  Sofie Joye, veld- en kenniswerk podium-
kunsten en diepstedelijke kunstpraktijken

Staat van de stad 2019 © Sofie Joye

Staat van de stad 2019 Staat van de stad 2019 
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IV. (Re)framing  
the international

HET NIEUWE INTERNATIONALE WERKEN IN DE KUNSTEN

Kunstenpunt startte twee jaar geleden met het traject 
(Re)framing the International; een onderzoeks- en 
ontwikkelingstraject over het nieuwe internationale werken 
in de kunsten. Wat is de waarde van internationaal werken 
in de kunsten vandaag? Waar zitten er economische, 
politieke of ecologische spanningen? Welke oplossingen 
of alternatieven worden ontwikkeld? En hoe kan inter-
nationaal werken in de kunsten er in de toekomst uitzien?
 
In 2018 vond het slotsymposium rond (Re)framing the 
International plaats, maar het traject blijft een rode  
draad in ons internationale werken. In de eerste plaats 
zetten we in 2019 vooral in op het delen van ervaringen 
 en inzichten met collega’s in binnen- en buitenland. 
Daartoe maakten we een update van de workshoptool,  
een kaartspel dat kunstwerkers ertoe wil aanzetten om hun 
eigen internationale werken te herdenken. We speelden 
het kaartspel op diverse gelegenheden in binnen- en 
buitenland. Daarnaast dragen we de inzichten rond  
(Re)framing the International verder uit via 
presentaties over het traject en de verspreiding van de 
Kunstenpocket #2.

INITIATIEVEN ROND INTERNATIONAAL WERKEN

• Update en herdruk workshoptool 
voor kunstwerkers (Re)framing the 
International, a card game for art workers

• Internationale presentaties van (Re)
framing the International tijdens de IETM 
plenary meeting (Rijeka, Kroatië)

• Lezing “Reframing the International” en 
“Have Love, Will Travel” bij PXL

• Workshop over internationale begeleiding 
in Lyon

• Artikel: Going international. Crossing 
borders with text theatre from Flanders

“Jarenlang was inter na tionaal 
werken voor muzi kanten, 
beeldend kunstenaars en 
podiumkunstenaars iets van-
zelfsprekends. Maar de tijden 

veranderen. Met de economische druk nemen 
ongelijkheid en precariteit toe. Ook ecologische 
besognes nemen toe. Hoe kunnen kunstenaars, 
kunstwerkers maar ook festivals, gezel schappen 
en cultuurcentra inzetten op duurzaamheid in 
hun (internationale) werking? Aan de hand van 
een nieuw kaartspel   “ (Re)framing the inter-
national” maken kunsten professionals kennis 
met nieuwe  manieren van internationaal werken 
en  herdenken ze hun eigen praktijk.”

─  Marijke De Moor, veld- en kenniswerk  
podiumkunsten (landelijk en internationaal)

Webpagina Theatre texts from the Lowlands

Kaartenspel (Re)framing the International
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V. Kunst & transitie

HOE KUNSTEN BIJDRAGEN AAN DE TRANSITIE  

NAAR EEN DUURZAMERE SAMENLEVING

Do the locomotion
In het verlengde van het traject “(Re)framing the 
international” publiceerden we in januari 2019 ‘Do the 
locomotion’ om kunstenaars en hun medewerkers online 
te informeren over duurzame internationale treinreizen. 
Onderdeel is een geactualiseerde Europese treinkaart 
van treinverbindingen van maximaal 6,5 uur vanuit 
Brussel-Zuid. De tool werd ook gedeeld via het platform 
www.cultuurzaam.be. Op die manier kan men voor korte 
afstandsreizen vlot de weg vinden naar de trein en het 
vliegtuig laten staan.

