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1."Inleiding"(Delphine"Hesters,"Marijke"Hoogenboom)"
"
Deze"werksessie"kadert"in"een"aantal"lopende"trajecten.""
!
Werkgroep!NIT!(NL)!!
NIT"is"een"informele"werkgroep"die"sinds"2015"samenkomt."NIT"werd"opgericht"om"de"lacune"op"te"
vullen"na"het"stopzetten"van"het"sectorinstituut"TIN" (2012)."De"collectie"van"het"TIN" is"deels"gered"
(ondergebracht"bij"Universiteit"Amsterdam"]"Bijzonder"Collectie),"maar"de"koppeling"die"TIN"had"met"
de"praktijk,"het"veld,"de"actuele"ontwikkelingen"vandaag"is"uit"elkaar"geslagen."Er"is"sprake"van"een"
enorme" versnippering." Waar" wordt" er" nog" gedocumenteerd?" Wat" betekent" archiveren" en"
documenteren?"Er"is"nood"aan"reflectie"daarover."
NIT" bestaat" uit" kleine" particuliere" initiatieven," instituten" en" theatertakken" van" Universiteiten" en"
Hogescholen." Elke" 2" à" 3"maanden" komen" ze" samen" en" bekijken" ze" wie" wat" doet," waar" ze" elkaar"
kunnen" versterken," waar" de" nood" zit." De" trekkers" van" het" initiatief" zijn" Marijke" Hoogenboom"
(DASResearch)," Ditte" Pelgrom" (De" Nieuwe" Toneelbibliotheek)," Simon" van" den" Berg" (De"
Theatermaker)"en"Czeslaw"De"Wijs"(Avondboekhandel"Sternheim)."
NIT"wil" iets" doen" en" niet" enkel" blijven" praten." Er" is" nog" steeds" geen" klimaat" om" een" substantieel"
instituut" te" subsidiëren," maar" wel" draagvlak" binnen" NIT" voor" concrete" acties." In" 2016" heeft" de"
werkgroep" voor" de" eerste" keer" opnieuw" een" theaterjaarboek" uitgebracht" (=" heropleving" van" een"
traditie"van"TIN),"met"verwerking"van"premièredata"die"nog"steeds"verzameld"worden,"artikels"rond"
thema’s" die" leven,…" Bij" het" samenstellen" van" theaterjaarboek" heeft" werkgroep" NIT" ook" gemerkt"
hoeveel"ze"niet"weten"en"dat"de" instrumenten"die"er"zijn"om"gegevens"te"verzamelen"beperkt"zijn."
Momenteel"zijn"ze"bezig"met"de"voorbereiding"van"een"nieuw"theaterjaarboek.""
NIT"zet"ook"in"op"lobbywerk"bij"verschillende"stakeholders."In"NL"verwachten"ze"een"vrij"ingrijpende"
verandering" van" het" kunstenveld." In" die" context" is" het" NIT" momenteel" aan" het" pleiten" voor" een"
duidelijke" plek" voor" een" nieuw" sectorinstituut" en" voor" substantiële" fondsen" voor"
documenteren/archiveren."
"
Actiegroep!Podiumdocumentatie!Vlaanderen!!
Aanleiding"voor"deze"actiegroep"was"de"veranderingen"die"gepaard"gingen"met"o.a."de"transitie"van"
VTi"naar"Kunstenpunt"en"de"graduele"besparingen"van"afgelopen"decennium.""Kunstenpunt"blijft"wel"
data" verzamelen" over" het" veld," bibliotheek" onderhouden" en" uitbreiden" met" materiaal" dat"
correspondeert"met"de"eigen"werking."Het"materiaal"dat"eerder"werd"verzameld"blijft"ook"bewaard"
en"kan"geraadpleegd"worden."Maar"het"verzamelen"van"materiële"sporen"van"podiumvoorstellingen"
zoals"recensies,"foto’s"en"dergelijke"werd"stopgezet."Dit"was"katalysator"om"met"een"aantal"partners"
(Het"Firmament,"Universiteiten,"Theaterhogescholen,"…)"waarom"documenteren"belangrijk"is,"wat"er"
gedocumenteerd"moet"worden,"na"te"gaan"wat"er"waar"wel"nog"wel"gebeurt"en"hoe"de"bestaande"
initiatieven"versterkt"en"verbonden"kunnen"worden."De"collectie"van"Kunstenpunt"(voorheen"VTi)"is"
de" collectie" van" de" sector," dus" het" gesprek" over" de" toekomst"moet" nu" opnieuw" collectief"met" de"
sector"gevoerd"worden.""
Het"informele"netwerk"wil:""

1. Reflecteren"en"collectief"visie"bepalen""
2. Versnipperde"spelers"verbinden"
3. Aanjager"zijn,"de"spelers"die"er"al"zijn"stimuleren"""

Een"eerste"concreet"resultaat"van"het"aanjagen"door"de"actiegroep:"Kunstenpunt"en"Het"Firmament"
werken"aan"de" realisatie"van"een"gidswebsite"voor"mensen"die"op"zoek"zijn"naar"documentatie"en"
archieven"uit"het"PK]veld." Eerste"oefeningen" in" functie" van"die" tool" is"het" in" kaart"brengen"van"de"
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bestaande" initiatieven" en" collecties" (zie" visualisatie" in" bijlage)" en" het" formuleren" van" type]vragen"
waarmee"diverse"gebruikers"op"zoek"gaan"naar"relevant"materiaal."""
Tijdens"het"TheaterFestival"2017"was"er"veel"gaande"rond"documentatie"en"podiumerfgoed:""""

● Presentatie"van"een"uitgave"met"theaterteksten"van"Tone"Brulin" (1ste"publicatie" in" " reeks"T]
Boeken)" +" een" expo" over" Tone" Brulin:" " https://www.theaterfestival.be/activiteiten/tone]
brulin]onwankelbare]theatrale]verbeelding/""

● Wikify"Het"TheaterFestival"/"Wikify"de"Vlaamse"podiumkunsten:"
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Wikiproject/Belgische_podiumkunsten/intro""

● Deze"werksessie"over"podiumdocumentatie"
"
Het"zal"erop"aankomen"om"de"initiatieven"die"er"zijn"]"hoe"groot"of"klein"ook"]"samen"te"denken"en"zo"
meer" dynamiek" te" geven." Door" te" connecteren" zullen" er" ook" weer" nieuwe" initiatieven" of"
mogelijkheden"ontstaan."""
"
"

2."Drie"‘voorzetten’"
!
Onderstaande!samenvattingen!zijn!gebaseerd!op!live!notities!tijdens!de!sessie,!niet!op!opnames,!
teksten!of!voorbereidingen!van/door!de!sprekers.!
"
De"‘voorzetters’"of"‘aanjagers’"reageren"plenair"op"de"vragen:""

1. Welke"vragen"wil"jij"je"in"2050"kunnen"stellen"over"de"podiumpraktijk"van"vandaag?"
2. Wat"wilde"je"altijd"al"weten"over"wat"zich"in"1960"op"(of"net"naast)"onze"podia"afspeelde?""

