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Wat is dat eigenlijk, een ‘beginnende’ maker? Wanneer begint het ‘maken’: aan 
het begin of aan het einde van je theater- of dansopleiding? Of begint het lang 
daarvoor, wanneer je je voor het eerst inschrijft voor een jongerenworkshop of 
toneelatelier? En hoelang duurt het precies? Wanneer ben je geen ‘beginnende’ 
maker meer: na je derde of je vierde productie, bij je tweede internationale resi-
dentie? Bij je eerste State of the Union op het Theaterfestival, of bij de structurele 
erkenning van je eigen gezelschap? Of wanneer je merkt dat je niet meer in 
het vizier komt van initiatieven die zich richten op ‘beginnende makers’ en het 
allemaal weer iets moeilijker wordt … 

Allemaal ja en allemaal nee. Pas achteraf besef je wanneer ‘de kiemen van het 
kunstenaarschap’ voor het eerst te zien waren. En een artistieke loopbaan is steeds 
blijven zoeken, blijvend herbeginnen. (Voor)trajecten van kunstenaars zijn grillig 
en onvoorspelbaar. Voor een stuk is dit de geschiedenis van onze sector sinds 
de jaren 1980. De vernieuwende kracht van de Vlaamse podiumkunsten had 
onder meer te maken met het feit dat kunstenaars uit diverse disciplines met elkaar 
samenwerkten, maar ontstond ook doordat mensen met heel diverse voortrajecten 
zich plots met dans en theater gingen bemoeien. Zo een cocktail van diverse 
(artistieke en extra-artistieke) specialismen, durf en verwondering heeft altijd al 
voor dynamiek gezorgd. Toch is er wel iets veranderd. Terwijl destijds een eigen 
structuur voor vele makers voor continuïteit zorgde, zijn de meeste kunstenaars 
vandaag genoodzaakt om een nomadisch traject af te leggen met opeenvolgende 
producties en residenties in heel verschillende contexten. Steeds herbeginnen is 
een praktische noodzaak geworden.

Trajecten en parcoursen zijn ook internationaler en diverser geworden. Kunstenaars 
van over heel de wereld strijken hier neer en moeten ‘inpluggen’ in een nieuwe 
omgeving: met – voor sommigen – nieuwe netwerken, andere gebruiken, een 
andere taal... En het symbolisch kapitaal dat je elders opbouwde, krijg je moeilijk 
in je reiskoffer. Welke invloed heeft dit op het werk dat je maakt? Hoe kun je je 
opgebouwde ervaring en expertise inzetten in een soms vreemde en niet altijd 
leesbare context? Dat is het onderwerp van debatten op het Mestizo Arts Festival 
(in de Arenbergschouwburg in Antwerpen) later dit jaar.

Najaar 2013 besteedt VTi veel aandacht aan de trajecten en besognes van makers 
die aan het begin staan van een praktijk in de context van de Vlaamse podiumkun-
sten. Daarbij besteden we nadrukkelijk aandacht aan de diversiteit van trajecten 
en voortrajecten van kunstenaars. Samen met BAM, Kunstenloket, Vrijstaat O., De 
Grote Post, TAZ en Mu.Zee organiseren we ZOUT!, een driedaagse ontmoeting 
voor beginnende kunstenaars. (Het is dus een uitbreiding van de EHIO’s die we 
een paar jaar geleden in Oostende organiseerden, naar het bredere veld van 
beeldende kunst en podiumkunst.) Zoals steeds werken we samen met Bâtard en 
met het Mestizo Arts Festival. Er gaat ook een nieuwe editie van Circuit X van 
start, een initiatief dat aan vijf producties van jonge makers de kans geeft om 
op tournee te gaan langs de cultuurcentra. En we ronden een onderzoek af over 
talentontwikkeling en interculturaliteit, dat VTi samen uitvoerde met Demos en het 
Brussels Kunstenoverleg op basis van vele interviews met podiumkunstenaars en 
bemiddelaars die hun werk ondersteunen.
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De fragmenten uit interviews met kunstenaars Ahmed 
Khaled, Benjamin Vandewalle, Gorges Ocloo, Célia 
Fechas, Seppe Baeyens en Michiel Vandevelde in 
dit nummer van Courant, kondigen een publicatie 
aan die dit najaar zal verschijnen als resultaat van 
een onderzoek waar VTi, samen met Demos en het 
Brussels Kunstenoverleg (BKO), intussen meer dan 
een jaar aan heeft gewerkt. Het onderzoek gaat 
over de praktijken in de podiumsector die zich laten 
vangen onder de term ‘talentontwikkeling’: de bege-
leiding van (jonge) kunstenaars in hun in- en door-
stroom in de sector. Vanuit het partnerschap met 
Demos en BKO kijken we breed: onder onze cases 
niet enkel organisaties die een aanbod ontwikkelen 

voor professionele kunstenaars (‘werkplaatsen’1), 
maar ook initiatieven die op een doorgedreven 
manier werken met en voor jongeren (‘broedplaat-
sen’). En wie op zoek gaat naar boeiende artistieke 
broedplaatsen, kruist al snel de grenzen tussen de 
kunsten en de sectoren van het jeugd- en sociaal 
werk. In de Brusselse context gingen we ook op 
bezoek bij enkele Franstalige organisaties die moge-
lijk een interessante spiegel kunnen voorhouden. 

1. De categorie ‘werkplaats’ definiëren we in deze con-
text dus ruimer dan de gelijknamige decreetcategorie. 

Verderop in deze Courant verneemt u er allemaal meer over. Dit keer geen dos-
sier met afgewerkte analyses, maar uiteenlopend basismateriaal dat al deze 
trajecten en evenementen omtrent beginnende makers voedt. Bâtard vertrekt 
dit jaar van een grote survey over de ‘concerns’ van beginnende makers. Ze 
maakten een mapping die terug te vinden is op de middenbladzijden van deze 
Courant. Esther Severi schreef een tekst op basis van gesprekken die ze voerde 
met kunstenaars die hun werk toonden tijdens de work-in-progressmomenten die 
het Mestizo Arts Festival – intussen een goede traditie – jaarlijks organiseert. Bulk 
van het materiaal is een reeks interviews die VTi-projectmedewerker Greet Simons 
aflegde voor het onderzoek naar talentontwikkeling van kunstenaars met diverse 
voortrajecten. In de publicatie die in het najaar verschijnt, staan de organisaties 
centraal die projecten en trajecten van kunstenaars ondersteunen. We brengen 
in kaart hoe kunstenaars bij hen terecht komen, van welk aanbod ze kunnen 
genieten en welke perspectieven geboden worden op doorstroom. Deze Courant, 
die het perspectief kiest van de kunstenaars in dit onderzoek, vormt daarom een 
mooi complement voor de publicatie die nog volgt. Hoewel het gaat om maar zes 
verschillende stemmen, wordt meteen tastbaar hoe het internationale, het inter-
culturele, het volgen van opleidingen of net autodidact zijn, voor jezelf zorgen 
en laten zorgen in elk individueel kunstenaarstraject weer op een eigen manier 
verschijnt en beleefd wordt. 

On TRack
ZES jOnGE kUnSTEnaaRS  
OvER hUn dIvERSE TRajEcTEn

Delphine Hesters

OOTB: Belgium’s Artistic Dance Competition – let’s Go Urban (foto: lucila Guichon)
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Ahmed Khaled is afkomstig uit Irak en 
woont sinds vijf jaar in België. Hij bracht 
met zijn voorstelling Dreams of Environment 
een van de hoogtepunten van de afgelo-
pen editie van Bâtard festival: een fysieke 
performance met een surrealistische sfeer 

en bij vlagen slapstickachtig spel dat net 
zozeer inspiratie zoekt in het gedrag van 
dieren, als in dat van mensen. De oorlog 
in Irak bracht hem naar Vlaanderen, waar 
hij sinds vijf jaar werkzaam is als regisseur 
en acteur. 

Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Eerst en 
vooral willen we de verschillende praktijken die de 
sector rijk is zowel voor de broedplaatsen als voor 
de werkplaatsen in kaart brengen, om zo te komen 
tot een set van best practices die inspiratie kun-
nen bieden voor al wie een aanbod voor (jonge) 
kunstenaars ontwikkelt. In de analyse hebben we 
daarbij per onderzochte organisatie telkens geke-
ken naar het moment van instroom, dus via welke 
wegen en selecties jongeren bij broedplaatsen en 
kunstenaars bij werkplaatsen terecht komen, naar 
het soort aanbod dat organisaties ontwikkelen (pro-
ductioneel, artistiek, administratief …) en naar de 
strategieën voor doorstroom en dus het traject dat 
voor de jongeren en kunstenaars uitgetekend wordt 
na een verblijf in de eigen organisatie. 

Het tweede doel dat we ons gesteld hebben is 
grondig te bestuderen hoe interculturalisering in de 
sector verder kan plaatsvinden binnen de zone van 
de broed- en werkplaatsen. Daarvoor gingen we in 
de eerste plaats op zoek naar de zichtbare en meer 
subtiele drempels waarop jonge kunstenaar die 
niet uit een Vlaams cultureel nest komen wel eens 
botsen op hun pad in en doorheen de kunstensec-
tor. Inzicht in effectieve antwoorden op de gestelde 
problemen vonden we bij initiatieven die vaak 
al jaren expliciet inzetten op het diverser maken 
van hun doelpubliek en die zo heel wat kennis en 
ervaring hebben opgedaan. Vanuit VTi, Demos en 
BKO kunnen we die kennis breder delen, zodat al 
wie zich in de kunstensector wil engageren om zijn 
eigen praktijk (verder) te interculturaliseren beter 
kan inschatten waar kansen en valkuilen liggen, en 
welke uitdagingen wachten. 

De cases die figureerden in het onderzoek zijn 
de volgende (in willekeurige volgorde): STUK, 
H30, Bij De Vieze Gasten, Espace Magh, Yawar,  
d e t h e a t e r m a k e r, KunstZ, Brocoli Theatre, 
fABUlEUS, Work space brussels, Gen2020, recyclart,  
Hakims of Comedy, Campo, KOPErGIETErY, lezarts-
Urbains. Om een ruim inzicht te krijgen in de manier 
waarop deze organisaties jongeren of kunstenaars 
omkaderen, hebben we naast een of meerdere 
medewerkers van de organisaties telkens ook kun-
ste naars bevraagd die een band hebben met de 
huizen. In de publicatie die in het najaar verschijnt, 
staan de organisaties en hun praktijken centraal. 
In deze Courant openen we graag, als voorproef, 
het perspectief van de kunstenaars (al laten we ze 
hier aan het woord over hun eigen traject richting 
kunstenaarschap en houden we hun visie op de 
werking van de genoemde organisaties voor later). 

Aspirant-kunstenaars hebben allemaal een bochtige 
weg te gaan. Het is niet zo dat er een set uitdagin-
gen bestaat voor een afgelijnde groep ‘intercultu-
rele kunstenaars’ en andere set uitdagingen voor 
‘Vlaamse kunstenaars’. Wel is het zo dat sommige 
jonge mensen met meer bagage en kansen aan 
de poort van de professionele kunsten aankloppen 
dan anderen en dat dat gedeeltelijk verband houdt 
met hun afkomst. Het onderzoek naar talentontwik-
keling en interculturaliteit geeft ons de mogelijk-
heid om te ontrafelen waar dat ‘interculturele’ nu 
eigenlijk over gaat als we spreken over trajecten 
van kunstenaars. Voor heel wat jonge makers 
betekent opgroeien in een gezin met een migratie-
achtergrond bijvoorbeeld dat het hen ontbrak aan 
een cultuurminnend nest, waardoor ze niet de stap 
naar een professionele kunstenopleiding hebben 
kunnen of durven zetten en ze later als autodidact 
moeizaam hun weg zoeken. Maar de sector kent 
natuurlijk meer autodidacten of mensen die kun-
stenaar geworden zijn zonder zich daarvoor via 
een opleiding geschoold te hebben. Je weg vinden 
in de sector betekent ook aansluiting vinden bij 
de juiste netwerken. Wie de school gemist heeft, 
mist ook daarvoor al gauw een degelijk startpunt. 
Maar hetzelfde geldt dan weer voor kunstenaars 
(mét kunstopleiding) uit allerlei buitenlanden die 
hun geluk komen beproeven in ons land. De moge-
lijk meest complexe ‘interculturele kwestie’ heeft 
te maken met de canon waarin het artistiek werk 
zelf betekenis krijgt. Heel wat jongeren van niet-
Vlaamse origine of kunstenaars uit het buitenland 
zijn wél opgegroeid in een cultuurrijke omgeving, 
alleen sluiten de referentiekaders of codes voor 
het maken en lezen van artistiek werk niet aan op 
degene die onze artistieke sector beheersen. 

Wat in gesprekken met kunstenaars gauw duidelijk 
wordt is dat de bochten in een traject niet exclusief 
toebehoren aan de ene of de andere ‘soort’ kun-
stenaar, maar dat ze in verschillende individuele 
parcours weer op een eigen manier verschijnen en 
beleefd worden. De zes teksten die volgen waarin 
Ahmed Khaled, Benjamin Vandewalle, Gorges 
Ocloo, Célia Fechas, Seppe Baeyens en Michiel 
Vandevelde spreken over hun eigen ervaringen 
getuigen daarvan. 