Bijdrage aan Pulse Transitienetwerk cultuur jeugd 
media
Kunstenpunt is stichtend lid en kernlid van het Pulse 
Transitienetwerk cultuur jeugd media, een netwerk van 
actoren uit cultureel erfgoed, kunsten, sociaal-cultureel 
werk, jeugdwerk en media. Pulse gelooft dat cultuur jeugd 
en media een motor kan zijn voor de transitie naar een 
sociaal-rechtvaardige en duurzame samenleving. 

Internationale presentatie  
System Change? D.I.T. - Do It Together
Uitnodiging om kennis over innovatie via netwerkleren 
internationaal te delen: keynote in het kader van de 
conferentie Stretch Turku van dansnetwerk Kedja  
(18/10/19 Turku, Finland).

Ecopolis 2019 #GenerationHope op 10.11.2019
Bijdrage aan programmagroep met het oog op delen 
van artistieke praktijkvoorbeelden tijdens deze literaire 
manifestatie. In een gevuld Kaaitheater namen o.a. 
Theatermakers Anouk Nuyens en Rebekka De Wit en 
auteurs Elvis Peeters (over het genomineerde boek De 
Ommelanden) en Anissa Boudjaini het woord.

INITATIEVEN KUNST & TRANSITIE:

• Praktijksafari: Kunsthal Extra City met 
bezoek aan de expo Deadly Affairs 

• Trefdag ‘Verbeeldig’ in Concertgebouw 
brugge: faciliteren van twee sessies: 
Kunstgreep van verbeelding 
(over embedded artists in 
duurzaamheidsprojecten) en Ruimte 
herverbeeld (over het herdenken van 
publieke infrastructuur)

• Stuurgroep en pilootorganisatie 
starterspakket: ontwikkelen en testen 
voor een duurzaamheidsscan van MVO 
Vlaanderen (ESF-project, 2019-2020)

• Start kennisdeling Vlaanderen-Nederland 
(Boekmanstichting, Bureau 8080, 
Greentrack Gent, VAF, Kunstenpunt, Pulse)

“De voorbije jaren zette 
Kunstenpunt sterk in 
op reflectie over nieuwe 
manieren om internationaal 
te werken in de kunsten. 

We verzamelden cijfers en praktijkverhalen 
in een reeks pop-upmagazines, brachten de 
sector samen voor inspiratiesessies (podium, 
muziek en beeldende kunst) en deelden deze 
kennis vervolgens op een symposium. Uit het 
onderzoek bleek o.m. dat duurzaamheid steeds 
hoger op de agenda staat in de kunstensector. 
Daarbij liggen er grote uitdagingen op het vlak 
van mobiliteit en vliegen. De treinkaart van 
Kunstenpunt biedt een alternatief voor een 
aantal bestemmingen in Europa. Brussel-Zuid 
is een belangrijk knooppunt van internationale 
treinverbindingen in Europa en dat geeft ons 
een voordeel in vergelijking met reizigers uit 
andere steden.”

─  Nikol Wellens, veld- en kenniswerk kunst 
en duurzaamheid; kunstenaarsstatuut; 
beleidsobservatie

Do the locomotion 2019

Extra City: Deadly Affairs
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VI. Diversiteit en 
interculturaliteit

DE KUNSTEN IN EEN VERANDERENDE SAMENLEVING

De voorbije jaren gaf Kunstenpunt diversiteit en 
interculturaliteit een centrale rol in haar werking. 
We trachten hierbij de professionele kunstensector te 
ondersteunen in een structurele en geïntegreerde aanpak 
inzake interculturalisering. Dit doen we door kennis en
expertise omtrent interculturalisering vanuit verschillende 
invalshoeken te genereren en te delen met de kunstensector.

sCan&Do
In 2019 werkten we in samenwerking met Sociaal Fonds 
Podiumkunsten, Juntar en het Minderhedenforum verder 
aan sCan&Do; een meerjarig interculturaliseringstraject 
op maat van kunst - en cultuurorganisaties. Daarin 
begeleidden we oa. Netwerk Aalst, Buda kunstencentrum, 
Het Theaterfestival, De Singel, rekto:verso en anderen 
in het integraal en duurzaam interculturaliseren van 
hun werking. Na 5 jaar in de diepte te werken met 
specifieke kunstorganisaties in dit project, zetten 
we vanaf 2020 in op kennisdeling rond dit soort 
van interculturaliseringstrajecten met een bredere 
kunstensector. 