!
2.1!Thomas!Crombez!
"
Thomas!Crombez!is!filosoof,!theaterhistoricus!en!uitgever.!Hij!doceert!Kunstfilosofie!en!Geschiedenis!
van!het!grafisch!ontwerp!aan!de!Koninklijke!Academie!voor!Schone!Kunsten!(Antwerpen)!en!aan!Sint!
Lucas!Antwerpen.!Thomas!beheert!www.overdeschreef.be,!een!platform!voor!recensies!over!grafische!
vormgeving,!stond!aan!de!wieg!van!het!digitale!archief!van!Etcetera,!en!is!oprichter!van!
www.letterwerk.be,!een!uitgeverij!en!ontwerpstudio!in!Borgerhout.!
Thomas!Crombez!kent!zowel!de!‘klassieke’!praktijk!van!de!historicus!die!via!snippers!de!geschiedenis!
probeert!aan!te!raken,!ook!al!wijkt!die!altijd!terug.!Maar!hij!dook!ook!ten!volle!in!de!mogelijkheden!
van!de!digitale!technologie,!en!situeert!zijn!onderzoek!binnen!de!‘digital!humanities’.!
"
Titel"‘De"toekomst"van"het"verleden’"is"een"prettige,"want"geeft"al"de"‘verstoorde"temporaliteiten’"
aan."
Crombez"heeft"de"vraag"beantwoord"vanuit"een"dubbele"positie:""

● bezorger"en"ontsluiter"van"podiumerfgoed"met"een"sterke"digitale"poot"(zie"
http://www.letterwerk.be","https://tcrombez.wordpress.com","
http://www.belgiumishappening.net")"

● Gebruiker"van"podiumerfgoed""
"
Wat"willen"wij"doen"met"podiumerfgoed?"Hoe"realistisch"zijn"die"verwachtingen?"Valse"
verwachtingen?"We"zijn"al"30"jaar"aan"het"digitaliseren"(klank,"bewegend"beeld,"tekst,"foto’s)."Sinds"
15"jaar"gebeurt"die"digitalisering"op"massale"schaal."Beloften"van"die"technologie:"toegankelijkheid,"
nivellering,"democratisering"en"horizontaliteit."
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Toegankelijkheid:"Digitale"informatie"is"goedkoper"geworden,"maar"daarom"vaak"meer"en"meer"een"
wegwerpproduct.""
Nivellering:"Vroeger"was"er"een"verschil"tussen"dure"(zorgvuldig"gecureerd"en"bewaard,"prestigieuze"
dragers,...)"en"goedkope"(kranten"op"goed"krantenpapier)"informatie."Hiërarchie"is"verdwenen,"want"
nu"belofte"“all"bytes"are"created"equal”."
Horizontaliteit:!Het"belang"van"gatekeepers"van"vroeger"(hoofdredacteuren,"conservators"enz….)"is"
gekelderd."Alles"kan"door"iedereen"worden"gevonden"en"geconsumeerd."Gevolgen"voor"canonisering"
die"onder"druk"komt"te"staan"(canonvormer/historicus"="‘programmator"voor"seizoenen"van"het"
verleden’)."Interessante"parallel"met"documentatiefunctie"in"Vlaanderen:"overheid"heeft"deze"
afgestoten."Sector"moet"het"zelf"oplossen:"“Horizontaal"zal"het"beter"werken.”"!
Via"een"aantal"casussen"nagaan"of"de"beloftes"ingelost"zijn."Toegankelijkheid"en"horizontaliteit"wel"
sterk"toegenomen."Maar"nivellering"en"democratisering?""
!
Casus!digitalisering!en!online!ontsluiting!Etcetera:!!

] Vroeger"waren"exemplaren"enkel"beschikbaar"in"bibliotheek,"maar"nu"is"het"archief"voor"
iedereen"online"toegankelijk"(de"voorbije"6"jaar"300"000"page"views;"70%"van"bezoekers"
komt"‘langs"de"zijdeur’,"via"zoekmachines.""

] Etcetera"was"en"is"nog"steeds"een"canonvormer."Doel"van"1982"was"om"opkomende"
kunstenaars"te"documenteren"en"valoriseren."Door"het"tijdschrift"te"digitaliseren"zet"je"dat"
project"verder."Belangrijk"om"daarbij"stil"te"staan."Uit"onderzoek"naar"aanwezigheid"van"
regisseurs,"jongere"vs."oudere,"experimenteel"vs."klassiek,"blijkt"dat"bepaalde"regisseurs"
duidelijk"vaker"voorkomen."20%"van"de"artikels"bevatten"bijvoorbeeld"de"naam"Jan"Fabre."
Het"digitaliseren"en"dus"voortzetten"hiervan"betekent"kortom"geen"nivellering"maar"
bekrachtiging"van"bestaande"canon"en"hiërarchie."

!
Casus!Wikipedia:!!

] Initiatieven"zoals"Wikify"de"Vlaamse"podiumkunsten"hebben"we"echt"nodig,"want"op"
Nederlandstalige"Wikipedia"is"kwaliteit"over"podiumkunsten"betrekkelijk"laag""

] Wikipedia"wordt"gecureerd"door"gebruikers"dus"belofte"van"horizontaliteit"is"ingelost."Het"is"
toegankelijk"voor"iedereen"en"democratisch."

] Kanttekening:"de"pagina"over"Dirk"Pauwels"mocht"volgens"een"aantal,"voornamelijk"
Nederlandse,"Wikipedianen"niet"toegevoegd"mocht"worden"omdat"het"encyclopedisch"
belang"niet"groot"genoeg"was."Dit"voorbeeld"bewijst"dat"de"culturele"afstand"online"niet"
overstegen"wordt,"maar"net"bevestigd."Voordeel"van"Wikipedia"is"wel"dat"de"hele"discussie"
over"het"belang"van"Dirk"Pauwels"is"gedocumenteerd"en"voor"iedereen"toegankelijk"is.""