Delphine Hesters is onderzoeker bij VTi.

mIjn wERk IS EEn REfLEcTIE 
van mIjn aanPaSSInG aan 
dE nIEUwE maaTSchaPPIj 
waaRIn Ik LEEf’
ahmEd khaLEdS kEnnISmakInG mET hET 
vLaamSE POdIUmkUnSTEnLandSchaP

Greet Simons

‘

Ahmed Khaled (foto: Katrien van Boxel)
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Hoe verliep de kennismaking met de 
theaterwereld in België? 

In Irak was er niet echt een gevarieerd aanbod in 
theater. Ik kon wel gaan kijken naar voorstellingen 
van vrienden van dezelfde generatie. In België was 
ik blij om in een bloeiend theaterlandschap te belan-
den. Vlaanderen is cultureel erg actief. Daar had ik 
geen idee van toen ik nog in Irak woonde. Ik wist 
veel over Frankrijk en Engeland, maar over België 
haast niets. Ondertussen beschouw ik België als één 
van de meest gediversifieerde landen in Europa, op 
vlak van cultuur. Er wordt veel gemaakt en er is veel 
werk van internationale artiesten te zien.

Wat waren voor jou kantelmomenten in 
je traject naar het kunstenaarsbestaan? 

Irakese Geesten – Kort na Macbeth‚ ben ik 
in Monty beginnen werken. Daar heb ik meege-
werkt aan Irakese Geesten, samen met Mokhallad 
rasem, Duraid Abbas, Sarah Eisa en Julia Clever. 
We hebben tijdens dit maak- en speelproces een 
erg fijne tijd beleefd. Hoogtepunten daarin waren 
ongetwijfeld de selectie voor Theater aan Zee en 
de mogelijkheid om in het buitenland (Parijs, Servië 
en Canada) te kunnen toeren. Het collectief waar-
mee we aan Irakese Geesten hebben gewerkt was 
erg sterk, we steunden elkaar, we zaten in dezelfde 
situatie en deelden dezelfde dromen. Mokhallad 
en ik hebben in Irak nooit samengewerkt, maar 
het klikte en de energie voor Irakese Geesten 
werkte. We hebben wel een andere achtergrond 
en andere ideeën. Na een tijdje voelde ik sterk de 
behoefte om me op mijn eigen werk te concentre-
ren. Mijn tweede stuk dat ik bij Monty creëerde, 
heette Kid Nap, gespeeld door Duraid Abbas, 
Nele Vereecken en Hoessein Ali.

D e t h e a t e r m a k e r – Via Kopspel/
KunstZ heb ik een eigen creatie kunnen tonen tij-
dens Mestizo Arts Festival, als work-in-progress. 
Elsemieke Scholte van de theaterwerkplaats  
d e t h e a t e r m a k e r zat in de jury. Zij zag iets in 
mij en het klikte. We zijn dan gaan samenwerken. 
Via Elsemieke kon ik een maand in residentie bij 
Scheld’apen, waar ik voor het eerst deel uitmaakte 
van een team Vlaamse kunstenaars. Met Elsemieke 
heb ik een lange weg afgelegd, en door samen 
veel te praten over het werk heb ik geleerd ook hier 
beter over mijn werkproces te communiceren.

Bâtard festival – Tijdens de laatste editie van 
Bâtard festival, in 2012, werd ik geselecteerd om 
mee te werken. Het concept bestond erin dat we in 
groep, dus met alle deelnemende artiesten, het festi-
val zouden maken. Dit is een zwaar proces geweest, 
maar het was een essentieel moment in mijn ontwik-
keling. Steeds meer ontdek ik hoe anderen werken 
en over hun werk praten, hetgeen ik erg uitdagend 
vind. Dankzij Bâtard heb ik mijn netwerk in Brussel 
kunnen uitbreiden. Bovendien heb ik in het kader 
van het festival een voorstelling gemaakt, Dreams 

of Environment, waar ik erg tevreden over ben. De 
voorstelling werd getoond in de Beursschouwburg, 
dan in STUK en in ZooArt in Italië.

Heeft Vlaams theater een invloed op 
jouw werk? 

In welke mate er precies een invloed is, valt moeilijk 
te zeggen. Mijn ideeën over theater ontwikkelen 
zich samen met hoe mijn leven verloopt. Natuurlijk 
heeft het theater dat ik hier zie er een invloed op, 
maar evengoed andere dingen: tentoonstellingen, 
films, het dagelijkse leven. Mijn hele leven is immers 
veranderd door naar hier te komen: de omgeving, 
de mensen, de taal. Mijn werk is een reflectie van 
mijn aanpassing aan de nieuwe maatschappij 
waarin ik leef. Wat je letterlijk rond je ziet, reflec-
teert in je werk.

In Irak moest kunst voor mij steeds iets vertellen over 
de maatschappij. Toen ik daar woonde, had ik nog 
het idee om met theater de wereld te kunnen veran-
deren. Er waren zoveel problemen van allerlei aard 
dat enige verandering nodig was. In België voel ik 
die noodzaak niet. In Irak zijn er veel ongeletterde 
mensen. Theater krijgt daardoor een specifiek doel: 
mensen iets leren en hen laten nadenken. Hier ligt dat 
heel anders. Mijn werk heeft natuurlijk wel een bete-
kenis: het gaat steeds over de mens. Mijn werk heeft 
altijd meerdere lagen en nodigt dus uit tot reflectie. 
Tegelijkertijd dient kunst om van te genieten, ook al 
verstaat niet iedereen de diepere laag ervan.

Wat intrigeert je? Wat houdt je op dit 
moment bezig?

Ik wil theater maken, dat is mijn bestaansreden. Ik 
ben op dit moment bezig met het ontwikkelen van 
enkele projecten. Enerzijds een soloproject, dat 
mijn eigen onderzoek in theater en performance 
beslaat. Voor dit onderzoek word ik gesteund 
door de werkplaatsen Workspacebrussels en  
d e t h e a t e r m a k e r. Anderzijds plan ik met 
bevriende Irakese kunstenaars, gevestigd op ver-
schillende plaatsen in Europa, een groter project.

Toen ik Irak verliet, was ik net beginnen werken 
aan een theaterstuk over de mythische figuur 
Gilgamesj – een verhaal dat gaat over de mens, 
over vriendschap. Alle verhalen uit de Koran en 
de Bijbel komen hieruit voort. Ik wilde dit stuk erg 
graag realiseren, maar in Irak bleek dat onmoge-
lijk. Er was te veel gevaar, de situatie toen was 
niet houdbaar. Dus ben ik naar België gekomen. Ik 
loop nog steeds rond met het idee over Gilgamesj 
iets te maken – het blijft me fascineren. Maar ik 
weet nog niet precies hoe, in welke vorm.

Greet Simons was tot eind juni verbonden aan VTi 
als projectmedewerker. Zij voerde het onderzoek 
naar talentontwikkeling en interculturaliteit en nam 
in dat kader de interviews af die je terugvindt in 
deze Courant.

Hoe ben je met theater begonnen?

In Irak heb ik voor theaterregisseur en -acteur gestu-
deerd aan het Instituut voor Schone Kunsten in 
Bagdad. Dat is een vijfjarige opleiding die theorie 
en praktijk combineert. Ik heb tijdens mijn studies 
theatervoorstellingen geregisseerd en ook met film 
gewerkt. Tijdens mijn studies, op mijn negentiende, 
won ik in Bagdad een belangrijke prijs voor theater 
met een stuk dat ik regisseerde. Met die voorstelling 
ging ik op tournee in Irak. De voorstelling ging over 
een waargebeurde doofpotaffaire in Irak: over een 
groep van 168 mensen die via een bloedtransfusie 
besmet werden met HIV. Maar in Irak bestaat AIDS 
officieel niet. De overheid isoleerde die mensen dus. 
Ze zette hen in gevangenschap, waar ze bijna allen 
zijn overleden. De thematiek was zwaar, maar we 
hebben geprobeerd het ook humoristisch te brengen.

Wanneer heb je besloten naar België te 
komen? 

De oorlog in Irak gaf mijn leven een andere wen-
ding. In 2008 ben ik naar België gekomen als poli-
tiek vluchteling. Ik verbleef in het asielcentrum in 
Knokke. Heel snel kwam ik in contact met andere 
Irakese kunstenaars, die ook als politiek vluchte-
ling naar België waren gekomen, zoals Amar Al 
Bojrad, Bassim Altayeb en Mokhallad rasem. In 
Bagdad kende ik hen wel, maar niet persoonlijk. 
Tijdens mijn verblijf in Knokke werkte ik samen 
met Bassim en Amar aan een dansvoorstelling, 
Hallucinatie of 12, die werd getoond tijdens een 
HitTheStageavond in Monty.

Op dat moment sprak ik geen Nederlands of Engels, 
en kende ik de kunstensector in België niet. Er kwam 

geen vervolg op de voorstelling, maar het was een 
fijne ervaring. Ik verbleef voornamelijk in het asiel-
centrum, en zo kon ik op andere plaatsen komen 
en verder als professioneel maker met theater bezig 
zijn. Na mijn asielperiode in Knokke ben ik naar 
Antwerpen verhuisd. Het vergde wel veel energie 
om hier een leven op te bouwen, een woning te 
zoeken, alles in orde te maken en de taal te leren.

Ik wilde opnieuw werken in theater maar wist eerst 
niet hoe. Ik wilde vooral ook naar theaterstukken 
gaan kijken, om het landschap hier te leren kennen. 
Ik heb een tijdje geflyerd voor een theatergezel-
schap, en mocht in ruil daarvoor gratis naar voor-
stellingen. Ergens anders zag ik een voorstelling 
van Kopspel, Genesis. Kopspel – nu KunstZ – zocht 
nieuwe acteurs voor hun volgende voorstelling, 
Macbeth (regie Greet Vissers en Jo roets) en daar 
heb ik aan deelgenomen. Ik speelde de inleidende 
monoloog in het stuk. Het was een fijne ervaring, 
maar toch ook moeilijk: ik speel niet graag een 
voorgeschreven rol op het podium. Ik denk dat mijn 
werkwijze steeds meer naar performance neigt, 
waarbij ik meer vanuit mezelf en vanuit een con-
crete situatie op het podium sta.

Tijdens de repetities van Macbeth ben ik gestart 
met een aantal eigen projecten. Het was een 
samenloop van omstandigheden en ontmoetin-
gen. Ik won een poëziewedstrijd (‘Het vreemde 
gedicht’) en kreeg daardoor een goed contact 
met mijn lerares Nederlands. Zij speelde amateur-
theater. Ik kwam met een idee en heb Mokhallad 
rasem gevraagd om mee te werken. We huurden 
een ruimte en begonnen te repeteren. Zo ontstond 
Bagdadmonde.com. Tegelijkertijd was ik bezig om 
een eerste versie van het stuk Gecrasht te maken. 

Kid Nap – Ahmed Khaled (foto: Dhyaa Joda)
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Wat wil die persoon vertellen? Het begint met een 
klein idee maar de invulling is altijd een proces dat 
je samen maakt.

Zit het kunstenaarsschap je in de genen? 

Dat is dubbel, je wordt ermee geboren maar je moet 
het ook kunnen ontwikkelen. Ik kom wel uit een kunst-
minnend gezin en ging af en toe naar theater kij-
ken, maar ik had zelf geen deeltijds kunstonderwijs 
gevolgd. In het Sint-Jozefscollege in Aarschot was er 
een leerkracht in het vierde middelbaar die elk jaar 
een andere kunstenaar uitnodigde om een project 
te doen met de scholieren. Alain Platel is ooit in die 
school geweest. In mijn generatie was dat de geïn-
viteerde kunstenaar Karlon Fonteyn, een leuvense 
choreograaf. In ruil voor de participatie aan het 
project kreeg je enkele lesvrije dagen, dat heeft me 
overhaald om mee te doen. Het werd een traject 
met bewegingsexpressie, waarbij het eindpunt een 
voorstelling binnen de school was. Ik was de enige 
jongen die meedeed en kreeg een solo, op muziek 
van Vivaldi, De vier seizoenen. De choreograaf zag 
iets in mij, dat prikkelde mij. Het was mijn eerste 
contact met een choreograaf en heb toen ontdekt 
wat dans is en kan zijn. Dat ik me binnen dans kon 
uitdrukken. Ik was zoekende naar een manier om 
iets te vertellen, ik had de taal nog niet gevonden 
en met dans kon het blijkbaar wel! Toch ben ik na 
het schoolproject niet onmiddellijk op dans gespron-
gen. Ik vond het wel leuk, de interesse was er. 