Het hoofdstuk ‘de kunsten in een veranderende 
samenleving’ binnen de Landschapstekening Kunsten 
geeft een huidige stand van zaken omtrent diversiteit, 
interculturalisering en dekolonisering binnen de 
kunstensector. De bijhorende landschapskaart mapt 
stemmen en visies rond diversiteit binnen de kunstensector. 
Ook de derde Kunstenpocket publicatie “Do It Together” 
zoomt in op internationalisering en institutionele 
verandering.

“sCan&Do ging uit van een 
grondige analyse van de 
organisatie met betrekking 
tot culturele diversiteit 
op verschillende niveaus 

(personeel, aanbod, publiek, communicatie, 
netwerk, plaats, enz.). Van daaruit maakte 
Kunstenpunt een realistisch actieplan in 
samenwerking met de organisatie: de Do-
fase. De organisatie stond zelf in voor de 
implementatie van dit actieplan en werd 
daarin geruggensteund door Kunstenpunt, 
Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en 
het Minderhedenforum. Zij fungeerden als 
klankbord voor de praktische uitwerking 
van het actieplan. Tijdens jaarlijkse 
opvolgingsmomenten werd de voortgang 
geëvalueerd en werden verdere acties 
uitgestippeld.”

─  Myriam Halimi, veld- en kenniswerk kunst, 
interculturalisering en diversiteit

“Het urgentiebesef binnen de sector is groter 
dan ooit. Dat is ook het gevolg van het feit dat 
we als gesubsidieerde organisaties regelmatig 
worden gedwongen om na te denken over welke 
positie we innemen. Die zelfkritische analyse 
gecombineerd met een overheidsstreven, 
maar ook met een streven vanuit een aantal 
sectoriële organisaties, geëngageerde mensen 
die daarop blijven hameren. Dat heeft ertoe 
geleid dat er een verhoogd bewustzijn is rond 
interculturaliteit. Het is nu of nooit, want we 
lopen achter de feiten aan.”

─  Carl Gydé, zakelijk directeur Campo

DE OPGEDANE KENNIS DELEN WE TIJDENS 

VERSCHILLENDE (INTER)NATIONALE SYMPOSIA, 

KENNISDELINGSMOMENTEN EN MATCHMAKING: 

• Keynote speaker op de conferentie ‘Wie 
fördert man Interkultur? / Comment 
promouvoir l’interculturalité?’ in Zürich. 

• Internationale ontmoetings- en 
kennisdelingsmoment met partners uit 
Nordrhein Westfalen en Nederland in 
Düsseldorf. 

• Curatorenprogramma Josephine Burton. 
• Begeleidingstraject sCan&Do bij Netwerk 

Aalst, De Singel, Buda Kunstencentrum, 
Het Theaterfestival, rekto:verso en 
Kaaitheater.

ConferentieZurichAboutUs2019
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Informatie & oriëntatie voor
kunsten- en beleidswerkers

Infosessie Kunstendecreet De Singel 2019

Dagelijks ontvangt Kunstenpunt vragen 
van kunstenaars en beleidswerkers over de 
organisatorische en zakelijke aspecten van 
hun artistieke praktijk. De drukbezochte 
website Werken in de Kunsten en de 
volgeboekte infosessies en workshops over 
het Kunstendecreet tonen dat kunstenaars en 
kunstwerkers nood hebben aan informatie. 
Daarnaast hielpen we ook beleidswerkers 
om zich (internationaal) te oriënteren in het 
professionele kunstenlandschap. 
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A. Onlinetools

Werken in de Kunsten
De website Werken in de Kunsten - deel van kunsten.be - 
had in totaal meer dan 64.400 gebruikers in 2019. Dit is 
iets meer dan 61% van het totale aantal paginaweergaven 
van de volledige website kunsten.be. 