!
Casus!Toneelstof:!!

] Grote"selectie"van"prachtig"staaltje"oral"history""
] Toegankelijkheid"van"informatie"die"15"jaar"geleden"ondenkbaar"was"
] Maar"wat"met"het"proces"van"toeëigening"en"canonisering"in/door"dergelijke"

geschiedschrijving?"Ander"voorbeeld:"bij"de"presentatie"van"de"publicatie"van"Crombez"over"
Parisiana"werd"tijdens"een"ludieke"performance"bij"wijze"van"statement"de"publicatie"
doorhakt."Er"werd"in"vraag"gesteld"of"je"als"historicus"wel"de"toelating"hebt"om"het"verleden"
toe"te"eigenen."De"leden"van"Parisiana"stelden"zich"vragen"of"ze"wel"wilden"gecanoniseerd"
worden."

"
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!
2.2!Peter!Aers!(video)!
!
Peter!Aers!studeerde!filosofie!in!Gent!en!Genève!en!theater!in!Brussel.!He!is!sinds!2014!stadsresident!
bij!Vooruit!en!werkte!van!daaruit!o.a.!aan!een!reeks!gespreksperformances!onder!de!noemer!
‘Everything!Depends!on!How!a!Thing!is!Thought’.!In!die!reeks!onderzoekt!hij!hoe!we!kunnen!spreken!
in!een!gemeenschap!en!de!rol!van!macht!in!dit!spreken.!Via!verschillende!oefeningen!en!gesprekken!
plaatst!hij!de!dialoog!met!het!publiek!centraal.!Tevoren!werkte!hij,!samen!met!Leentje!
Vandenbussche!en!Tijs!Ceulemans,!aan!‘X/een!oefening!in!verdwijnen’,!een!onderzoek!naar!de!dood,!
dat!hen!onder!andere!naar!de!palliatieve!zorg,!naar!een!crematieplaats!in!India!en!naar!het!sterfbed!
van!een!terminale!zieke!bracht.!Ze!vertaalden!die!ervaringen!naar!drie!voorstellingen.!
Gezien!Peter!Aers’!werk!zich!vaak!ontwikkelt!als!een!onderzoeksproces,!het!bestaat!waar!telkens!
weer!nieuwe!mensen!samen!komen!om!het!mee!te!realiseren!en!het!zich!afspeelt!op!deels!verborgen!
plekken!(o.a.!in!de!gevangenis),!vormt!‘documentatie’!van!zijn!werk!een!bijzondere!uitdaging.!Wat!is!
precies!het!artistieke!werk!en!hoe!vat!je!een!werk!dat,!zoals!de!gesprekkenreeksen,!bij!elke!uitvoering!
weer!een!ander!verloop!kent?!Om!dit!soort!vragen!aan!te!gaan!kreeg!Peter!Aers!een!
ontwikkelingsbeurs!van!de!Vlaamse!Gemeenschap.!!
("www.linkedin.com/in/peteraers"en"http://peteraers.be/")"
!
Hoe!kan!individuele!kunstenaar!zijn!werk!documenteren?!

● Recent"heeft"hij"een"project"gedaan"in"een"gevangenis."Hoe"kunnen"we"dit"documenteren?"
Audio]opnames"en"foto’s"waren"geen"opties"omwille"van"gevangeniscontext."Enkel"één"foto"
waarop"geen"mensen"zichtbaar"waren"mocht"verspreid"worden,"maar"is"dat"dan"het"beeld"
dat"je"wil"laten"zien"in"2050?""

● Ook"bij"het"project"gespreksperformance"dezelfde"vraag"rond"documenteren."Video]"en"
audio]opnames"waren"geen"optie,"want"dan"verandert"de"performance."Het"script"
documenteren?"Wat"representeert"het"werk"best?"

!
Hoe!moeten!we!deze!documentatie!evalueren?!
Bij"het"documenteren"moeten"we"ons"altijd"bewust"zijn"dat"er"een"machtsgreep"op"gebeurt."Door"de"
kunstenaar"zelf"die"bepaalde"keuzes"maakt,"door"degene"die"het"(achteraf)"documenteert…""
Voorbeelden:""

] Interview"met"Gustav"Metzger,"een"kunstenaar"die"veel"werkt"maakt"rond"verdwijnen."Hij"
stelde"een"aantal"eisen"bij"het"gesprek,"wilde"er"zelf"controle"over"hebben"o.a."door"vlak"voor"
de"opname"nog"zijn"baard"te"laten"bijknippen.""

] Ook"het"werk"van"Peter"zelf"‘X,"een"oefening"in"verdwijnen’"is"een"voorbeeld."Peter,"Tijs"en"
Leentje"hielden"zelf"macht"op"het"materiaal"dat"ze"verzameld"hadden"tijdens"hun"research."
De"performances"die"eruit"voort"kwamen"waren"niet"de"weergave"van"de"audio,"maar"een"
herwerking"van"de"audio."""

] Ook"deze"opgenomen"interventie"door"Peter"Aers"is"een"voorbeeld."De"kunstenaar"heeft"er"
op"dat"moment"al"heel"wat"takes"opzitten"en"brengt"enkel"naar"buiten"wat"hij"wil.""

!
Hoe!kan!de!individuele!(zelf)documentatie!door!kunstenaars!gecoördineerd!gebeuren?!!

1. Wat?"Een"combinatie"van"Wikipedia"als"dynamische"collectieve"kennisbank"(door"iedereen"
aanvulbaar)"en"UbuWeb:"archief"van"films/teksten"

2. Door"wie?"Kan"de"overheid"of"iemand"anders"webruimte"aanbieden"om"bovenstaande"
oefening"mogelijk"te"maken,"een"platform"creëren"waar"iedereen"zaken"kan"toevoegen?"Let"
wel:"de"curatoriële"en"autoriële"macht"moet"verdeeld"worden,"zodat"er"geen"individuele"of"



6"

"

institutionele"machtsgreep"is;"zodat"latere"toevoegingen"aan"de"documentatie,"buiten"de"
kunstenaar"om"(bv."door"andere"deelnemers"of"kunstenaars),"het"werk"potentieel"kunnen"
laten"blijven"‘leven’"(als"dit"niet"gebeurt,"is"het"ook"niet"erg:"werk"mag"ook"‘sterven’"als"het"
‘steriel’"wordt"of"een"‘dode"taal’.)""