Mijn moeder zag een advertentie van fABUlEUS 
voor een voorstelling met randi De Vlieghe. Tijdens 
de auditie heb ik de solo van de schoolvoorstelling 
getoond, naast de andere opdrachten die we kregen 
natuurlijk. En ik werd aangenomen! Ik zat toen in het 
vijfde middelbaar. Het werd een hobby die uit de 
hand liep. Achtereenvolgens speelde ik in vijf pro-
ducties van fABUlEUS: Ego sublimo, Baken, Autopsie 
met boontjes, Eros Flux en Dromen hebben veters. 
Vooral die laatste twee waren belangrijk. Eros Flux 
omdat het een semi-professionele voorstelling was. 
We werden betaald voor de optredens. Ik zat toen 
in het laatste jaar van mijn bacheloropleiding en rea-
liseerde me toen pas dat je ook je beroep kon maken 
van dans. Op mijn achttiende dacht ik niet dat ik van 
mijn hobby mijn beroep kon maken. Het kwam niet 
in me op, dat was geen vraag. Ik heb toen voor een 
niet-kunstopleiding gekozen (leraar lO, zie verder). 
Op dat moment was het gewoon ‘leven’.

In dat laatste jaar – met de voorstelling Dromen 
hebben veters – ontmoette ik Joke laureyns en 
Kwint Manshoven van Kabinet K. Zij maakten een 
stuk met een mix van kinderen en professionele 
dansers bij fABUlEUS. Ik deed mee als een van de 
professionele dansers. Sindsdien is dans van een 
hobby naar een beroep gegroeid. Mijn eerste echte 
werk bestond uit dans- en theaterstages geven in 
de hogeschool. Daarna deed ik auditie bij de 
KOPErGIETErY in Gent. Ze hadden een vacature 
als docent in de ateliers openstaan én er was een 
auditie voor een stuk. Ik gaf een proefles en werd 
aangenomen als ateliercoach én ik werd geselec-

teerd voor de voorstelling. Ik kreeg een contract van 
zeven maanden. De voorstelling hebben we twee 
keer hernomen. En sindsdien ga ik van project naar 
project. Audities heb ik niet meer gefrequenteerd. 
Ik ben steeds via via aan werk geraakt: een aantal 
dingen in de KOPErGIETErY, een aantal ateliers 
gegeven … Daarna heb ik meegewerkt aan de 
werkplaats voor jongeren en kinderen in Ternat. 
Daar heb ik trouwens mijn eerste stukken gemaakt.

Heb je een specifieke dansopleiding 
gevolgd? 

Ik heb een professionele bachelor lichamelijke opvoe-
ding aan de Katholieke Hogeschool leuven behaald, 
waar ik nog nooit iets mee gedaan heb. Ik heb geen 
hogere kunstopleiding gevolgd maar alles al doende 
geleerd. De voorstellingen bij fABUlEUS zijn echter 
een opleiding op zich. Bovendien kregen we in de 
aanloop naar de voorstelling workshops waarbij we 
in contact kwamen met verschillende artiesten, waar-
onder Sidi larbi Cherkaoui (in de periode voor hij zo 
bekend was). Occasioneel volgde ik nog extra work-
shops zoals die van Ultima Vez in het STUK. Ik heb 
geen artistieke opleiding gehad en dat zie ik als een 
voordeel! Geen opleiding betekent niet dat je geen 
bagage hebt, integendeel … Je bent autodidact, dus 
je hebt wel ergens dingen geleerd, je hebt wel een 
training gehad.

Ik werk ook graag met autodidacten. Het is mis-
schien cru om te zeggen, maar ik vind ze interes-
santer dan mensen die een opleiding gevolgd 
hebben, en daardoor veeleer hun eerlijkheid 
verloren hebben. Dat is ook een van de redenen 
waarom ik zo graag met jongeren werk. Bij kinde-
ren vind je vaak dat eerlijke, dat spontane. Mensen 
die een minimum aan technische bagage hebben, 
maar een enorme energie, en iets te vertellen heb-
ben, daar werk ik graag mee. 

Seppe Baeyens is professioneel bezig met 
dans. Hij leerde dans kennen via een project 
op zijn middelbare school en is sindsdien 
geleidelijk aan meer in dans geïnteresseerd 
geraakt. Een gesprek met een autodidact 
die professioneel maker werd door zijn 
passie voor dans en het werken met kin-
deren en jongeren.

Wat is je werkdomein? 

Mijn werkdomein is het culturele veld. Daar com-
bineer ik diverse dingen. Zo heb ik heb net een 
stuk bij KOPErGIETErY gemaakt: De (on)mogelijke 
vriendschap van Augustijn en Stef, een muzikaal 

dansduet voor een kind en een volwassene. Ik werk 
ook samen met Ultima Vez, waar ik sinds kort alles 
opneem wat te maken heeft met kinderen en jonge-
ren. Ook met rosas Dancingkids heb ik een project 
gedaan. Verder ben ik performer in voorstellingen 
van onder andere Miet Warlop. Het is allemaal erg 
uiteenlopend. Ik maak stukken, ik geef workshops, 
ik zit in voorstellingen, ik werk mee aan Boris, het 
kunstenlaboratorium voor jongeren in Ternat. Ik 
geef stages aan hogescholen, kunsthumaniora, 
secundaire scholen enzovoort. Ik maak vooral 
creaties met kinderen en jongeren. Het mag nooit 
vertrekken van: ‘Ik wil iets doen en ga daar kin-
deren voor gebruiken.’ Wel vanuit de vraag: ‘Wie 
zijn die kinderen?’ En dan kan je in dialoog gaan 
met die kinderen. Mijn manier van werken is wel 
uniform: ik vertrek altijd van wat er leeft bij iemand. 

Feest! 10 jaar fABULEUS! – fABUlEUS (foto: Vera Cammaer)

aLLES waT Ik mOchT dOEn, 
waS EEn mOGELIjkhEId, 
EEn kanS’
SEPPE BaEyEnS: EEn aUTOdIdacT  
In dE POdIUmkUnSTEn

Greet Simons

‘
Feest! 10 jaar fABULEUS! – fABUlEUS (foto: Vera Cammaer)
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‘Toen ik veertien was, wist ik al dat ik zou 
acteren. Ik genoot als kind van boeken, 
films, van alle dingen die me toelieten om 
een andere wereld te leren kennen.’ Célia 
Fechas is van Portugese origine en woont 
sinds een achttal jaar in Antwerpen. Ze 
kwam als actrice voor een theaterproject 
naar België en is gebleven. 

Hoe ben je in de theaterwereld terecht-
gekomen? 

Het was een logische stap om een hogere kunstop-
leiding te volgen. Ik volgde een bachelor acteursop-
leiding, gevolgd door een licentiaat waarin meer 
achtergrond gegeven werd over theater. Het ver-
schil tussen de opleiding die ik vijftien jaar geleden 

Weet je, er is plaats voor autodidacten in de sec-
tor. Het gaat in de eerste plaats over wie je bent en 
wat je te vertellen hebt. En of je een netwerk hebt 
opgebouwd. Dat is natuurlijk gemakkelijker als je 
start als jongere, zoals ik gestart ben. De meeste 
artiesten zijn vroeg in contact gekomen met kunst. 
Er is veel mogelijk in de sector, er zijn veel orga-
nisaties die je kunnen steunen. Maar mensen gaan 
je niet komen halen, je moet zelf gaan en durven. 
Durven vereist een minimum aan zelfvertrouwen. Je 
moet daarom niet overtuigd zijn dat jij dé maker 
bent, maar als je weet dat je iets wil bereiken en 
iets te vertellen hebt, kan je dit beetje bij beetje 
laten groeien. Je moet natuurlijk niet verwachten 
om onmiddellijk met acht dansers onder jouw regie 
op een groot podium te staan. 

Wanneer besliste je om maker te worden?

Het was stiekem mijn droom om maker te worden, 
sinds de eerste kennismaking met randi De Vlieghe 
bij fABUlEUS. Ik dacht: ‘Ik wil doen wat hij doet.’ 
Het werd mijn ambitie om eigen ideeën te vertalen 
in dans. Pas op, dat neemt niet weg dat ik zelf 
heel graag danste, nog steeds trouwens. De maker 
in mij is organisch gegroeid door vaak in dialoog 
te gaan met kinderen, jongeren, professionelen en 
niet-professionelen, een publiek … Door ateliers te 
geven, projecten te doen, door ontmoetingen, door 
te reflecteren over kleine dingen. KOPErGIETErY 
gaf me de kans om hierin te groeien. Pas op: ik heb 
wel veel druk gevoeld. Als ik iets wilde doen, moest 
ik ook kunnen bewijzen dat ik het kon.

Wat beschouw jij tot nu toe als de belang-
rijkste kantelmomenten in jouw carrière? 

Een belangrijk kantelmoment was naast het school-
project ‘Kunst in het College’ en fABUlEUS vooral 
de ontmoeting met kabinet K. De rol van Johan De 

Smet, de artistiek leider van KOPErGIETErY, mag 
ik ook niet onderschatten. Hij zocht indertijd naar 
vier mensen voor een project dat hij leidde, en ik 
werd geselecteerd. Ik werkte dus niet met externen 
bij de KOPErGIETErY, maar met de artistieke kern 
van het huis zelf. Zo heb ik het huis van dichtbij 
leren kennen. Toen ik bij KOPErGIETErY startte, 
wilde ik me verder ontwikkelen. Ik had nood aan 
een leermeester. Ik wilde vooral veel leren vanuit 
de praktijk. Ik ben iemand die niet op zoek gaat 
naar het schoolse, maar al doende leert. Mijn 
ontmoeting met Johan, alsook met Joke en Kwint, 
was een verhouding leermeester-leerjongen. Ik heb 
er geleerd dat – op artistiek vlak – niet alles uit 
jezelf moet komen. laat je eens inspireren door 
beeldhouwers, door schilders, ga samenwerken 
met mensen. Hoe maak je scènes, hoe zorg je 
voor boogspanning, hoe kan je scenografisch een 
beeld versterken, hoe maak je een voorstelling lees-
baar? En leest je publiek jouw idee dan ook zo? 
Die zaken heb ik geleerd dankzij de samenwer-
king met dramaturgen, met Johan en met andere 
makers. Elke ontmoeting verrijkt je. Elke ontmoeting 
met een maker brengt iets bij. 

Wat zijn jouw ambities? 

Mijn ambitie is alle kinderen en jongeren op een 
volwaardige manier in contact te brengen met 
dans. Er is iets aan het groeien. Je ziet nu een 
tendens: makers uit het volwassenencircuit worden 
uitgenodigd om dingen te doen met kinderen. Dat 
is goed, je trekt zo dingen open en de subsector 
krijgt zo meer respect.

Ik werk in verschillende contexten; bijvoorbeeld 
met jongeren in Brussel en in Ternat. Ik merk dat de 
jongeren in Brussel vaker naar theater zijn geweest 
dan die in Ternat. In Ternat bieden we alles gratis 
aan. Terwijl je in Brussel bij Ultima Vez of Bronks 
niet enkel moet betalen, er wordt ook nog een moti-
vatiebriefje verwacht voordat je kan inschrijven. 
We willen echter meer jongeren bereiken. Daarom 
doen we nu ook een project met de Brede School 
in Sint-Jans-Molenbeek. We geven workshops op 
scholen om laagdrempelig te werken en de jonge-
ren in contact te brengen met kunst. Wij gaan dus 
zelf naar de school, in plaats van de kinderen enkel 
uit te nodigen tijdens de vakantie om een workshop 
bij ons te volgen. Ik ben zelf ook toevallig met dans 
in contact gekomen via de school. Dat is mijn red-
ding geweest. Het is ook nooit dwingend geweest 
voor mij. Ik zat niet op deeltijds kunstonderwijs of 
zo, ik moest geen programma afwerken. Alles wat 
ik mocht doen was een mogelijkheid, een kans.

De (on)mogelijke vriendschap van Augustijn en Stef – KOPErGIETErY 
(foto: Phile Deprez)

Een dame in de kast – laika (foto: Phile Deprez)

‘In hET BEGIn vInd jE hET 
Oké daT ZE jE “SchaTTIG” 
nOEmEn, maaR jE wIL 
nIET EXOTISch BLIjvEn’
céLIa fEchaS: acTRIcE En ThEaTERmakER

Greet Simons
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origine, die de taal niet perfect spreken. De organi-
saties kennen de werking van KunstZ en zijn op de 
hoogte. Er is een speciale vraag naar een specifiek 
soort acteur of soms is het een teken dat tekst of taal 
minder belangrijk zijn in het stuk. Ik vind het moeilijk 
om met andere gezelschappen aan de slag te gaan. 
Zeker als ze geen audities houden. Elk gezelschap 
is een beetje een eiland. Er is contact tussen gezel-
schappen maar iedereen blijft op zichzelf.

Hoe ervaar jij de relatie tussen kunst en 
maatschappij? 

Theater is expressie. Het is eigen aan mens zijn: 
jezelf moeten uitdrukken. Kunst is daarvoor het 
middel, net als voor het contact met mensen, op 
een abstracte manier dan. Het is communicatie 
en dialoog, van het individu naar het collectieve 
gaan. In die zin speelt kunst een grote rol in de 
maatschappij. Kunst is altijd gelinkt aan de maat-
schappij want je wil altijd iets begrijpen. Je wil dis-
cussiëren over wat je aan jezelf of de maatschappij 
storend vindt. Soms is het duidelijker en wil je een 
bepaalde boodschap verkondigen naar een speci-
fiek publiek. Voor de maker kan het doel gewoon 
‘plezier’ zijn. Dan is dat ook valabel. Het stoort me 
dat ik als buitenlandse actrice geacht word mee 
te spelen in projecten die gaan over mezelf, als 
buitenlandse hier in België. 