Databank.kunsten.be
De kunstendatabank telt ondertussen meer dan 220.000 
mensen en organisaties actief in de kunsten. Daarnaast 
staan er ook 250.000 releases, concerten, tentoonstellingen 
en producties in de databank. Opdat de databank 
infrastructuur goed zou blijven functioneren kozen we in 
2019 voor een nieuwe hostingprovider. De migratie van de 
ene naar de andere provider verliep zonder problemen.
Databank.kunsten.be werd in 2019 uitgebreid met een deel 
voor de podiumkunsten. Het pronkstuk van de databank 
podiumkunsten is het volledige overzicht van premières 
in Vlaanderen. We werken verder aan de representatie 
van beeldende kunsten, en maken ook plannen voor deel 
muziek.

Verder werd er een experiment opgestart voor het 
monitoren van online distributie van opgenomen muziek 
(digitale releases). De verzameling van de gegevens is 
eenvoudig, maar de hoeveelheid en wisselende kwaliteit 
vergt de ontwikkeling van de nodige beheersomgeving.

B. Infosessies en Kunsten-
punt als aanspreekloket

Kunstenpunt organiseerde twee infosessies in (februari en 
augustus) 2019 rond beurzen en subsidies voor projecten 
binnen het Kunstendecreet. Voor wie zijn of haar aanvraag 
goed wil voorbereiden werden de subsidielijnen en 
beoordelingscriteria belicht aan de hand van concrete 
cases. 

C. Ondersteuning van 
Vlaamse en internationale 
beleidspartners 

Kunstenpunt ondersteunt partners in het Vlaamse 
kunstenbeleid en in de administratie actief door het 
aanleveren van informatie, data en cijfers over het 
kunstenveld.

In de aanloop naar de publicatie van de 
Landschapstekening Kunsten verbeterden we bijvoorbeeld 
de datakwaliteit van de door kunstenorganisaties 
aangeleverde gegevens bij het Departement Cultuur. 
Kunstenpunt beantwoordde ook geregeld vragen van 
de Departementen Cultuur en Buitenlandse Zaken, 
Toerisme Vlaanderen en ambassades over bijvoorbeeld de 
opportuniteiten voor samenwerking met bepaalde regio’s 
en landen of over de spelers in de kunsten in Vlaanderen en 
Brussel.

D. Praktijk - 
gemeenschappen

Kunstprofessionals die een praktijk delen kunnen heel 
wat betekenen voor elkaar. Ze kunnen onderling leren van 
elkaar. Ze kunnen hun kennis delen over ontwikkeling, 
productie en internationale relaties en hun opgebouwde 
kennis doorgeven aan opkomend talent. Uitdagingen en 
kansen worden er samen aangepakt zoals bijvoorbeeld 

fair en inclusief werken, of de zorg voor, en het herdenken 
van de onderlinge relaties. Kunstenpunt ondersteunt de 
opzet van zo’n gemeenschappen, dikwijls in nauw overleg 
met enkele voortrekkers, en het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke visie en plan voor activiteiten.
 
Volgende praktijkgemeenschappen hebben we in 2019 mee 
ondersteund: 
• kinder- en jeugdtheater (afdeling van Assitej), 
• werkgroep dans, componisten, curatoren, platform 

audiovisuele en mediakunst.

“Kunstenpunt bouwt aan de tool 
die het aanbod van Vlaamse 
en Brusselse muzikanten in 
het buitenland in kaart brengt: 
Have Love Will Travel. In 

samenwerking met VI.BE en WBM werken we 
verder aan de monitoring. Omdat de hoeveelheid 
data heel groot is, zal een beheersomgeving nodig 
zijn om de datakwaliteit te bewaken.”