"
!
2.3!Bojana!Mladenovic!!
!
Bojana!Mladenović!is!artistiek!directeur!van!SNDO!(School!voor!Nieuwe!Dans!Ontwikkeling)!!in!
Amsterdam.!Tevoren!was!ze!directeur!van!het!Amsterdamse!Veem!Theater.!Ze!studeerde!dans!in!
Belgrado!en!volgde!theaterstudies!aan!DasArts.!Na!haar!opleiding!ontwikkelde!ze!haar!eigen!werk!en!
werkte!samen!met!o.a.!Nicole!Beutler!en!Ivana!Müller.!
Wie!een!professionele!kunstopleiding!vormgeeft!wordt!dagelijks!geconfronteerd!met!de!vraag!wat!je!
van!opgebouwde!kennis!uit!het!verleden!meegeeft!aan!nieuwe!studenten!en!hoe!je!die!overdracht!
mogelijk!maakt!als!het!om!efemere!vormen!gaat.!Een!belangrijke!vraag!die!Bojana!Mladenović!
daarbij!ook!aan!de!oppervlakte!haalt!is!die!naar!de!praktijken!en!verhalen!die!in!die!overdracht!
gecanoniseerd!worden!en!welke!in!de!plooien!van!de!geschiedenis!dreigen!te!belanden.!
""
The"notion"of"archiving"and"documenting"is"more"and"more"visible,"but"also"problematized:""

] In"the"museum"world:"what"is"the"collection,"what"was"being"collected,"what"was"considered"
collected"but"was"stolen?"

] Gloria"Wekker:"the"‘cultural"archive’,"the"cultural"signals"we"are"all"given,"and"living"in"a"
society"which"becomes"unquestioned."Archive"has"more"meaning"than"just"a"collection"of"
any"kind"of"artefacts."It’s"not"neutral"or"naive."The"gaps"in"archive"have"to"be"read"as"well.""

"
SNDO"(School"voor"Nieuwe"Dans"Ontwikkeling)"is"a"four"year"BA"for"choreography"(Amsterdam)."The"
programme"is"heavily"rooted"in"the"60]70’ies"New"York"dance"heritage:""

] Politics"and"society:"civil"rights"movements,"second"wave"feminism,"the"milieu"in"which"
Judson"Church"came"into"being."

] In"dance:"Judson"Church,"rejection"of"conventional"theatricality"(with"technique"as"its"
primary"driving"force),"introducing"the"pedestrian"body"and"democratization:"anyone"can"be"
a"dancer,"no"hierarchies"of"virtuosity"and"power."

"
Today"we"ask"ourselves"what"is"canonized"in"our"curriculum"in"all"these"years?"How"do"we"want"to"
deal"with"our"heritage?""
→"We"do"not"look"at"history"in"order"to"reproduce"or"recover"the"techniques,"art"approaches"etc.,"
but"we"want"to"take"a"step"back:"what"were"the"pertinent"questions"then"from"which"these"practices"
emerged?"How"pertinent"are"these"or"similar"questions"today?"In"this"way,"‘progressive"thinking’"can"
move"on"with"the"actual"time"and"bodies"in"the"room."

For"example:"contact"improvisation,"of"which"Steve"Paxton"is"the"father,"developed"into"a"beautiful"
fluid"technique"of"bodies"on"stage."For"Paxton"it"was"a"search"for"a"way"of"moving"in"order"to"be"able"
to"survive"anything"that"came"to"him."We"have"to"look"at"the"social"context"to"understand."They"were"
busy"with"changing"the"world,"in"this"context"new"practices,"like"‘how"to"survive’,"emerge."→"Today"
contact"improvisation"is"in"the"curriculum"of"the"school."It"provides"an"interesting"opportunity"to"
(learn"to)"negotiate"about"boundaries"with"regards"to"touching"and"being"touched."Once"there"is"a"full"
consent"of"what"is"going"to"happen"everybody"can"choose"for"him"of"herself"how"far"to"go.""
Another"example:"in"the"60]70’ies"second"wave"feminism"there"were"feminists"of"color!saying"there"
was"a"need"to"deal"with"the"question"of"black"oppression"within"feminist"scholarship."Only"what"white"



7"

"

feminists"were"fighting"for"entered"into"our"curriculum."→"The"school"is"aware"of"this"and"asks"how"we"
can"recover"the"most"progressive"of"the"‘then’"while"not"reproducing"the"omissions"of"the"then.""

"
When"looking"at"the"future,"I"hope"in"2050"that"the"question"of"diversity,"inclusivity,"decolonialization"
is"not"a"question"anymore."Hope"to"have"changed"the"world"by"then."Curious"about"how"we"will"get"
there."For"instance,"I"am"interested"in"the"‘live"archive’"and"what"we"are"doing"today."What"are"the"
blind"spots"of"this"room?"We"are"setting"the"agenda"for"future"meetings,"what"will"be"missing"in"this"
agenda?"!

"
"

3."Brainstorm""
"
Verzamelen"van"kernwoorden"uit"de"drie"interventies"&"bijkomende"bedenkingen"door"de"
deelnemers."
Hieronder"de"lijst"van"al"wat"op"de"post]its"vermeld"stond."
"
"
Wat"hebben"we"wel"al?"

Live"archive"

Door"interactieve,"collectieve"documentering"kan"het"

werk"worden"levend"gehouden"(tenzij"het"werk"steriel"is"

en"afsterft)""

Documentatie"van"creatieproces/"

product(ie)/nazindering"

Hoe"onzichtbaar"werk"zichtbaar"maken"en"te"

documenteren"

Wat"kunnen!we"doorgeven"/"wat"willen!we"doorgeven"

Wat"waren"de"vragen"toen?"

Een"doorgaande"tijdlijn"cf."die"van"Toneelstof"

Hoe"bewaren"we"dat"wat"niet"veel"aandacht"kreeg"

(vrouwen,"coloured"people)"

"

Buitenlandse"receptie,"recensies"

Verdwenen"gezelschappen"

Koppelen:"diverse"sectoren"/"materiaal"

Impact"van"“wat"is"sexy”?"Trends"

Repeating/Re]Asking"the"pertinent"questions"rather"than"

the"artistic"results"

Kwetsbaarheid,"afhankelijkheid"van"commerciële"

partijen"

Leesbaarheid"format"digitale"platformen"

Nood"aan"allianties"

Goesting"van"en"noden"van"ideosyncratische"figuren"→"

ruimere"orde"

Nieuw"leven"geven"aan"historische"documenten"

Waarom"documentatie"nu/dan"urgent?"