Natuurlijk gebruik je je afkomst soms wel. In de 
eerste voorstellingen die ik hier speelde sprak ik 
nog geen Nederlands of als ik het sprak, speelde 
ik met een heel zwaar accent. Maar het thema was 
niet ‘de buitenlander’. Weet je, in het begin vind 

je het oké dat ze je ‘schattig’ noemen, maar je wil 
niet exotisch blijven. Ook al ligt Portugal in Europa, 
het feit dat je niet van hier bent, maakt je exotisch. 
Dat is niet echt gelinkt aan vooroordelen. Maar het 
exotiseren gebeurt door ons in een hoek te duwen, 
door telkens de nadruk te leggen op de verschil-
len en niet op wat we gemeen hebben: hoe je iets 
doet op een andere manier, hoe schattig je accent 
is. Het neemt een grotere plaats in dan wat je op 
toneel brengt, hoe je acteert, zeker als het stuk niet 
over migratie gaat. Die verwachting irriteert me. 

Wat is je ambitie? 

Continu werk hebben. Zeker als freelance actrice 
wil ik van het ene project naar het andere gaan. 
De variatie die theater aanbiedt, heb ik altijd 
boeiend en verrijkend gevonden. De vrijheid om 
verschillende dingen te doen: spelen met nieuwe 
mensen, nieuwe teksten ontdekken, onderwerpen 
onderzoeken, vragen stellen. Ik wil gewoon blijven 
werken en mezelf verbeteren als actrice en daar-
bij andere aspecten van theater ontdekken. Ik heb 
onlangs voor de eerste keer geregisseerd. Mijn 
hart ligt bij acteren. Ik ben dan ook een regisseur 
die denkt vanuit de acteurs. Ik wil eigen stukken 
maken. Je bent zelf verantwoordelijk voor je car-
rière en bovendien begin ik vertrouwen te krijgen 
om mijn eigen ding te doen. Ik begin te investeren 
in de teksten die ik wil spelen, in de mensen waar-
mee ik wil werken, ik begin verantwoordelijkheid 
op te nemen om mijn eigen ideeën te produceren. 
Er zijn zoveel goede acteurs in dit land, zeker in 
Vlaanderen. De concurrentie is hard. Dat is goed, 
maar je moet jezelf ‘pushen’.

volgde in Portugal en deze in Vlaanderen, is dat 
mijn Portugese opleiding zich focuste op het acte-
ren, terwijl je in Vlaanderen ook veel leert over het 
maken van theater. Als je ziet hoeveel artiesten er 
in België zijn, ben ik zeer blij met mijn opleiding. In 
Portugal kies je óf voor acteren, óf voor regisseren, 
maar mijn opleiding als actrice was heel erg rijk. 
Bovendien is het moeilijk om én een goede actrice 
te zijn én een goede maker. Het is zoals overal een 
vinger in de pap hebben, waardoor er toch overal 
ook wat aan de kant overgelaten wordt. Mijn oplei-
ding gaf me mee dat je als acteur een opinie hebt: 
je bent geëngageerd in wat je doet en wat je zegt. 
Het debat tussen de visie van de acteur en de regis-
seur maakt de regisseur sterker en de acteur ook.

Wat waren de sleutelmomenten in jouw 
traject? 

Teatro Montemuro – Niet lang na het afwer-
ken van mijn hogere kunstopleiding heb ik een job 
gekregen bij een theatergezelschap in Portugal, 
waar ik vijf jaar gewerkt heb. Het is een gezelschap 
dat zijn basis heeft in een klein dorpje in Portugal. 
Het is vijftien jaar geleden gesticht door een 
Engelsman die een amateurgezelschap oprichtte 
en met enkele boerenjongens werkte. Plots kende 
het gezelschap een gigantisch succes, binnen én 
buiten het dorp. Het was een speciale setting: ieder-
een in het dorp was betrokken bij het gezelschap: 
iemand maakte eten, anderen maakten kostuums, 
en alle inwoners kwamen kijken naar de repetities 
en voorstellingen. Toen ik er begon, was het al een 
professioneel gezelschap. Ze zijn nog steeds lokaal 
ingebed, maar toeren ook in heel Portugal en soms 

ook in Engeland. Het was een fantastische ervaring 
om met hen te werken. Ik hield ervan dat ze vroeg 
in de ochtend startten. De mythe van de artiest die 
‘s nachts bezig is, zoals me ingeprent werd tijdens 
mijn opleiding, werd doorprikt. De clichés werden 
overboord gegooid en dat was fijn.

Laika – In 2003 kwam laika naar Portugal met 
Peep&Eat, een voorstelling die zo goed als tekst-
loos was. Het was een vrolijk stuk en toen heel ver-
nieuwend voor Portugal, onder andere omdat er zo 
veel direct contact met het publiek gecreëerd werd; 
er werden nieuwe elementen geïntroduceerd, zoals 
eten, en ze gebruikten een heel apart decor. De 
coproductie tussen mijn Portugees gezelschap en 
laika was een mooie ontmoeting voor beiden. Ik 
kwam vaker naar België en werd ook ingehuurd 
door laika. Daarna heb ik nog een aantal stukken 
gespeeld met laika, en ben ik om persoonlijke 
redenen in België komen wonen. Mijn laatste stuk 
bij laika was Een dame in de kast. 

KunstZ – Sinds twee jaar werk ik samen met 
KunstZ. Ik werd gevraagd om mee te spelen in de 
voorstelling Zeven vrouwen, zeven kamers / Het 
huis van Bernarda Alba. Maar KunstZ opende naast 
deze samenwerking ook andere deuren voor me: ze 
hebben me andere initiatieven leren kennen zoals 
luxemburg en de kleine expeditie. KunstZ liet me 
steeds weten wanneer er audities waren. Ik vind 
het moeilijk om te achterhalen waar en wanneer er 
audities zijn. Misschien ben ik niet op de hoogte van 
de bronnen die beschikbaar zijn, maar via KunstZ 
is het gemakkelijker. Ook weet je dat de audities 
via KunstZ open staan voor acteurs van vreemde 

Odilia – laika (foto: Phile Deprez) Een dame in de kast – laika (foto: Phile Deprez)
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Michiel Vandevelde is vorig jaar in juni 
afgestudeerd als danser-choreograaf aan 
P.A.R.T.S. Hoewel hij al vroeg zijn eerste 
stapjes in de kunstwereld zette, was het 
niet meteen duidelijk welke richting hij 
zou uitgaan. Gaandeweg vormde hij zich 
tot danser-choreograaf en maker. 

“Mijn dansachtergrond is niet altijd direct zichtbaar 
in het werk dat ik maak. Het zit meer op het domein 
van de performance, waar verschillende media in 
elkaar overlopen. Of sommige werken liggen daar-
buiten: bijvoorbeeld in het café van Vooruit (Gent) 
organiseer ik momenteel maandelijkse publieke 
denktanks waarbij de kernvraag van het traject is: 
welke andere politieke en sociale ficties kunnen we 
creëren dan degene waarin we nu leven? In 2014 
gaat dit uitmonden in een nieuwe politieke partij. 
Ik maak dus weinig echt klassieke voorstellingen. 
Alhoewel ik de laatste tijd terug meer in de the-
aterruimte geïnteresseerd raak. Bijvoorbeeld Love 
Songs (Veldeke), de voorstelling bij fABUlEUS die 
ik met negen jongeren maak, dat is wel een eerder 
klassieke voorstelling. En ik heb meegewerkt aan 
de laatste editie van Bâtard. De volgende editie zal 
ik mee organiseren. We gaan nu collectief te werk.

Wanneer heb je voor het eerst kennis 
gemaakt met de dans- en theaterwereld? 

Ik heb mijn eerste stapjes in die wereld gezet toen ik 
een kind van een jaar of vier was. Samen met mijn 
ouders ben ik begonnen met circo-motorieklessen. 
Tot mijn dertien jaar volgde ik circusschool bij 
Circkus in Beweging (leuven). Toen wilde ik iets 
anders doen. Ik was eigenlijk niet zo geïnteresseerd 
in techniek maar wel in beweging. Ik was technisch 
niet zo straf, nog steeds niet trouwens. Ik ben dan 
op zoek gegaan naar experimentele danslessen en 
via via ben ik bij Artforum beland, waar fABUlEUS 
toen nog onder zat. De danslessen waren al zes 
maanden bezig, waardoor ik niet kon instromen. 

Ze stelden me voor om dan maar auditie te doen 
voor een jongerenproductie van fABUlEUS met 
Natascha Pire. Ik schreef me gewoon in voor de 
auditie zonder er veel bij na te denken, noch te 
beseffen in welk verhaal ik zou stappen. Ik was 
zenuwachtig, maar tegelijkertijd had ik wel een 
drive om op het podium te staan. Het leek me heel 
groots. De auditie heb ik niet zo heel bewust mee-
gemaakt. Ik werd gekozen op goed geluk, want ik 
had geen technische achtergrond in dans en het 
was echt wel een dansproductie. Ze hebben bij 
fABUlEUS getwijfeld, omdat ik helemaal geen erva-
ring had. De auditie moet redelijk grappig geweest 
zijn voor de mensen die de selectie moesten maken. 
Ik kon zelfs mijn tenen niet raken, zo weinig flexibel 
was ik! Maar ik had een skaterlook en dat was inte-
ressant voor hen, omdat het stuk over jongerencul-
tuur en identiteit ging. Vanaf toen heb ik ongeveer 
elk jaar meegedaan aan een productie van fABU-
lEUS, waar ik via workshops tijdens het repetitie-
proces van de voorstellingen, voor de eerste keer in 
aanraking kwam met de techniciteit van dans. Het 
was intensief omdat ik totaal geen ervaring had. Ik 
wist niets van dans, voorstellingen of acteren. En ik 
wilde de lat altijd hoger leggen dan wat ik aankon.

Wou je altijd al zelf maker worden? 

De maker in mij kwam heel snel naar boven bij 
fABUlEUS. Ik heb door bepaalde opdrachten die 
we kregen, geleerd hoe je creativiteit kan structu-
reren en hoe je voorstellingen maakt. Eigenlijk heb 
ik op alle niveaus een bepaalde basis gelegd. Een 
jaar later, toen ik veertien was, maakte ik immers 
zelf voorstellingen binnen het kader van het jonge-
makersfestival PrEFAB, wat nu VAArT is. Daar heb 
ik twee voorstellingen gemaakt in duet, en daarna 
eentje met een trio. Het is datzelfde trio waarmee ik 
nu een vzw opgericht heb, met mijn broer Menno 
en Jozef Wouters. Na deze drie producties in 
PrEFAB gaf fABUlEUS ons de kans om buiten het 
PrEFAB festival een professionelere voorstelling te 
maken. Daarna ben ik begonnen met mijn studies 
aan P.A.r.T.S.

‘ELkE vOORSTELLInG IS  
EEn dEEL van dE maaT-
SchaPPIj En vERTELT ER 
ZO IETS OvER‘
mIchIEL vandEvELdE TUSSEn cIRcUSTEnT  
En POLITIEkE PaRTIj

Greet Simons

Walking piece – Michiel Vandevelde (foto: Clara Hermans)>> NAAr DE INHOUDSTAFEl
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geworden dan ik initieel voorzien had. Zo begon 
de interactie met het publiek een grote rol te spelen.

Heb je zelf momenteel noden of vragen in 
je artistieke praktijken? 

Wel, momenteel niet. Ik word ondersteund door 
interessante organisaties, structuren zoals het 
Kunstenloket bestaan om info te vragen indien 
nodig. Ik heb eigenlijk op veel vlakken inzicht 
verworven omdat ik relatief vroeg ben begonnen, 
en een traag, constant traject heb kunnen afleg-
gen. Mijn eerste stappen om subsidiedossiers te 
schrijven waren bij PrEFAB en Kunstbende Deluxe. 
Daar moest je een aanvraagformulier invullen. Dat 
was – in een hele zachte vorm – een leerschool 
om later subsidiedossiers op te maken. Ik heb ook 
veel geleerd via mijn eigen projecten, die ik los 
van iedere structuur deed, met een eigen aanvraag 
voor projectsubsidies. Met onze vzw mennomi-
chieljozef hadden we een project voor pendelaars 
en er was geen enkele organisatie die daar op 
dat moment tijd of geld voor had. Dus hebben we 
subsidie aangevraagd bij JINT op aanraden van 
Dirk van fABUlEUS. Het Bâtard Festival organise-
ren zal ook wel interessant zijn om nog iets bij te 
leren. Het is opnieuw werken op grotere schaal en 
met grotere budgetten. Mijn deelname vorig jaar 
was erg verrijkend. Het proces vooraf was nog 
interessanter dan de presentatieavonden zelf. Je 
ontmoette andere makers en discussieerde samen. 
Deze ontmoeting wordt te weinig aangeboden bin-
nen andere jongemakersfestivals zoals Theater Aan 
Zee en Villanova Festival (Villanella), waar geen 
intensieve ontmoetingsmomenten voorzien zijn. Je 
ziet elkaar wel tijdens de repetities maar verder 
wordt er geen tijd voor gemaakt: iedereen is te 
druk bezig met zijn eigen ding, met de voorstelling 
af te krijgen. Bij Bâtard gebeurt dat wel. Er is een 
week voorzien voor ontmoeting, alleen daarvoor.