─  Tom Ruette, hoofd informatiebeheer en 
kennisontsluiting

Infosessie Kunstendecreet De Singel 2019

“Praktijkondersteuning is een 
kerntaak van onze organisatie. 
Dagelijks beantwoorden 
alle medewerkers van 
Kunstenpunt vragen tijdens 

informele gesprekken en geplande ontmoetingen, 
via e-mail en aan de telefoon. Naast het zelf 
beantwoorden van vragen, verwijzen we ook 
door naar externe bronnen. De opvolging is 
heel belangrijk want via die 
vragen vangen we signalen 
op over wat er leeft op het 
terrein. Dit inspireert ons bij 
het ontwikkelen van nieuwe 
initiatieven.”

─  Yasmin Holail Mohamed, veld- en kennis-
werk podiumkunsten; praktijkvragen en 
beleidsobservatie & Ine Vermeylen, veld- en 
kenniswerk beeldende kunst; praktijkvragen en 
beleidsobservatie
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Internationale
relatieontwikkeling

Ménage à trois, kunsthal Gent 2019

Kunstenpunt ondersteunt duurzaam 
internationaal werken in de kunsten.  
Dat doen we ook door 
• te informeren over de mogelijkheden 

 in het buitenland, 
• door momenten van kennisdeling te 

organiseren, 
• door professionals actief met elkaar 

in contact te brengen in de vorm van 
werkbezoeken en bezoekersprogramma’s 
en 

• door de Vlaamse kunsten te promoten in 
het buitenland. 

Daarbij hebben we telkens oog voor artistieke, 
maatschappelijke en economische aspecten: 
internationaal werken draagt bij aan de 
artistieke ontwikkeling van kunstenaars en 
het zorgt ook voor een betere samenwerking 
tussen landen en regio’s. Het zal ook extra 
inkomsten genereren en men laat een publiek 
kennismaken met kunst uit verschillende 
windstreken.

In 2019 organiseerde Kunstenpunt 
ontmoetingen om residentieplekken in het 
buitenland beter bekend te maken bij Vlaamse 
kunstenaar. Daarnaast brachten we Vlaamse 
producenten in contact met buitenlandse co-
producenten, en suggereerden we mogelijke 
presentatieplekken. We lieten buitenlandse 
programmatoren kennismaken met 
kunstscenes in minder bekende gebieden en 
we brachten kunstenaars en organisaties bij 
elkaar die rond hetzelfde onderwerp werken.
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A. Matchmaking via 
werkbezoeken en 
bezoekersprogramma’s

Bij het faciliteren van internationale relaties worden de 
juiste mensen op het juiste moment met elkaar in contact 
gebracht om de ontwikkeling van een oeuvre, de productie 
van nieuw werk of de presentatie van bestaand werk te 
faciliteren.

Kunstenpunt nodigt kunstprofessionals - individueel of 
in groep -uit naar Vlaanderen om Vlaamse kunstenaars, 
kunstwerkers en organisaties te leren kennen, in de vorm 
van bezoekersprogramma’s. Er werden programma’s 
samengesteld voor beeldende kunst, podiumkunsten of 
muziek of rond transversale thema’s zoals mediakunst 
en digitale cultuur. Voor podiumkunsten werden Franse 
programmatoren kinder- en jeugdtheater uitgenodigd 
tijdens het Krokusfestival en programmatoren vanuit 
heel Europa om talent te ontdekken tijdens het 
Kunstenfestivaldesarts (‘From Brussels with Love’) of 
tijdens ‘Highlights from the Lowlands’. In de beeldende 
kunst werden curatoren op individuele basis uitgenodigd 
voor een werkbezoek, zoals Charles Aubin of Josephine 
Burton, en werden groepen curatoren uitgenodigd tijdens 
het Antwerp Art Weekend, Contour Biënnale, en rond 
mediakunst en digitale cultuur in samenwerking met 
het Departement CJM. In de klassieke muziek werden 
buitenlandse professionals uitgenodigd om Vlaamse 
professionals te ontmoeten in het kader van het programma 
Classical Connections i.s.m. Klara in DeSingel en tijdens 
Supernova.
 