Controleren"van"(macht"hebben"over)"

sporen/herinnering"door"kunstenaar"

Verleden"ontsluiten"is"verleden"toeëigenen?"(cf"

parisiana)"

Non]conscious"intelligent"algoritmes"die"u"beter"kennen"

dan"uzelf"

Juiste"context"geven"bij"documentatie"(peter"aers)"cf"

machtsgreep"

Doorgeven"als"bekrachtiging"van"de"bestaande"

hiërarchie"

Soorten"docu:"regieboeken,"productieschema’s,"proces"

Uitvoerder"/"maker"

Budget"/"productiekennis"

Driehoek:"ubu"/"wikipedia"/"Vlaamse"kunstdatabank"

Using"Steve"Paxton"in"speech"is"canonizing?"

Hiërarchie"verdwenen"

Wie"krijgt"welke"delen"van"iemand"zijn/haar"archief?"

Wat"willen"we"kunnen"doen"met"ons"podiumerfgoed?"

Digitale"informatie"met"of"zonder"context"

Vertegenwoordiging"op"wikipedia"

Documentatie"als"(big)"data""

new"is"not"hype"

niet"alles"is"te"digitaliseren"

google"="toegankelijkheid"langs"zijdeur"

abstraheren"tot"data"of"niet"(untitled)"

info,"context,"duiding"

context"creëren"

who"did"we"invite?"

Blind"spots"in"canon?"Blind"spots"in"current"practice?"
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Gaps"in"archive:"not"neutral"

Setting"the"agenda"→""blind"spots"

Is"digitaliseren"een"reduceren"of"een"reproduceren"van"

de"culturele"afstand?"Democratiseren"of"niet?"

Is"digitaliseren"een"bekrachtigen"van"de"hiërarchie,"van"

de"canon?"

Impact"algoritmes"

Platform"voor"kunstenaars:"wie"bepaalt"het"criterium?"

Macht"verdelen"

Gecreëerd"door"iedereen"

Documentatie"als"canonisering"

Wijzigbaar"><"niet"wijzigbaar"door"gebruikers"(cf"

wikipedia)"

De"kunst"van"het"weggooien"

Documentatie"hysterie""

Private"spelers?"Impact"

Hoe"wil"de"kunstenaar"dat"er"in"de"toekomst"over"

hem/haar"gesproken"wordt""

Interferentie"tussen"documentatie"maken"en"(self])"

branding"

Overheid"trekt"zich"terug:"moet"horizontaal"of"bottom"

up"gebeuren

"

"

"
"
"
4."Thematische"paralleldiscussies"
"
De"thematische"zones"voor"de"paralleldiscussies"werden"bepaald"op"basis"van"de"
besognes"die"in"de"post]its"aan"bod"kwamen.""
"
Tafel!1:!Bekommernissen!over!canonisering,!selecties,!macht!en!‘blind!spots’!
"
● Hoe"kunnen"we"vandaag"de"‘marges’"definiëren?"Wie"bepaalt"de"grenzen"van"wat"‘de"sector’"is"

die"in"kaart"gebracht"wordt"m.b.v."documentatie?"
Selecties"vinden"plaats"in"verschillende"fasen"van"het"proces:"het"aanmaken"van"het"materiaal,"
het"bijhouden"daarvan,"en"het"ontsluiten"van"het"materiaal."Deze"etappes"gebeuren"door"
verschillende"personen"en"partijen."
Het"risico"met"het"wegtrekken"van"middelen"specifiek"voor"documentatie"van"de"sector,"is"dat"
wat"wel"nog"gemonitord"of"gedocumenteerd"wordt"verderaf"staat"van"de"kern"van"de"sector."
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(Bvb."cijfers,"databanken"bij"overheden"over"subsidies,"publieksparticipatie…)."Binnen"de"sector"
zelf"moet"er"voldoende"aandacht"en"investering"zijn"om"zelf"te"bepalen"wat"van"belang"is"om"bij"
te"houden"voor"de"toekomst."
Sommige"kunstvormen"hebben"hun"eigen"specifieke"professionaliteit"die"moeilijker"is"om"vast"te"
leggen."Neem"nu"de"urban!arts."Zij"vallen"erbuiten."Hier"kunnen"we"misschien"bredere"marges"
leggen.""
We"moeten"opletten"met"de"logica"die"zegt"dat"“wat"in"de"marge"zit"geïntegreerd"moet"worden"
in"het"centrum”."In"dat"soort"verbreding"blijft"de"beweging"immers"die"van"een"bestaand"
centrum"dat"zich"openstelt"en"dat"dus"de"definiërende"rol"blijft"hebben."
"

● De"rol"en"macht"van"kunstkritiek"in"de"sector"
De"vraag"werd"gesteld"of"kritiek"vandaag"niet"tezeer"vanuit"een"bepaald"kader"of"expertise"
(theaterwetenschappen?"academisch?)"ontstaat."Kunstenaars"en"praktijkmensen"zouden"ook"het"
kritische"discours"binnen"de"sector"zelf"mee"moeten"kunnen"bepalen."Er"zijn"dansers"die"zelf"
recensies"schrijven"en"die"ook"een"goede"blik"hebben"op"wat"er"in"de"danswereld"gaande"is."Op"
die"manier"kan"er"vanuit"verschillende"perspectieven"naar"het"werk"gekeken"worden."Idealiter"
kan"ook"een"dialogisch"discours"een"plek"krijgen."Er"zijn"ook"duidelijke"voorbeelden"van"artiesten"
die"zelf"in"de"hand"houden"hoe"hun"werk"gelezen"en"overgedragen"wordt."Het"repertoireproject"
van"Rosas"danst"Rosas"en"de"boeken"die"Rosas"maakte"is"wel"een"heel"mooi"voorbeeld.""
Daartegenover"staat"dat"er"ook"redenen"zijn"waarom"makers"zich"niet"bezighouden"met"recensie"
en"het"discours"rond"hun"werk:"dit"kost"bvb."veel"tijd"en"werk"en"een"eigen"expertise."Wat"vooral"
speelt"is"dat"er"relatief"weinig"platformen"over"zijn"voor"kritische"reflectie"over"kunst"en"dat"de"
ruimte"voor"kunstkritiek"in"de"media"zo"verengd"is."Waren"er"meer"en"meer"diverse"platformen,"
dan"kon"er"meer"meerstemmigheid"georganiseerd"worden."Het"is"die"meerstemmigheid"die"
correcties"moet"bieden,"mocht"een"bepaalde"kijk"of"perspectief"te"dominant"zijn.""
Vanuit"canonvorming"is"deze"discussie"misschien"minder"interessant."Maar"in"ieder"geval"blijft"de"
invloed"van"recensies"groot."Er"zijn"voldoende"programmeurs"die"steeds"vaker"afgaan"op"het"
oordeel"van"een"recensie."Belangrijk"is"we"er"ons"van"bewust"blijven"waarom"een"een"
performance"wel"of"niet"gerecenseerd"of"geprogrammeerd"wordt."En"ook"welke"recensies"het"
gezelschap"zelf"bijhouden."Zo"weet"men"over"100"jaar"waarom"er"zaken"in"een"collectie"missen.""