Wat intrigeert je, houdt je bezig op dit 
moment? 

Waarom hebben we als mensen een systeem 
gecreëerd waar maar weinigen gelukkig van wor-
den? Welke uitwegen bestaan er? Welke andere 
ficties kunnen we bedenken? Is een nieuwe ideo-
logie mogelijk? Of zijn we aan het einde van de 
geschiedenis gekomen? In welke mate is verande-
ring mogelijk? En wat is de beste strategie? Is het 
de duivel zoals een personage in Bressons film Le 
diable, probablement suggereert? Hoe kan je als 
kunstenaar een diepgaand en langzaam traject 
uitbouwen?

Ik maak bij fABUlEUS een voorstelling met jongeren. 
Ik wilde expliciet met hen werken omdat ik het par-
cours dat ik afgelegd heb bij fABUlEUS zo waarde-
vol vind, dat ik iets gelijkaardig wil aanbieden aan 
andere jongeren. Ik kon overigens niet aarden in 
een schoolcontext. Ze controleren daar op een foute 
manier, proberen op een rare manier discipline 
bij te brengen. Bij fABUlEUS heb ik meer geleerd 
dan in de schoolcontext. Hoe je in de wereld moet 

staan bijvoorbeeld. Bij mijn productie Love Songs 
(Veldeke) vroeg men in het begin of ik die voorstel-
ling in een polyvalente zaal van een school wou 
spelen, niet alleen in een theaterzaal. Dat weiger 
ik. Ik denk dat je als jongere zoveel mogelijk buiten 
de schoolmuren moet zijn. Dat je fysiek moet kennis 
maken met die pluche stoelen van de theaterzaal. Er 
was ook het idee om geen leerkrachten toe te laten 
tijdens het spelen van de voorstelling. Om voor een 
stuk dat controlemechanisme te onderbreken. Hoe 
zou de voorstelling dan ervaren worden? Zou men 
de boel op stelten zetten? Net goed, dan kunnen we 
een discussie aangaan. Misschien is men juist aan-
dachtiger, omdat men zelf de verantwoordelijkheid 
neemt om iets van de situatie te maken.

Hoe zie jij de verhouding tussen kunst en 
maatschappij? 

Beide mogen losstaan van elkaar, maar elke voor-
stelling is een deel van de maatschappij en vertelt er 
zo iets over. Elke kunst is politiek an sich. Ik geloof 
trouwens niet in autonomie. Je bent altijd verbonden 
met bepaalde codes, of je wilt of niet, en die zijn 
een resultaat van een sociaal proces. Je groeit op in 
een cultuur, dus je bent er niet onafhankelijk van. Ik 
heb de ‘autonomie’ die kunstenaars willen claimen 
nooit ten volle begrepen. Ik denk dat je kan streven 
naar een hoge mate aan vrijheid. Het is in ieder 
geval zeer complex. Hoe gaan we als kunstenaars 
om met bijvoorbeeld klimaatverandering? Heeft dit 
een invloed op onze manier van produceren? 

Welke ambities koester je? 

Weinig of veel. Het hangt ervan af hoe je het bekijkt. 
Ik doe graag wat ik doe en wil hierin verdergaan. En 
dan is er nog de politieke partij die ik wil oprichten. 
Het project is om een partij op te richten die te wei-
nig politiek is om echt politiek te zijn, en te weinig 
kunst om echt kunst te zijn. Ze bevindt zich tussen 
kunst en politiek. Verder heb ik momenteel geen 
ambities. Hoewel … een mooie opvoeding geven 
aan mijn dochtertje, samen met mijn vriendin. En 
over vijftien jaar wil ik rondreizen met een circustent. 
Een voorstelling waaraan een soort sociaal project 
verbonden is, maar dat is iets op heel lange termijn.

Dat ik een professioneel kunstenaar ben geworden 
is een logisch gevolg van mijn traject en de context 
waarin ik ben opgegroeid en opgeleid. Het is niet 
per se een ‘grote roeping’, maar eerder de context, 
die hiervoor zorgde. Mijn vader is filosoof, mijn 
moeder is bewegingstherapeute en is altijd veel met 
beweging bezig geweest. Ze hebben me van jongs 
af aan gestimuleerd met circus en muziekschool en 
later dans. Ik ben ook vaak naar theater gegaan 
toen ik klein was.

Als kind maakte ik samen met mijn broer circus-
voorstellingen. Die speelden we dan in onze tuin. 
Daarbij staken we vooral veel tijd in het maken van 
het podium en het uitkienen van het lichtplan. De 
eigenlijke voorstelling maakte ik dan. later heeft 
mijn broer meegedaan tijdens een voorstelling in 
het kader van PrEFAB. Daar was veel overtuigings-
kracht voor nodig. Het podium was niet echt iets 
voor hem, hij werkte liever achter de schermen. 
In een zekere zin is het nu nog zo. Menno heeft 
industrieel ingenieur gestudeerd en werkt/ontwerpt 
nu voor onder anderen Jozef Wouters. Als ik een 
constructievraag heb, beland ik vaak bij hem. 

Wat waren volgens jou belangrijke 
momenten in jouw traject? 

Benjamin Verdonck – Een stuk van Benjamin 
Verdonck dat ik zag in mijn tienerjaren. Hij heeft 
later ook een project van me gecoacht, via PrEFAB 
(en fABUlEUS). Dat was belangrijk in mijn ontwik-

keling. Hij is erg goed in het geven van feedback 
waarbij je enthousiasme niet wordt geschaad. 

PREFAB – Bij PrEFAB had ik positieve ervaringen: 
het was kleinschalig, je mocht de mist in gaan. Je 
kreeg steun. Een coach die je begeleidde. Mijn 
eerste coach was randi De Vlieghe. Hij was vaak 
aanwezig, ik heb veel van hem geleerd. PrEFAB 
is low profile en brengt nog geen professionele 
context binnen, met programmatoren die komen 
kijken bijvoorbeeld. Binnen mijn traject is dat heel 
belangrijk geweest, om een soort van geleidelijke 
doorgroeimogelijkheid te krijgen. Pas na vier keer 
hebben we gevraagd om iets buiten dat kader te 
doen, iets professioneels te maken. 

Villanella – Ik heb ook twee keer bij Villanella 
meegedaan. Dat is eenzelfde format maar bij 
Villanella krijg je een groter budget. Het is goed om 
iets later in zo ‘n traject te stappen. Je krijgt daar 
immers meer omkadering dan enkel een ruimte en 
coach. De kans is ook groter dat het project op 
andere plaatsen zal staan. 

P.A.R.T.S. – Een ander groot kantelmoment was 
de studie bij P.A.r.T.S. Ze bracht een veel grotere 
bevraging op gang van wat ik doe. Mijn werk is 
heel erg veranderd in vergelijking met het werk 
dat ik voordien maakte. In Brugge kreeg ik in het 
Entrepot de kans om een voorstelling te maken toen 
ik net gestart was bij P.A.r.T.S. Dankzij de input van 
de opleiding is het een hele andere voorstelling 

Gender blender – fABUlEUS (foto: Clara Hermans)

Instant karma – fABUlEUS (foto: Vera Cammaer)



Map of Concerns #002
 
In februari 2013 lanceerden we 
vanuit Bâtard* een breed verspreide 
oproep: Wat zijn jouw bezorgd-
heden? Tot en met 2 mei konden 
antwoorden ingestuurd worden. 
Kunstenaars, wetenschappers, 
activisten … ; om het even wie werd 
gevraagd te reageren. We wilden een 
kaart maken waarop al deze bezorgd-
heden gegroepeerd worden en 
waarbij zo verschillende verbindingen 
tussen de bezorgdheden ontstaan.

Uit meer dan 150 inzendingen 
distilleerden we een duizendtal 
bezorgdheden. Eerst en vooral werd 
een groot aantal inzendingen ingekort 
tot kernzinnen. Vervolgens tekenden 
we gezamenlijk enkele grote thema’s 
uit. De uitdaging was dan de massa 
aan bezorgdheden onder deze the-
ma’s te verdelen en zicht te krijgen op 
mogelijke subcategorieën. Hierdoor 
kwam al snel een aantal problemen 
aan het licht. Bepaalde categorieën 
bleken toch kleiner dan verwacht, er 
waren overlappingen en er onston-
den gelijkaardige subcategorieën en 
discussies rond woordkeuze. Na deze 
belangrijke fase, waarin het materiaal 
werd ontdekt, gewikt en gewogen 
werd de hele puzzel opnieuw her-
schikt tot de suggestie die nu voor 
ligt: zestien groepen met tientallen 
subcategorieën, gaande van ‘Politics’ 
tot ‘Feelings’ en van ‘Self-doubt’ tot 
de verkiezingen in Teheran. 

De methode die we hanteerden 
is niet wars van willekeur. Die 
‘wij’ zijn Pamina de Coulon, Dries 
Douibi, Michiel Vandevelde en Ingrid 
Vranken. Wij cureren en organiseren 
het Bâtard festival 2013 en werken 
daarbij zoveel mogelijk als collectief.

De methode die wij gehanteerd 
hebben om de bezorgdheden te 
sorteren berust in grote mate op 
onderlinge dialoog en discussie. Ons 
gemeenschappelijk doel was het 
grote aantal zeer diverse inzendingen 
zo leesbaar mogelijk maken**.

De map of concerns #002 die u 

op de volgende pagina’s kunt zien 
is een sterk vereenvoudigde versie 
van de kaart. Ze toont de grote 
groeperingen en de subcategorieën 
aan de hand van kernwoorden of 
zinnen. Hoe groter de woorden, hoe 
meer inzendingen verband hielden 
met deze thema’s. Op onze website 
www.batard.be vind je de volledige, 
uitgebreide versie: map of concerns 
#003. Zoals de nummering sugge-
reert zijn er meerdere versies van de 
kaart mogelijk. Op deze manier willen 
we iedereen aanmoedigen zijn eigen 
kaart te maken, en zelf verbindingen 
te leggen. De kaart wordt zo een 
interactieve tool waarrond mensen 
kunnen nadenken of werken. 

De vraag die we ons nu stellen 
luidt: hoe activeren we deze bezorgd-
heden? Wat te doen? Hoe kunnen de 
bezorgdheden een voedingsbodem 
zijn voor actie?

De grote lijnen die via deze kaart 
zichtbaar worden, verbazen niet – de 
grote thema’s en vragen kon men 
vermoeden. Het werk stopt dan ook 
niet bij het louter in kaart brengen van 
de bezorgdheden, maar begint pas. 

Bovenstaande vragen trachten we 
te beantwoorden tijdens het festival 
zelf dat begin december 2013 zal 
plaatsvinden. Het festival zal bestaan 
uit verschillende lagen. Zoals ieder 
jaar selecteren we interessante 
beginnende makers en geven we hen 
de mogelijkheid hun werk te tonen. 
Deze selectie gebeurt op basis van 
de open call en een uitgebreide 
prospectie. Maar we nemen ook niet-
kunstenaars mee op in onze selectie, 
vermits de open call voor deze editie 
aan iedere burger gericht was. Deze 
geselecteerde groep vragen we 
onderling een nieuwe samenwerking 
aan te gaan. We kiezen voor een 
nadruk op samenwerking en een 
poging tot collectiviteit omdat we 
geloven dat het potentieel van samen-
werken die individuele bezorgdheden 
kan overstijgen in gezamenlijke actie. 

De kaart dient als inspiratiebron en 
vertrekpunt voor deze samenwerking. 
De vraag naar en discussie over 
elkaars bezorgdheden was immers 
in het begin van onze eigen praktijk 
als collectief ook een manier om 
gemeenschappelijke grond te vinden 
en de samenwerking aan te gaan.

Voorafgaand aan het festival 
organiseren we gedurende een week 
een congres waarbij iedere dag één 
vraag/thema zal belicht worden uit 
de kaart van bezorgdheden. Tijdens 
deze week willen we het niet louter 
houden bij de geijkte paden zoals: 
ontmoeting en discoursontwikkeling. 
We willen een stap verder gaan door 
ook te proberen tot een antwoord of 
reactie te komen op de kaart.

De kaart bestaat uit honderden 
lange en kortere mails. Een hoop 
werk is al verzet. Maar het echte 
werk begint nu.

Bâtard Congres
Ma 02|12|2013  
> Vrij 06|12|2013
Beursschouwburg, Brussel

Bâtard Festival
Do 05|12|2013  
> Za 07|12|2013
Beursschouwburg, Brussel

www.batard.be 

Pamina de Coulon
Dries Douibi
Michiel Vandevelde
Ingrid Vranken

*  Bâtard is een festival. De voorbije negen edities ondersteunden we beginnende kunstenaars door hen de kans te bieden hun 
werk te tonen in en rond de Beursschouwburg. Voor de editie van 2013 werken we rond de vraag naar bezorgdheden/
concerns. Uiteindelijk mondt dat uit in een congres en een festival.