Tijdens deze bezoekersprogramma’s worden er ook 
netwerkmomenten of lezingen georganiseerd zodat 
een ruimer publiek deze bezoekers kan ontmoeten, 
en zodat ze hun kennis breder kunnen delen. Deze 
bezoekersprogramma’s worden soms georganiseerd in 
samenwerking met collega’s uit Nederland (Mondriaan 
Fonds, Fonds voor de Podiumkunsten) en Wallonië (WBI, 
WBM, WBT/D).
 

“Sommige programma’s van 
Kunstenpunt zijn gericht 
op het leren internationaal 
netwerken door opkomend 
talent te intro duceren op 

internationale fora, of door te overleggen over 
internationale samenwerking, zoals bijvoorbeeld 
tijdens Classical:NEXT in Rotterdam, de 
programmatoren uitwisseling tijdens Les 
rencontres Huy, het debat Festival Oude Muziek 
te Utrecht of tijdens het podiumkunstenfestival 
TPAM in Yokohama.”

─  Dirk De Wit, veld- en kenniswerk beeldende 
kunst; internationale relaties

Kunstenpunt organiseert ook werkbezoeken voor 
Vlaamse kunstprofessionals zodat zij de kunstscene van 
een buitenlandse stad of regio kunnen leren kennen. 
Werkbezoeken worden georganiseerd in samenwerking met 
partners hier in Vlaanderen, of met een lokale partner of in 
het kader van festivals, beurzen of showcase festivals in het 
buitenland. 

In 2019 werden werkbezoeken georganiseerd en delegaties 
gevormd rond kamermuziek in het kader van Chamber 
Music America in New York, rond klassieke muziek 
tijdens de beurs en showcasefestival Classical:NEXT 
in Rotterdam of de delegatie Vlaamse professionals die 
deelnam aan TPAM Performing Arts Meeting in Yokohama. 
Het werkbezoek aan Boekarest rond beeldende kunst, 
performance en geluidskunst werd georganiseerd in het 
kader van Europalia Roemenië, en in samenwerking met 
het Roemeens kunstenaarscollectief Apparatus 22 en het 
werkbezoek aan DR Congo werd georganiseerd in het kader 
van de Biënnale van Lubumbashi. In 2019 organiseerde 
Kunstenpunt voor de eerste keer een multidisciplinair 
werkbezoek aan Brno en Praag (Tsjechië).

Deelnemers worden geselecteerd via een open oproep. 
Tijdens deze werkbezoeken worden rondetafelgesprekken 
en netwerkmomenten georganiseerd.

Ook de overheid is een belangrijke partner bij 
werkbezoeken. Zo werd tijdens het werkbezoek aan 
Chamber Music America in New York een netwerkmoment 
georganiseerd bij Flanders House. Het multidisciplinair 
werkbezoek aan Brno en Praag (Tsjechië) werd 
georganiseerd door de Algemene Afvaardiging van de 
Vlaamse Regering in Centraal Europa, het Arts and Theatre 
Institute in Praag en het Czech Cultural Institute in 
Brussel. Het werkbezoek aan TPAM in Yokohama werd mee 
ondersteund door Arts Flanders Japan.

Chamber Music America Showcase 2019, Vlad Weverbergh

Highlights from the Lowlands boulevard festival 2019
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EUNIC 2019 Brugge

From Brussels with love 2019 © Tina Herbots

Deze samenwerking is dikwijls ingebed in de samen-
werkings verbanden die de Vlaamse overheid afsluit met 
regio’s en landen, zoals de samenwerking met Nederland, 
Wallonië, Hauts de France en Nordrhein-Westfalen (cfr. 
digitale cultuur).
 
Samenwerking met Centraal- en Oost-Europa
De internationale samenwerking met de oostelijke en 
zuidelijke delen van Europa blijven onderbelicht door 
gebrek aan kennis. Kunstenpunt organiseerde daarom 
werkbezoeken aan Tsjechië (Praag en Brno), Roemenië 
(Boekarest) en Ukraïne (Kiev en Charkov). 