"
● Wrikken"aan"de"canon"

Zoveel"dansers"in"Brussel"komen"van"overal."Wanneer"is"kunst"Belgische"kunst"of"Internationale"
kunst?"Hoe"moeten"we"dit"afbakenen?"Vandaag"zijn"er"een"aantal"kritsiche"bewegingen"rond"
canonvorming"vanuit"de"praktijk."Makers"stellen"zich"de"vraag"hoe"zij"zich"hieraan"kunnen"
aanpassen."Of"zij"zoeken"hoe"je"de"tegenstem"kan"zijn"van"het"canon."In"ieder"geval"zit"canon"
momenteel"in"transitie,"en"is"het"niet"meer"zo"interessant."Belangrijk"om"weten"is"dat"de"kritiek"
die"wordt"geleverd"over"dans"momenteel"bijna"uitsluitend"Euro]Amerikaans"is."Nu"is"er"interesse"
in"een"nieuw"soort"kritiek"die"het"bestaande"raamwerk"kan"opheffen."Nieuwe"narratieven"
moeten"een"plek"krijgen."
In"België/Vlaanderen"is"die"canon"voor"dans"zeer"belangrijk."Wij"hebben"nooit"voorbij"dat"canon"
gekeken."Wij"zijn"opgegroeid"vanuit"dat"denksysteem."Het"is"schrikwekkend"als"je"ziet"hoe"groot"
die"impact"is."Het"zit"in"de"manier"van"programmeren"en"cureren"en"in"hoe"artiesten"betekenis"
geven"aan"hun"eigen"carrière."Het"is"belangrijk"om"ons"bewust"te"zijn"van"deze"gewortelde"
mechanismen.""
"

● Acties"en"strategieën"voor"de"toekomst"
We"moeten"zorgen"dat"er"diverse"stemmen,"vanuit"diverse"posities,"in"diverse"narratieven"en"
met"behulp"van"diverse"materialen"een"plaats"krijgen."De"check"op"de"diverse"perspectieven"
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moeten"we"doen"op"de"diverse"fasen"van"het"documentatieproces"(aanmaak"van"materiaal,"
verzamelen"tot"een"collectie,"ontsluiten…)""
Meer"dialogische"kennis"en"kritiek."Met"een"dialoog"tussen"praktijk"en"theorie."""
In"documentatie"van"artistiek"werk"of"praktijken"moet"ook"zoveel"mogelijk"de"context"waarin"
materiaal"tot"stand"komt"omschreven"worden.""
Iedere"speler"in"het"veld"van"documentatie"(van"individuele"artiest"tot"archiefinstelling)"kan"zijn"
eigen"praktijk"bevragen"en"blinde"vlekken"proberen"benoemen."Bovendien"kan"iedereen"
weerbarstige"praktijken"ontwikkelen"die"de"machtsbalans"en"dominante"narratieven"doen"
kantelen."(Bvb."selectiecriteria"voor"databanken"kritisch"bevragen"en"een"divers"comité"
samenstellen"om"de"criteria"te"herijken;"als"artiest"niet"enkel"recensenten,"maar"ook"mensen"uit"
het"publiek"citeren"om"de"positieve"receptie"van"je"werk"aan"te"tonen…)""
"
Opm."‘Canon’"is"niet"het"meest"interessantste"begrip"om"over"deze"kwesties"te"spreken."Het"is"
een"te"zwaar"woord"om"het"over"‘collectief’"te"hebben.""
"

!

"
"
"
"
Tafel!2:!‘Beyond!the!performance’!
"
Wat"missen"we"nog"als"we"terugkijken"naar"het"verleden?"Wat"hebben"we"nagelaten"om"te"
documenteren?"
● Situatie"bij"Opera"Ballet"Vlaanderen:"bewogen"geschiedenis,"verschillende"fusies."Alles"wat"pre]

jaren’70"is,"is"moeilijk"opnieuw"vindbaar."Bij"co]producties"gaan"er"ook"heel"wat"zaken"verloren"
(diegene"die"eerst"in"première"gaat"bewaart"het"archief)."Enorme"versnippering"van"het"archief."
Er"zijn"verschillende"plaatsen"waar"archieven"terug"te"vinden"zijn"over"Opera"Ballet"Vlaanderen."
Als"er"nieuwe"intendant"komt"betekent"dat"doorgaans"tabula"rasa"met"alles"wat"er"voordien"
gebeurde."Uit"pragmatische"nood"(in"functie"van"revivals)"wordt"er"heel"wat"gedocumenteerd"en"
bewaard,"maar"er"zou"toch"een"beleid"moeten"zijn.""""

● Er"moet"een"bewustzijn"komen"dat"het"eigen"verleden"wel"degelijk"van"belang"is."Op"2"niveaus:""
o Beleid/bestuur/directies"
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o Beginnende"theaterprofessionals""
● We"gaan"nooit"een"instituut"kunnen"oprichten"waar"alles"verzameld"wordt,"maar"er"moet"wel"

instantie"zijn"die"wegwijs"maakt"wat"je"waar"kan"vinden."Genealogie"van"organisaties"en"waar"
hun"archieven"zitten,"moet"in"beeld"gebracht"worden.""

● In"Opera"Ballet"Vlaanderen"worden"making!of]filmpjes"op"de"website"gepost"+"er"worden"
filmpjes"van"de"rekwisieten"en"hoe"die"werken"gemaakt,"maar"er"is"geen"beleid"om"deze"zaken"
duurzaam"te"bewaren.""