** Wij zouden heel graag iedereen willen bedanken die zijn bezorgdheid met ons heeft gedeeld.
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ECOLOGY
•	 OVERPOPULATION
•	 FOOD	RESOURCES

	› FOOD	BECOMING	MORE	TOXIC,	BECAUSE	OF	
GMO´S,	AND	MORE	TASTELESS

	› JUNK	FOOD
	› DRINKING	WATER	AND	ITS	PENDING	SCARCITY

•	 DISASTERS
•	 WASTE	OF	RESOURCES
•	 TRAVELLING

•	 THAT	THE	TRANSITION	
WILL	NOT	TAKE	PLACE

•	 GOING	BACK	TO	NATURE

ART
•	 REFLECTIO

NS	ON	ART

	› WHAT	IS	THE	U
NIVERSAL	P

OWER	OF	ART?

	› CAN	ART	STI
LL	CHANGE	

LIFE?

•	 THE	INSTI
TUTIONALIZ

ED	ART	WORLD

•	 ARE	THER
E	LEGITIMATE	GROUND

S	FOR	ARTIS
TS	TO	CLAIM

	ARTWORKS	

AS	HIS/HERS
?	AND	HOW	TO	DEAL	WITH	ARTISTI

C	INFLUENC
ES?

•	THE	DOUBT
S	OF	AN	ART

IST:	HOW	TO	POSITIO
N	

YOURSELF,	H
OW	TO	BE	VALU

ED,		

“IS	MY	CONCEPT	G
OOD	ENOUG

H?”

•	 DIFFEREN
T	ARTISTIC	

DISCIPLINES
	› CINEMA	(NOWADAYS)

	› MODERN	ARC
HITECTURE

	› HOW	CAN	DESIGN
	FIND	NEW	VALUE?

	› THEATRE
	· PHOBIAS	AN

D	DISINTERE
ST

	· THE	STAGE	A
S	A	SHELTER

	› DANCE
	· (THE	MEMORY	OF)	THE

	BODY

	· HOW	DO	WE	SHARE	WHAT	WE	CANNOT	M
EASURE	THR

OUGH	MOVEMENT?

•	 THE	ARTS	I
N	

SOCIETY
	› ART	EDUCAT

ION:	TALENT
,	WHICH	IS	NOT

	BEING	RECO
GNIZED

	› THE	COMMODIFICATIO
N	OF	ART.	AR

T	AS	A	PROD
UCT	RATHER

		

THAN	AS	A	P
ROCESS.

	› THAT	THERE
	IS	NOT	ENO

UGH	SUPPOR
T	FOR	THE	A

RTS.	WE	SHOULD	

BRIDGE	THE
	GAP	BETWEEN	ART	AN

D	SOCIETY.

	› ART	AS	ACTI
VISM.	WHAT	IS	THE	E

THICAL	IMPLICATION	O
F	ART	IN	AN

	EXTREME	

NEOLIBERA
L	SOCIETY?	H

OW	CAN	WE/DO	WE	TAKE	A	RA
DICAL	POSIT

ION?

	› HOW	TO	DEAL	WITH	ALL	THE
	ADDITIONA

L	INTERNAT
IONAL	OPPO

RTUNITIES?

	› TRADITION	
AND	MULTICULTUR

ALISM

BULLSHIT

SOCIETY
•	SOCIAL	INJUSTICE	› HOUSING

	› POVERTY$
	› LOW	PRICES	BECAUSE	OF	SOCIAL	INJUSTICE	ELSEWHERE	› PRECARITY

•	 EDUCATION
•	 SCIENCE

•	 CITIZENSHIP;	THAT	EVERYBODY	SHOULD	BE	POLITICAL	BUT		
NO	ONE	REALLY	IS.•	THE	PUBLIC	SPACE:	THE	LACK	OF	PLACES	WHERE	
PEOPLE	FROM	THE	MOST	DIVERSE	SOCIAL	SECTORS	
AND	CULTURAL	BACKGROUNDS	COULD	MEET

	› THE	PUBLIC	AS	A	HETEROGENEOUS	COMMUNITY	› HOW	DOES	A	CITY	INFLUENCE	IT’S	INHABITANTS?•	 VIOLENCE•	 THE	FUTURE	OF	OUR	SOCIETY•	 GENDER
•	 THE	CONSUMER	SOCIETY.	ARE	PRODUCTS	MORE	POWERFUL	THAN	PEOPLE?
•	 THE	COMMODIFICATION	OF	CULTURE

POLITICS
•	 FREEDOM

	AND	AUTO
NOMY

•	 BELGIUM
	› N-VA

	› THE	LACK	O
F	A	FEDERA

L	ELECTOR
AL	DISTRIC

T

•	 THE	LACK	O
F	PARTICIPA

TORY	VOTIN
G	AND	DEM

OCRATIC	LE
GITIMISATION	OF

	THE	EU	AN
D	THE	INFL

UENCE	OF	L
OBBIES.

•	 THE	PRESID
ENCY	ELEC

TION	IN	JUN
E	IN	TEHRA

N.

•	 BORDER	R
EGULATION

	AND	THE	W
AY	

EUROPE	HA
NDLES	MIGRATION.

•	 THE	HYPER
	COMPLEXITY	AN

D	GROWING	RATES/
ESCALATIO

N	OF	GLOBA
L	PROBLEM

S.

•	 THE	SYRIAN
	CIVIL	WAR

•	IDEOLOGY
:	IT	SEEMS	WE’RE	

ALMOST	NOT	AL
LOWED	TO	

SAY	ANYMORE	THAT	W
E	

WANT	TO	IMPROVE	THE
	

WORLD	OR	TU
RN	IT	UPSID

E	

DOWN.
•	 NATIONAL	

AND	SEPAR
ATIST	MOVEMENTS

•	HOW	TO	START	A
	

REVOLUTIO
N?	WHAT	

ARE	THE	GO
ALS	AND	TH

E	

CONSEQUE
NCES?

•	 WHAT	IS	THE
	ROLE	OF	DO

MINANT	MEDIA?

•	 THE	UNWILLINGNESS
	OF	PEOPLE

	TO	ACCEPT
	CHANGE.

RELATIONSHIPS•	HOW	DO	WE	WANT	TO	BE	TOGETHER?

•	 THAT	NOTHING	WILL	HARM	THOSE	WHO	ARE	CLOSE	TO	ME.

•	 HOW	DO	I	RELATE	MYSELF	TO	SOCIETY	AS	A	WHOLE?

•	 PEER	PRESSURE

COLLECTIVENESS
•	 HOW	TO	WORK	IN	A	COLLECTIVE?•	 WHAT	/	WHO	ARE	THE	PEOPLE?
•	 COOPERATION
•	 THE	STAKES	AND	LIMITS	OF	TOGETHERNESS•	 BEHAVIOUR	OF	MASSES
•	 HOW	TO	CREATE	SUBSTANTIVE	CONNECTIONS		WITH	OTHER	PEOPLE?
•	 INDIVIDUALISM

WORK
•	 HOW	CAN	WE	SPEAK	OF	S

UCCESS	IN	TE
RMS	OF	ONE’S	VA

LUES?

•	 IN	TIMES	OF	GROWING	SPECIALI
SATION	IN	TH

E	WORK	FORCE,	I
T’S	CONSIDER

ED	INEFFICIE
NT	TO	TRY	TO

	RESOLVE	PRO
BLEMS	OUTSIDE	OF

	ONE’S	OWN	EXPERTISE
.

•	 YOUNG,	TA
LENTED	PEOP

LE	WHO	CAN’T	FIN
D	A	JOB

•	 MANAGING	TIM
E	AS	AN	INDE

PENDENT	WORKERS	(E.G.
	HOW	TO	COMBINE	WORK	AND	FAM

ILY)

•	 WHAT	IS	THE	“R
OOM”	WE	WANT	TO	WORK	IN?	(I	WISH	I	DIDN’T	H

AVE	TO	USE	T
HE	COMPUTER	THAT	

MUCH)

•	 THINKING	&	I
DEAS

FEELINGS
•	THE	FEAR•	 I	WORRY	ABOUT	BEING	COLD	OUTSIDE            <=>
•	 HONESTY•	 THAT	MY	PARENTS	ARE	HAPPY•	 EMOTIONAL	STOICISM

COMMUNICATION
•	I	OPPOSE	MYSELF	
TO	THE	GROWING	
TENDENCY	TO	
SIMPLIFY,	UNIFY	
AND		
FACILITATE	
LANGUAGE.

•	 I	FEAR	THAT	LANGUAGE	IS	OUR	DEEPEST	FORM	OF	
VIOLENCE.	ALL	PHYSICAL	VIOLENCE	ARISES	FROM	THE	
WAY	WE	TALK	ABOUT	EACH	OTHER.

•	 IN	MY	DAILY	
SURROUNDINGS,	I	MISS	
GIVING	ATTENTION	TO	
REALLY	LISTEN	AND	TO	
OPEN	MYSELF	UP	FOR	
INFORMATION	TO	PASS	
THROUGH	ME.

•	 I’M	CONCERNED	ABOUT	THE	THINGS		
I	MISCOMMUNICATE	OR	MISSPEAK

HEALTH
•	 DISEA

SES	

(AIDS,	
INSOM

NIA,	

RISKS	O
F	

SMOKING
,...)

•	 WE	ARE	W
HAT	W

E	EAT.

•	 SHOUL
D	I	LIST

EN	TO	
MY	BODY

	TO	GU
IDE	ME	TO	

GOOD	H
EALTH

	OR	SH
OULD	I

	LISTEN
	TO	EX

PERTS?

•	 ADDIC
TIONS

SELF REFLECTION
•	 IDENTITY

	› WHAT’S	MY	INDIVIDUALITY?	› WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	BE	A	WOMAN	IN	OUR	SOCIETY?•	 SELF	DOUBT	› I	WORRY	ABOUT	NOT	LIVING	UP	TO	EXPECTATIONS
	› SOMETIMES	I’M	CONCERNED	ABOUT	MY	
INDIFFERENCE,	ABOUT	THE	AMPLITUDE	OF	
THE	PROBLEMS	AND	THE	LACK	OF	CONCERN	
AND	GRIP	I	HAVE	ON	THE	SITUATION

	› WHEN	DOES	A	PERSON	BECOME	A	PERSON?

TIME
•	 THAT	TH

E	PACE	O
F	LIFE	IS

	GETTIN
G	FASTE

R.	THAT	

SLOWING	DOW
N	IS	NOT

	AN	OPTI
ON.

•	 TIME	MANAGEM
ENT	(TH

E	

FEELING
	THAT	TH

E	DAYS	A
RE	

TOO	SHO
RT	TO	DO

	EVERYT
HING)	

•	 AGEING

SPIRITUALITY
•	 SHAMANISM

•	 IS	IT	POSS
IBLE	TO	TU

RN	ON	TH
E	BODY	AN

D	THE	SOU
L	AT	THE	S

AME	TIME?

•	 DREAMS	AND	YOU
R	SUB-CON

SCIENCE

•	 WHERE	WILL	WE	GO	AFTE
R	WE	DIE?

•	 WHAT	IS	MY	INDIVID
UAL	PLAC

E	IN	THE	C
OSMOS?

COMMITMENT
•	 HOW	CAN	WE	LIVE	RESPONSIVELY	AND	ENGAGED?	

•	 WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	REBEL	AGAINST	SOMETHING	NOWADAYS?

•	 HOW	CAN	WE	GO	FROM	INDIGNATION	TO	
ACTION	AND	ORGANISATION?

ECONOMY
•	MONEY

	› THE	FEAR	OF	MONEY

	› HOW	WILL	I	PAY	MY	RENT?
	› HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	VALUES

?	HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	PERSON
AL	VALUES?

•	THE	ECONOMIC	SYSTEM	
(DESTRUCTION	OF	
PEOPLE	AND	PLANET)

	› WITHIN	THE	CURRENT	ECONOMIC	FRAMEWORK	EXTERNAL	COSTS
	ARE	NOT	BEING	

INTERNALISED

	› I	WORRY	ABOUT	THE	FINANCIAL	CRISIS,	B
UT	ONLY	BECAUSE	I	HAVE	

A	VAGUE	FEELING	THAT	I	SHOULD

	› THE	GLOBAL	INEQUALITY
	BETWEEN	THE	POOR	AND	THE	RICH

VIRTUAL
•	NEW	TECHNOLOGIES,	INTERNET	AND	PRIVACY•	 THE	UNKNOWN•	 HOW	REALITY	BECOMES	MORE	UNREAL	TO	ME
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ECOLOGY
•	 OVERPOPULATION
•	 FOOD	RESOURCES

	› FOOD	BECOMING	MORE	TOXIC,	BECAUSE	OF	
GMO´S,	AND	MORE	TASTELESS

	› JUNK	FOOD
	› DRINKING	WATER	AND	ITS	PENDING	SCARCITY

•	 DISASTERS
•	 WASTE	OF	RESOURCES
•	 TRAVELLING

•	 THAT	THE	TRANSITION	
WILL	NOT	TAKE	PLACE

•	 GOING	BACK	TO	NATURE

ART
•	 REFLECTIO

NS	ON	ART

	› WHAT	IS	THE	U
NIVERSAL	P

OWER	OF	ART?