Samenwerking met de MENA-regio
Kunstenpunt heeft aandacht voor de MENA-regio omdat die 
deel uitmaakt van onze Europese en Vlaamse geschiedenis 
en migratiegolven. Uitwisseling en samenwerking zien we 
als wederkerig. Kunstenpunt organiseerde in samenwerking 
met Faro, Darna, Flanders DC en Z33 een werkbezoek rond 
beeldende kunst en vormgeving in Marokko in het kader 
van de Casablanca Design Week.
 
Samenwerking rond thema’s
Het faciliteren van internationale relaties gaat niet enkel 
over het vinden van internationale coproducenten of 
presentatiemogelijkheden maar ook over het uitwisselen 
van kennis, zoals bijvoorbeeld de positie van de kunstenaar, 
sociaal-geëngageerde kunstpraktijken, diversiteit, transitie 
enz. Zo organiseerde Kunstenpunt een werkbezoek aan 
Parijs in het kader van de Visible Award rond sociaal-
geëngageerde kunstpraktijken, en een workshop rond en 
uitwisseling tussen podium professionals uit Vlaanderen 
en Turkije tijdens het theaterfestival in Istanbul in 
samenwerking met 0090 en IKSV. 

Tenslotte sloot Vlaanderen een samen werkings over een-
komst af met Québec rond kinder- en jeugdtheater. In de 
eerste fase in 2018 leerden de partners elkaar beter kennen 
tijdens een werkbezoek in Vlaanderen en een bezoekers-
programma in Quebec. In 2019 werd een oproep gelanceerd 
voor steun aan concrete samenwerkingen en Vlaams-
Canadese coproducties.

B. Relatie-ontwikkeling 
rond regio’s en thema’s

Kunstenpunt faciliteert internationale relaties vanuit 
vragen uit het veld en vanuit ontwikkelingen in het 
internationale kunstenlandschap ( follow-the-actor), 
ongeacht de plek waar ze vandaan komen. Daarnaast legt 
Kunstenpunt ook accenten vanuit haar kennis over het 
kunstenveld.
 
Samenwerking met onze buurlanden
Onze buurlanden vertegenwoordigen nog steeds het 
grootste aandeel bij de internationalisering van de Vlaamse 
kunsten – met Nederland, Frankrijk en Duitsland op kop. 
Bovendien zijn buurlanden het ‘eerste buitenland’ in de 
carrières van veel Vlaamse kunstenaars. De Federatie 
Wallonië-Brussel beschouwen we ook als ‘buurland’ 
waarmee sector en beleid de banden aanhaalden.

Arles 2019
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C. Promotie en focus 
op Vlaanderen in het 
buitenland en op Vlaamse 
presentatieplekken in het 
buitenland.

Kunstenpunt promoot Vlaamse kunsten internationaal 
tijdens showcasefestivals en beurzen, maar ook tijdens 
festivals met een focus op Vlaamse kunsten. Dat 
doen we aan de hand van een promotionele stand, het 
verspreiden van promotiemateriaal (digitaal en print) 
en het organiseren van netwerkmomenten rond de 
Vlaamse kunsten. Kunstenpunt werkt waar mogelijk 
samen met de Vlaamse overheid, zowel met de Algemene 
Afvaardiging van de Vlaamse Regering (AAVR) als met 
het presentatieplekkenbeleid van de Vlaams minister van 
Cultuur.