● Er"is"te"weinig"bewaarplaats"beschikbaar"om"alles"te"bewaren."
● Eindresultaten"moeten"er"zijn,"maar"om"de"geschiedenis"te"leren"kennen,"moet"je"ook"de"context"

kennen."Hoe"is"de"organisatie"tot"stand"gekomen,"hoe"is"de"fusie"gebeurd?""
● Obstakels:"

o Wel"altijd"opletten"met"auteursrechten"
o Gevoelige/artistieke"informatie""

● Situatie"bij"KC"Nona:"op"dit"moment"wordt"er"nog"niet"veel"gedocumenteerd."Wel"ervaring"met"
een"productieproces"met"Sarah"Van"Hee,"er"zijn"toen"verslagen"opgemaakt,"maar"die"zijn"niet"
bijgehouden.""

● Documenteren"van"de"context"waarin"de"productie"gemaakt"is?"Missen"we"dat"niet"uit"het"
verleden?"Hoe"kunnen"we"dat"opvullen?"

● Veranderende"werkwijze/situatie:"
o Het"artistieke"proces,"zeker"in"nieuwe"digitale"tijden,"niet"altijd"gedocumenteerd."

Vroegere"regieboeken"of"dramaturgisch"materiaal"wordt"vandaag"bewaard"in"bvb."de"
dropboxmapjes"van"de"dramaturg."Zijn"deze"nog"wel"toegankelijk"in"2050?"

o Evolutie"dat"we"met"meer"en"meer"freelancers"en"zelfstandigen"werken"en"dat"er"dus"
meer"versnippering"is.""

o Technieken"van"vroeger,"het"fysieke"knippen"en"plakken"van"banden,"zijn"technieken"die"
verloren"gaan"omdat"we"meer"en"meer"digitaal"werken.""

● Lans"breken"voor"papier."Digitale"is"natuurlijk"erg"belangrijk,"maar"we"moeten"ook"blijven"
inzetten"op"papier.""

!
"

"
"
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"
Tafel!3:!Praktische!en!technische!ondersteuning!van!(de!ontsluiting!van)!documentatie!
"
Aan"tafel"3"werden"vier"aspecten"behandeld."We"sommen"de"vier"aspecten"op,"en"behandelen"ieder"
aspect"onmiddellijk."

1. vindbaarheid"
a. bij"gebrek"aan"een"“centraal"instituut"voor"documentatie”"gaan"

documentatiestukken"versnipperd"zitten"over"organisaties"en"kunstenaars."Die"
versnippering"bemoeilijkt"de"vindbaarheid,"omdat"er"niet"“één"zoekveld”"is."

b. om"te"vinden"zijn"we"dus"overgeleverd"aan"aggregators"(bv."commerciële"
zoekmachines)"die"zoekresultaten"prioriteren"op"basis"van"niet"transparante"
algoritmes"

c. bij"gebrek"aan"metadateringstandaarden"voor"documentatie"is"het"ook"moeilijk"om"
structureel"te"browsen"in"gegevens"

2. controle"
a. wie"moet"er"wat"documenteren?"wie"beslist"over"wat"en"hoe"er"wordt"

gedocumenteerd?"en"welke"documentatiestukken"zijn"beschikbaar"voor"anderen,"en"
welke"enkel"voor"de"documenterende"organisaties"of"kunstenaar?"mogen"teksten"
e.d."nadien"door"derden"worden"aangepast?"(cf."Wikipedia)"

b. hoe"bepaal"je"de"minimale"kwaliteit"voor"een"documentatiestuk?"is"een"
promofilmpje"deel"van"de"documentatie?"is"er"een"“checklist”"van"items"die"tot"je"
documentatie"moeten"behoren?"

c. hoe"kijk"je"na"of"je"je"documentatiestukken"correct"gemetadateerd"heb?"
d. moet"de"documentatie"van"echt"iedereen"gevonden"kunnen"worden?"moet"er"niet"

een"soort"van"controle"zijn"in"de"vorm"van"selectiecriteria?"
3. duurzaamheid"

a. foto’s,"geluidsfragmenten"en"filmpjes"worden"door"kunstenaars"gemakkelijk"op"
commerciële"platforms"(flickr,"soundcloud,"youtube,"vimeo,"…)"geplaatst,"maar"hoe"
lang"blijven"die"nog"bestaan?"Wat"met"de"inhoud"nadat"die"platforms"niet"meer"
bestaan?"

b. de"redenering"is"vaak"dat"een"“open”"systeem"(open"data,"open"source)"duurzaam"is,"
maar"dat"soort"van"systemen"worstelen"vaak"met"“adoptie”,"i.e."ze"worden"niet"door"
zo"veel"mensen"gebruikt."

c. is"een"centraal"georganiseerd"systeem"zowiezo"duurzamer"dan"een"gedistribueerd"
systeem?"

d. duurzaamheid"heeft"ook"te"maken"met"kwantiteit:"als"iedereen"een"bepaald"systeem"
hanteert"wordt"het"een"“de"facto”"standaard,"en"die"zijn"moeilijk"te"omzeilen."Maar"
hoe"krijg"je"mensen"zo"ver"om"een"systeem"te"adopteren?"

i. onmiddellijke"“return"on"investment”:"kan"bv."ook"gebruikt"worden"voor"
promo"

ii. gebruiksvriendelijk:"lage"technische"complexiteit,"doet"precies"wat"het"moet"
doen,"generisch"maar"toch"personaliseerbaar,"…"

iii. ..."
4. auteursrecht"

a. spanning"tussen"perspectief"van"de"kunstenaar"die"wel"wil"documenteren,"maar"de"
documentatiestukken"niet"noodzakelijk"onmiddellijk"beschikbaar"wil"stellen"voor"
iedereen,"versus"onderzoeker"die"toegang"wil"tot"documentatie."

b. moeten"documentatiestukken"altijd"“creative"commons”"zijn?"
c. …"
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Een"aantal"oplossingen"werden"aangedragen"
● We"moeten"een"aggregator"hebben"dat"alle"bestaande"initiatieven"centraal"doorzoekbaar"

maakt!"
○ is"dit"haalbaar,"gezien"de"onduidelijkheid"qua"metadata"en"de"volatiliteit"van"dit"soort"

van"initiatieven?"
○ doet"google"dit"niet"al?"