	› CAN	ART	STI
LL	CHANGE	

LIFE?

•	 THE	INSTI
TUTIONALIZ

ED	ART	WORLD

•	 ARE	THER
E	LEGITIMATE	GROUND

S	FOR	ARTIS
TS	TO	CLAIM

	ARTWORKS	

AS	HIS/HERS
?	AND	HOW	TO	DEAL	WITH	ARTISTI

C	INFLUENC
ES?

•	THE	DOUBT
S	OF	AN	ART

IST:	HOW	TO	POSITIO
N	

YOURSELF,	H
OW	TO	BE	VALU

ED,		

“IS	MY	CONCEPT	G
OOD	ENOUG

H?”

•	 DIFFEREN
T	ARTISTIC	

DISCIPLINES
	› CINEMA	(NOWADAYS)

	› MODERN	ARC
HITECTURE

	› HOW	CAN	DESIGN
	FIND	NEW	VALUE?

	› THEATRE
	· PHOBIAS	AN

D	DISINTERE
ST

	· THE	STAGE	A
S	A	SHELTER

	› DANCE
	· (THE	MEMORY	OF)	THE

	BODY

	· HOW	DO	WE	SHARE	WHAT	WE	CANNOT	M
EASURE	THR

OUGH	MOVEMENT?

•	 THE	ARTS	I
N	

SOCIETY
	› ART	EDUCAT

ION:	TALENT
,	WHICH	IS	NOT

	BEING	RECO
GNIZED

	› THE	COMMODIFICATIO
N	OF	ART.	AR

T	AS	A	PROD
UCT	RATHER

		

THAN	AS	A	P
ROCESS.

	› THAT	THERE
	IS	NOT	ENO

UGH	SUPPOR
T	FOR	THE	A

RTS.	WE	SHOULD	

BRIDGE	THE
	GAP	BETWEEN	ART	AN

D	SOCIETY.

	› ART	AS	ACTI
VISM.	WHAT	IS	THE	E

THICAL	IMPLICATION	O
F	ART	IN	AN

	EXTREME	

NEOLIBERA
L	SOCIETY?	H

OW	CAN	WE/DO	WE	TAKE	A	RA
DICAL	POSIT

ION?

	› HOW	TO	DEAL	WITH	ALL	THE
	ADDITIONA

L	INTERNAT
IONAL	OPPO

RTUNITIES?

	› TRADITION	
AND	MULTICULTUR

ALISM

BULLSHIT

SOCIETY
•	SOCIAL	INJUSTICE	› HOUSING

	› POVERTY$
	› LOW	PRICES	BECAUSE	OF	SOCIAL	INJUSTICE	ELSEWHERE	› PRECARITY

•	 EDUCATION
•	 SCIENCE

•	 CITIZENSHIP;	THAT	EVERYBODY	SHOULD	BE	POLITICAL	BUT		
NO	ONE	REALLY	IS.•	THE	PUBLIC	SPACE:	THE	LACK	OF	PLACES	WHERE	
PEOPLE	FROM	THE	MOST	DIVERSE	SOCIAL	SECTORS	
AND	CULTURAL	BACKGROUNDS	COULD	MEET

	› THE	PUBLIC	AS	A	HETEROGENEOUS	COMMUNITY	› HOW	DOES	A	CITY	INFLUENCE	IT’S	INHABITANTS?•	 VIOLENCE•	 THE	FUTURE	OF	OUR	SOCIETY•	 GENDER
•	 THE	CONSUMER	SOCIETY.	ARE	PRODUCTS	MORE	POWERFUL	THAN	PEOPLE?
•	 THE	COMMODIFICATION	OF	CULTURE

POLITICS
•	 FREEDOM

	AND	AUTO
NOMY

•	 BELGIUM
	› N-VA

	› THE	LACK	O
F	A	FEDERA

L	ELECTOR
AL	DISTRIC

T

•	 THE	LACK	O
F	PARTICIPA

TORY	VOTIN
G	AND	DEM

OCRATIC	LE
GITIMISATION	OF

	THE	EU	AN
D	THE	INFL

UENCE	OF	L
OBBIES.

•	 THE	PRESID
ENCY	ELEC

TION	IN	JUN
E	IN	TEHRA

N.

•	 BORDER	R
EGULATION

	AND	THE	W
AY	

EUROPE	HA
NDLES	MIGRATION.

•	 THE	HYPER
	COMPLEXITY	AN

D	GROWING	RATES/
ESCALATIO

N	OF	GLOBA
L	PROBLEM

S.

•	 THE	SYRIAN
	CIVIL	WAR

•	IDEOLOGY
:	IT	SEEMS	WE’RE	

ALMOST	NOT	AL
LOWED	TO	

SAY	ANYMORE	THAT	W
E	

WANT	TO	IMPROVE	THE
	

WORLD	OR	TU
RN	IT	UPSID

E	

DOWN.
•	 NATIONAL	

AND	SEPAR
ATIST	MOVEMENTS

•	HOW	TO	START	A
	

REVOLUTIO
N?	WHAT	

ARE	THE	GO
ALS	AND	TH

E	

CONSEQUE
NCES?

•	 WHAT	IS	THE
	ROLE	OF	DO

MINANT	MEDIA?

•	 THE	UNWILLINGNESS
	OF	PEOPLE

	TO	ACCEPT
	CHANGE.

RELATIONSHIPS•	HOW	DO	WE	WANT	TO	BE	TOGETHER?

•	 THAT	NOTHING	WILL	HARM	THOSE	WHO	ARE	CLOSE	TO	ME.

•	 HOW	DO	I	RELATE	MYSELF	TO	SOCIETY	AS	A	WHOLE?

•	 PEER	PRESSURE

COLLECTIVENESS
•	 HOW	TO	WORK	IN	A	COLLECTIVE?•	 WHAT	/	WHO	ARE	THE	PEOPLE?
•	 COOPERATION
•	 THE	STAKES	AND	LIMITS	OF	TOGETHERNESS•	 BEHAVIOUR	OF	MASSES
•	 HOW	TO	CREATE	SUBSTANTIVE	CONNECTIONS		WITH	OTHER	PEOPLE?
•	 INDIVIDUALISM

WORK
•	 HOW	CAN	WE	SPEAK	OF	S

UCCESS	IN	TE
RMS	OF	ONE’S	VA

LUES?

•	 IN	TIMES	OF	GROWING	SPECIALI
SATION	IN	TH

E	WORK	FORCE,	I
T’S	CONSIDER

ED	INEFFICIE
NT	TO	TRY	TO

	RESOLVE	PRO
BLEMS	OUTSIDE	OF

	ONE’S	OWN	EXPERTISE
.

•	 YOUNG,	TA
LENTED	PEOP

LE	WHO	CAN’T	FIN
D	A	JOB

•	 MANAGING	TIM
E	AS	AN	INDE

PENDENT	WORKERS	(E.G.
	HOW	TO	COMBINE	WORK	AND	FAM

ILY)

•	 WHAT	IS	THE	“R
OOM”	WE	WANT	TO	WORK	IN?	(I	WISH	I	DIDN’T	H

AVE	TO	USE	T
HE	COMPUTER	THAT	

MUCH)

•	 THINKING	&	I
DEAS

FEELINGS
•	THE	FEAR•	 I	WORRY	ABOUT	BEING	COLD	OUTSIDE            <=>
•	 HONESTY•	 THAT	MY	PARENTS	ARE	HAPPY•	 EMOTIONAL	STOICISM

COMMUNICATION
•	I	OPPOSE	MYSELF	
TO	THE	GROWING	
TENDENCY	TO	
SIMPLIFY,	UNIFY	
AND		
FACILITATE	
LANGUAGE.

•	 I	FEAR	THAT	LANGUAGE	IS	OUR	DEEPEST	FORM	OF	
VIOLENCE.	ALL	PHYSICAL	VIOLENCE	ARISES	FROM	THE	
WAY	WE	TALK	ABOUT	EACH	OTHER.

•	 IN	MY	DAILY	
SURROUNDINGS,	I	MISS	
GIVING	ATTENTION	TO	
REALLY	LISTEN	AND	TO	
OPEN	MYSELF	UP	FOR	
INFORMATION	TO	PASS	
THROUGH	ME.

•	 I’M	CONCERNED	ABOUT	THE	THINGS		
I	MISCOMMUNICATE	OR	MISSPEAK

HEALTH
•	 DISEA

SES	

(AIDS,	
INSOM

NIA,	

RISKS	O
F	

SMOKING
,...)

•	 WE	ARE	W
HAT	W

E	EAT.

•	 SHOUL
D	I	LIST

EN	TO	
MY	BODY

	TO	GU
IDE	ME	TO	

GOOD	H
EALTH

	OR	SH
OULD	I

	LISTEN
	TO	EX

PERTS?

•	 ADDIC
TIONS

SELF REFLECTION
•	 IDENTITY

	› WHAT’S	MY	INDIVIDUALITY?	› WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	BE	A	WOMAN	IN	OUR	SOCIETY?•	 SELF	DOUBT	› I	WORRY	ABOUT	NOT	LIVING	UP	TO	EXPECTATIONS
	› SOMETIMES	I’M	CONCERNED	ABOUT	MY	
INDIFFERENCE,	ABOUT	THE	AMPLITUDE	OF	
THE	PROBLEMS	AND	THE	LACK	OF	CONCERN	
AND	GRIP	I	HAVE	ON	THE	SITUATION

	› WHEN	DOES	A	PERSON	BECOME	A	PERSON?

TIME
•	 THAT	TH

E	PACE	O
F	LIFE	IS

	GETTIN
G	FASTE

R.	THAT	

SLOWING	DOW
N	IS	NOT

	AN	OPTI
ON.

•	 TIME	MANAGEM
ENT	(TH

E	

FEELING
	THAT	TH

E	DAYS	A
RE	

TOO	SHO
RT	TO	DO

	EVERYT
HING)	

•	 AGEING

SPIRITUALITY
•	 SHAMANISM

•	 IS	IT	POSS
IBLE	TO	TU

RN	ON	TH
E	BODY	AN

D	THE	SOU
L	AT	THE	S

AME	TIME?

•	 DREAMS	AND	YOU
R	SUB-CON

SCIENCE

•	 WHERE	WILL	WE	GO	AFTE
R	WE	DIE?

•	 WHAT	IS	MY	INDIVID
UAL	PLAC

E	IN	THE	C
OSMOS?

COMMITMENT
•	 HOW	CAN	WE	LIVE	RESPONSIVELY	AND	ENGAGED?	

•	 WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	REBEL	AGAINST	SOMETHING	NOWADAYS?

•	 HOW	CAN	WE	GO	FROM	INDIGNATION	TO	
ACTION	AND	ORGANISATION?

ECONOMY
•	MONEY

	› THE	FEAR	OF	MONEY

	› HOW	WILL	I	PAY	MY	RENT?
	› HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	VALUES

?	HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	PERSON
AL	VALUES?

•	THE	ECONOMIC	SYSTEM	
(DESTRUCTION	OF	
PEOPLE	AND	PLANET)

	› WITHIN	THE	CURRENT	ECONOMIC	FRAMEWORK	EXTERNAL	COSTS
	ARE	NOT	BEING	

INTERNALISED

	› I	WORRY	ABOUT	THE	FINANCIAL	CRISIS,	B
UT	ONLY	BECAUSE	I	HAVE	

A	VAGUE	FEELING	THAT	I	SHOULD

	› THE	GLOBAL	INEQUALITY
	BETWEEN	THE	POOR	AND	THE	RICH

VIRTUAL
•	NEW	TECHNOLOGIES,	INTERNET	AND	PRIVACY•	 THE	UNKNOWN•	 HOW	REALITY	BECOMES	MORE	UNREAL	TO	ME
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ECOLOGY
•	 OVERPOPULATION
•	 FOOD	RESOURCES

	› FOOD	BECOMING	MORE	TOXIC,	BECAUSE	OF	
GMO´S,	AND	MORE	TASTELESS

	› JUNK	FOOD
	› DRINKING	WATER	AND	ITS	PENDING	SCARCITY

•	 DISASTERS
•	 WASTE	OF	RESOURCES
•	 TRAVELLING

•	 THAT	THE	TRANSITION	
WILL	NOT	TAKE	PLACE

•	 GOING	BACK	TO	NATURE

ART
•	 REFLECTIO

NS	ON	ART

	› WHAT	IS	THE	U
NIVERSAL	P

OWER	OF	ART?

	› CAN	ART	STI
LL	CHANGE	

LIFE?

•	 THE	INSTI
TUTIONALIZ

ED	ART	WORLD

•	 ARE	THER
E	LEGITIMATE	GROUND

S	FOR	ARTIS
TS	TO	CLAIM

	ARTWORKS	

AS	HIS/HERS
?	AND	HOW	TO	DEAL	WITH	ARTISTI

C	INFLUENC
ES?