D. Partnerschappen rond 
internationaal werken

Kunstenpunt werkt actief mee aan de uitbouw van 
informatie- en overlegplatform Flanders Culture, waaraan 
de Vlaamse beleidsdomeinen Cultuur, Buitenlands Beleid, 
Toerisme en economie, de Vlaamse bovenbouworganisaties 
Cultuur en Toerisme Vlaanderen en FIT deelnemen. 
Door informatie over buitenland acties te delen streven 
deze partijen naar meer synergie en samenwerking in het 
buitenland. (zie ook hierna: databank Flanders Culture)

MA Takamatsu working visit

Antwerp Art Weekend bezoekersprogramma 2019

“In 2019 organiseerde 
Kunstenpunt met de steun 
van Buitenlands Beleid 
een tweejarige focus op 
Vlaamse oude muziek 

tijdens het Festival de Musica Antiqua dels 
Pireneus (FEMAP) en een focus op oude 
muziek tijdens Musica Antique Takamatsu in 
Japan met de steun van de Vlaamse minister 
van Cultuur.  
In 2019 promoot Kunstenpunt in 
samenwerking met de Vlaamse Overheid 
en met WBI de aanwezigheid van Vlaamse 
kunstenaars tijdens de Biënnale van Venetië. ”

─  Stef Coninx, veld- en kenniswerk klassieke 
muziek; internationale relaties

MA Takamatsu working visit
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Flanders
Culture

In 2020 blijven we 
gedreven door kennis,
gebeten door kunst! 

Flanders Culture is het internationaal platform van 
Vlaamse kunsten- en erfgoedsteunpunten -en fondsen 
en de departementen van de Vlaamse Gemeenschap met 
een internationale opdracht. Flanders Culture is een 
cultuurplatform. Het doel van Flanders Culture is om 
internationale culturele samenwerking te stimuleren en 
de zichtbaarheid van Vlaamse kunst, cultuur en erfgoed te 
vergroten. 

De nieuwe centrale database ‘plantool’ bundelt de geplande 
activiteiten. Kunstenpunt heeft in 2019 actief bijgedragen 
aan de ontwikkeling van de plantool, en is op dit moment de 
grootste toeleverancier van activiteitsgegevens.

Kunstenpunt is

ANN OVERBERGH algemene leiding
SAM EGGERMONT zakelijke leiding
GREET HALSBERGHE zakelijke ondersteuning
MARIAM ZIROYAN onthaal en logistieke ondersteuning

ANNELIESE GEERTS hoofd communicatie
NELE DE COCKER communicatie en eindredactie

TOM RUETTE hoofd informatiebeheer, onderzoek en kennisontsluiting
SIMON LEENKNEGT informatiebeheer, onderzoek, kennisontsluiting
QUINTEN VAN WICHELEN informatiebeheer, onderzoek 
DIANE BAL informatiebeheer
MARTINE DE JONGE informatiebeheer
CHRISTEL DE BRANDT informatiebeheer 
ZUENA KAHITANI informatiebeheer

SOFIE JOYE veld- en kenniswerk podiumkunsten en diepstedelijke kunstpraktijken
YASMIN HOLAIL MOHAMED veld- en kenniswerk podiumkunsten; praktijkvragen en beleidsobservatie
MILICA ILIC veld- en kenniswerk podiumkunsten (landelijk en internationaal)
INE VERMEYLEN veld- en kenniswerk beeldende kunst; praktijkvragen en beleidsobservatie
LISSA KINNAER veld- en kenniswerk beeldende kunst (landelijk en internationaal)
DIRK DE WIT veld- en kenniswerk beeldende kunst; internationale relaties
STEF CONINX veld- en kenniswerk klassieke muziek; internationale relaties
NIKOL WELLENS veld- en kenniswerk kunst en duurzaamheid; kunstenaarsstatuut; beleidsobservatie
MYRIAM HALIMI veld- en kenniswerk kunst, interculturalisering en diversiteit
MIRTHE DEMAEREL  veld- en kenniswerk beeldende kunst (landelijk en internationaal)
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Landschapstekening Kunsten (publicatie en poster)

Staalkaart
(online )publicaties

Brochure kunstendecreet
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Update kaartenspel

Theatre Texts from the LowLands - theatretextsfromthelowlands.kunsten.be

Kunstenpocket 3 over D.I.T.

Brochures bezoekersprogramma’s 
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