● De"spanning"tussen"de"documenterende"kunstenaar"en"de"zoekende"onderzoeker"moet"
opgelost"worden"door"allianties"te"smeden"tussen"de"twee,"bv."freie"szene"en"universiteit"
project"

○ onderzoek"is"vaak"ook"“historisch”,"terwijl"de"documentatie"van"de"praktijk"“actueel”"
is"

● overzicht"van"initiatieven,"zonder"aggregator,"maar"met"gids"functie"“voor"dit"soort"
documentatie,"kijk"daar”"

○ bestaande"actie"bij"Kunstenpunt/Firmament"
● Praktische"tips"aanbieden"aan"kunstenaars"en"organisaties"over"hoe"+"wat"te"documenteren"

○ checklist"met"betrekking"tot"“om"uw"creatieproces"te"documenteren,"doe"dit,"dit"en"
dit”,"…"

Tegelijk"identificeerden"we"een"aantal"issues"
● er"is"spanning"tussen"het"doel"waarom"een"kunstenaar"documenteert"(vaak"ook"onderdeel"

van"de"self]branding"van"de"kunstenaar)"versus"het"doel"van"de"onderzoeker,"en"die"twee"
moeten"uit"elkaar"gehaald"worden"

● een"aggregator"is"wel"leuk,"maar"hoe"zorg"je"ervoor"dat"dan"die"aggregator"gevonden"gaat"
worden"

● “weer"een"nieuw"platform?”""
"
"

"
"
" "
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5."Vragen"die"bij"de"inschrijvingen"werden"meegegeven"
"
Welke vragen wil jij in 2050 kunnen stellen 
over de podiumkunstenpraktijk van vandaag? 
Heb je al vragen in gedachten? Noteer ze hier 
kort. 

Welke vragen heb je vandaag over 
podiumwerk uit pakweg 1980 of 1960, en zijn 
de nodige documenten te vinden om deze 
vragen te beantwoorden? Heb je al vragen in 
gedachten? Noteer ze hier kort. 

! wie maakte wat wanneer en met wie? 
(een overzicht van de producties met alle 
credits)"

! - in welke omgeving? (receptie in kranten 
en tijdschriften, interviews met de 
makers, dossierteksten, beleidsnota's)"

 

Binnen- en buitenlandse receptie van producties, 
artistiek parcours van makers doorheen hun 
loopbaan, hoe zag het eruit (adhv video), 
beschikbare speelteksten. 

Zijn de producties die we vandaag nog kennen 
ook diegenen die toen kwamen bovendrijven? 
Zijn we iets 'vergeten'? Zijn we iets 
meer/minder/anders gaan waarderen? Er is 
ongetwijfeld heel wat verloren. Andere 
documenten zijn nog bewaard, maar verspreid 
over archieven (bij gezelschappen en bij 
archiefinstellingen), documentatiecollecties en 
privé-verzamelingen. Er zijn dus wel documenten, 
maar de vindbaarheid ervan kan 
beter/publieksvriendelijker (overzicht, duiding, 
digitale toegangen tot materiaal). Ook de 
herbruikbaarheid ervan is regelmatig een 
probleem (rechten). 

Welke kantelingen zagen we anno 2017 in de 
wijze van de archivering van de podiumwerken? 
Is er een wisselwerking tussen de praktijk en 
degenen die geschiedenis schrijven? Werd de 
geschiedenis van de podiumkunst bevraagd en 
herschreven vanuit de hedendaagse context? 
Waar zat de verschuiving op vlak van 
perspectieven? Komt de acteur, danser, 
technieker,... aan bod?  

Heeft feminisme een invloed gehad op het 
podiumkunsten in Vlaanderen? Op welke manier 
werd er over podiumkunst geschreven? Welk 
soort prototype verhalen komen terug? Zijn er 
(vrouwelijke) makers die volledig vergeten 
werden? Waarom worden makers vergeten? En 
zien we eenzelfde tendens in gender 
representatie zoals gekend in de 
geschiedschrijving van andere kunstdisciplines? 

  

wie was wie en op wiens 'schouders stond hij 
/zij'?  

In welke organisatorische verbanden kwamen zij 
tot hun werk; welke invloeden speelden een rol; 
waardoor kwam er soms een eind aan. 

Wat was de link tussen de 
gesubsidieerde/gevestigde makers/praktijk en de 
informele/underground praktijk 

Hoe manifesteerde de internationalisering zich in 
de Belgische/Vlaamse podiumkunsten en bracht 
dit een diversifiëring met zich mee? 

in 2050 zullen we helderder zicht hebben op de 
afgelopen 20 jaar als startpunt van digitalisering 
en vernetwerking van de maatschappij. Ik zou 
dan willen traceren hoe die ontwikkelingen de 
voorstellingen en het maken ervan hebben 
beïnvloed. 
(Het zijn allebei vragen die te maken hebben met 
mentaliteiten. Daar hoort denk ik altijd een vrije 
omgang met heel diverse bronnen bij. Ik ben 
benieuwd hoe de groep daarover nadenkt.) 

Over 1960 of eigenlijk liever 1965 wil ik heel 
graag weten hoe er toen tegen de vernieuwing 
die plaatsvond bij Studio of bij Mickery werd 
aangekeken. Hoe obscuur was dat? Hoe werd dat 
binnen de theaterwereld zelf waargenomen? 
(Het zijn allebei vragen die te maken hebben met 
mentaliteiten. Daar hoort denk ik altijd een vrije 
omgang met heel diverse bronnen bij. Ik ben 
benieuwd hoe de groep daarover nadenkt.) 
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In 2050 kan ik zelf meespelen als acteur in een 
virtual reality event / game. Wat is de rol van 
techniek ? Hoe wordt er in 2020 aangekeken 
tegen nieuwe technieken als 3D, projecties, 
virtual en augmented reality? Is er Nederlandse 
school / traditie op dit terrein ?  

1) Kunnen we op een aansprekende / 
grafische manier in beeld brengen 
a) de genealogie van opeenvolgende 
generaties "stamvaders", "leermeesters" 
en "leerlingen" 
acteurs/actrices/makers/regisseurs  
b) de ontwikkeling van diverse 
gezelschappen (met varianten als 
opheffing, fusie, opgaan in.....)  
c) de bezetting van de diverse ensembles 
door de jaren heen?  
 
2) Wat kunnen makers/onderzoekers 
leren van onderzoekersvormen / tools 
binnen de digital humanities & big data en 
visualisatie?  
a) Wat voor typen onderzoek zouden nu 
al mogelijk zijn met name op digitaal 
beschikbare materialen ? Denk aan 
tekstanalysetechnieken (word count, 
structuur, taalgebruik) en video en spraak 
analyse systemen.  
b) stel je digitale materialen beschikbaar 
als open data en nodig IT-ers en app 
ontwikkelaars uit voor leuke ideeen.  

"
!