•	THE	DOUBT
S	OF	AN	ART

IST:	HOW	TO	POSITIO
N	

YOURSELF,	H
OW	TO	BE	VALU

ED,		

“IS	MY	CONCEPT	G
OOD	ENOUG

H?”

•	 DIFFEREN
T	ARTISTIC	

DISCIPLINES
	› CINEMA	(NOWADAYS)

	› MODERN	ARC
HITECTURE

	› HOW	CAN	DESIGN
	FIND	NEW	VALUE?

	› THEATRE
	· PHOBIAS	AN

D	DISINTERE
ST

	· THE	STAGE	A
S	A	SHELTER

	› DANCE
	· (THE	MEMORY	OF)	THE

	BODY

	· HOW	DO	WE	SHARE	WHAT	WE	CANNOT	M
EASURE	THR

OUGH	MOVEMENT?

•	 THE	ARTS	I
N	

SOCIETY
	› ART	EDUCAT

ION:	TALENT
,	WHICH	IS	NOT

	BEING	RECO
GNIZED

	› THE	COMMODIFICATIO
N	OF	ART.	AR

T	AS	A	PROD
UCT	RATHER

		

THAN	AS	A	P
ROCESS.

	› THAT	THERE
	IS	NOT	ENO

UGH	SUPPOR
T	FOR	THE	A

RTS.	WE	SHOULD	

BRIDGE	THE
	GAP	BETWEEN	ART	AN

D	SOCIETY.

	› ART	AS	ACTI
VISM.	WHAT	IS	THE	E

THICAL	IMPLICATION	O
F	ART	IN	AN

	EXTREME	

NEOLIBERA
L	SOCIETY?	H

OW	CAN	WE/DO	WE	TAKE	A	RA
DICAL	POSIT

ION?

	› HOW	TO	DEAL	WITH	ALL	THE
	ADDITIONA

L	INTERNAT
IONAL	OPPO

RTUNITIES?

	› TRADITION	
AND	MULTICULTUR

ALISM

BULLSHIT

SOCIETY
•	SOCIAL	INJUSTICE	› HOUSING

	› POVERTY$
	› LOW	PRICES	BECAUSE	OF	SOCIAL	INJUSTICE	ELSEWHERE	› PRECARITY

•	 EDUCATION
•	 SCIENCE

•	 CITIZENSHIP;	THAT	EVERYBODY	SHOULD	BE	POLITICAL	BUT		
NO	ONE	REALLY	IS.•	THE	PUBLIC	SPACE:	THE	LACK	OF	PLACES	WHERE	
PEOPLE	FROM	THE	MOST	DIVERSE	SOCIAL	SECTORS	
AND	CULTURAL	BACKGROUNDS	COULD	MEET

	› THE	PUBLIC	AS	A	HETEROGENEOUS	COMMUNITY	› HOW	DOES	A	CITY	INFLUENCE	IT’S	INHABITANTS?•	 VIOLENCE•	 THE	FUTURE	OF	OUR	SOCIETY•	 GENDER
•	 THE	CONSUMER	SOCIETY.	ARE	PRODUCTS	MORE	POWERFUL	THAN	PEOPLE?
•	 THE	COMMODIFICATION	OF	CULTURE

POLITICS
•	 FREEDOM

	AND	AUTO
NOMY

•	 BELGIUM
	› N-VA

	› THE	LACK	O
F	A	FEDERA

L	ELECTOR
AL	DISTRIC

T

•	 THE	LACK	O
F	PARTICIPA

TORY	VOTIN
G	AND	DEM

OCRATIC	LE
GITIMISATION	OF

	THE	EU	AN
D	THE	INFL

UENCE	OF	L
OBBIES.

•	 THE	PRESID
ENCY	ELEC

TION	IN	JUN
E	IN	TEHRA

N.

•	 BORDER	R
EGULATION

	AND	THE	W
AY	

EUROPE	HA
NDLES	MIGRATION.

•	 THE	HYPER
	COMPLEXITY	AN

D	GROWING	RATES/
ESCALATIO

N	OF	GLOBA
L	PROBLEM

S.

•	 THE	SYRIAN
	CIVIL	WAR

•	IDEOLOGY
:	IT	SEEMS	WE’RE	

ALMOST	NOT	AL
LOWED	TO	

SAY	ANYMORE	THAT	W
E	

WANT	TO	IMPROVE	THE
	

WORLD	OR	TU
RN	IT	UPSID

E	

DOWN.
•	 NATIONAL	

AND	SEPAR
ATIST	MOVEMENTS

•	HOW	TO	START	A
	

REVOLUTIO
N?	WHAT	

ARE	THE	GO
ALS	AND	TH

E	

CONSEQUE
NCES?

•	 WHAT	IS	THE
	ROLE	OF	DO

MINANT	MEDIA?

•	 THE	UNWILLINGNESS
	OF	PEOPLE

	TO	ACCEPT
	CHANGE.

RELATIONSHIPS•	HOW	DO	WE	WANT	TO	BE	TOGETHER?

•	 THAT	NOTHING	WILL	HARM	THOSE	WHO	ARE	CLOSE	TO	ME.

•	 HOW	DO	I	RELATE	MYSELF	TO	SOCIETY	AS	A	WHOLE?

•	 PEER	PRESSURE

COLLECTIVENESS
•	 HOW	TO	WORK	IN	A	COLLECTIVE?•	 WHAT	/	WHO	ARE	THE	PEOPLE?
•	 COOPERATION
•	 THE	STAKES	AND	LIMITS	OF	TOGETHERNESS•	 BEHAVIOUR	OF	MASSES
•	 HOW	TO	CREATE	SUBSTANTIVE	CONNECTIONS		WITH	OTHER	PEOPLE?
•	 INDIVIDUALISM

WORK
•	 HOW	CAN	WE	SPEAK	OF	S

UCCESS	IN	TE
RMS	OF	ONE’S	VA

LUES?

•	 IN	TIMES	OF	GROWING	SPECIALI
SATION	IN	TH

E	WORK	FORCE,	I
T’S	CONSIDER

ED	INEFFICIE
NT	TO	TRY	TO

	RESOLVE	PRO
BLEMS	OUTSIDE	OF

	ONE’S	OWN	EXPERTISE
.

•	 YOUNG,	TA
LENTED	PEOP

LE	WHO	CAN’T	FIN
D	A	JOB

•	 MANAGING	TIM
E	AS	AN	INDE

PENDENT	WORKERS	(E.G.
	HOW	TO	COMBINE	WORK	AND	FAM

ILY)

•	 WHAT	IS	THE	“R
OOM”	WE	WANT	TO	WORK	IN?	(I	WISH	I	DIDN’T	H

AVE	TO	USE	T
HE	COMPUTER	THAT	

MUCH)

•	 THINKING	&	I
DEAS

FEELINGS
•	THE	FEAR•	 I	WORRY	ABOUT	BEING	COLD	OUTSIDE            <=>
•	 HONESTY•	 THAT	MY	PARENTS	ARE	HAPPY•	 EMOTIONAL	STOICISM

COMMUNICATION
•	I	OPPOSE	MYSELF	
TO	THE	GROWING	
TENDENCY	TO	
SIMPLIFY,	UNIFY	
AND		
FACILITATE	
LANGUAGE.

•	 I	FEAR	THAT	LANGUAGE	IS	OUR	DEEPEST	FORM	OF	
VIOLENCE.	ALL	PHYSICAL	VIOLENCE	ARISES	FROM	THE	
WAY	WE	TALK	ABOUT	EACH	OTHER.

•	 IN	MY	DAILY	
SURROUNDINGS,	I	MISS	
GIVING	ATTENTION	TO	
REALLY	LISTEN	AND	TO	
OPEN	MYSELF	UP	FOR	
INFORMATION	TO	PASS	
THROUGH	ME.

•	 I’M	CONCERNED	ABOUT	THE	THINGS		
I	MISCOMMUNICATE	OR	MISSPEAK

HEALTH
•	 DISEA

SES	

(AIDS,	
INSOM

NIA,	

RISKS	O
F	

SMOKING
,...)

•	 WE	ARE	W
HAT	W

E	EAT.

•	 SHOUL
D	I	LIST

EN	TO	
MY	BODY

	TO	GU
IDE	ME	TO	

GOOD	H
EALTH

	OR	SH
OULD	I

	LISTEN
	TO	EX

PERTS?

•	 ADDIC
TIONS

SELF REFLECTION
•	 IDENTITY

	› WHAT’S	MY	INDIVIDUALITY?	› WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	BE	A	WOMAN	IN	OUR	SOCIETY?•	 SELF	DOUBT	› I	WORRY	ABOUT	NOT	LIVING	UP	TO	EXPECTATIONS
	› SOMETIMES	I’M	CONCERNED	ABOUT	MY	
INDIFFERENCE,	ABOUT	THE	AMPLITUDE	OF	
THE	PROBLEMS	AND	THE	LACK	OF	CONCERN	
AND	GRIP	I	HAVE	ON	THE	SITUATION

	› WHEN	DOES	A	PERSON	BECOME	A	PERSON?

TIME
•	 THAT	TH

E	PACE	O
F	LIFE	IS

	GETTIN
G	FASTE

R.	THAT	

SLOWING	DOW
N	IS	NOT

	AN	OPTI
ON.

•	 TIME	MANAGEM
ENT	(TH

E	

FEELING
	THAT	TH

E	DAYS	A
RE	

TOO	SHO
RT	TO	DO

	EVERYT
HING)	

•	 AGEING

SPIRITUALITY
•	 SHAMANISM

•	 IS	IT	POSS
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E	BODY	AN

D	THE	SOU
L	AT	THE	S

AME	TIME?

•	 DREAMS	AND	YOU
R	SUB-CON

SCIENCE

•	 WHERE	WILL	WE	GO	AFTE
R	WE	DIE?

•	 WHAT	IS	MY	INDIVID
UAL	PLAC

E	IN	THE	C
OSMOS?

COMMITMENT
•	 HOW	CAN	WE	LIVE	RESPONSIVELY	AND	ENGAGED?	

•	 WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	REBEL	AGAINST	SOMETHING	NOWADAYS?

•	 HOW	CAN	WE	GO	FROM	INDIGNATION	TO	
ACTION	AND	ORGANISATION?

ECONOMY
•	MONEY

	› THE	FEAR	OF	MONEY

	› HOW	WILL	I	PAY	MY	RENT?
	› HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	VALUES

?	HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	PERSON
AL	VALUES?

•	THE	ECONOMIC	SYSTEM	
(DESTRUCTION	OF	
PEOPLE	AND	PLANET)

	› WITHIN	THE	CURRENT	ECONOMIC	FRAMEWORK	EXTERNAL	COSTS
	ARE	NOT	BEING	

INTERNALISED

	› I	WORRY	ABOUT	THE	FINANCIAL	CRISIS,	B
UT	ONLY	BECAUSE	I	HAVE	

A	VAGUE	FEELING	THAT	I	SHOULD

	› THE	GLOBAL	INEQUALITY
	BETWEEN	THE	POOR	AND	THE	RICH

VIRTUAL
•	NEW	TECHNOLOGIES,	INTERNET	AND	PRIVACY•	 THE	UNKNOWN•	 HOW	REALITY	BECOMES	MORE	UNREAL	TO	ME
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ECOLOGY
•	 OVERPOPULATION
•	 FOOD	RESOURCES

	› FOOD	BECOMING	MORE	TOXIC,	BECAUSE	OF	
GMO´S,	AND	MORE	TASTELESS

	› JUNK	FOOD
	› DRINKING	WATER	AND	ITS	PENDING	SCARCITY

•	 DISASTERS
•	 WASTE	OF	RESOURCES
•	 TRAVELLING

•	 THAT	THE	TRANSITION	
WILL	NOT	TAKE	PLACE

•	 GOING	BACK	TO	NATURE

ART
•	 REFLECTIO

NS	ON	ART

	› WHAT	IS	THE	U
NIVERSAL	P

OWER	OF	ART?

	› CAN	ART	STI
LL	CHANGE	

LIFE?

•	 THE	INSTI
TUTIONALIZ

ED	ART	WORLD

•	 ARE	THER
E	LEGITIMATE	GROUND

S	FOR	ARTIS
TS	TO	CLAIM

	ARTWORKS	

AS	HIS/HERS
?	AND	HOW	TO	DEAL	WITH	ARTISTI

C	INFLUENC
ES?

•	THE	DOUBT
S	OF	AN	ART

IST:	HOW	TO	POSITIO
N	

YOURSELF,	H
OW	TO	BE	VALU

ED,		

“IS	MY	CONCEPT	G
OOD	ENOUG

H?”

•	 DIFFEREN
T	ARTISTIC	

DISCIPLINES
	› CINEMA	(NOWADAYS)

	› MODERN	ARC
HITECTURE

	› HOW	CAN	DESIGN
	FIND	NEW	VALUE?

	› THEATRE
	· PHOBIAS	AN

D	DISINTERE
ST

	· THE	STAGE	A
S	A	SHELTER

	› DANCE
	· (THE	MEMORY	OF)	THE

	BODY

	· HOW	DO	WE	SHARE	WHAT	WE	CANNOT	M
EASURE	THR

OUGH	MOVEMENT?

•	 THE	ARTS	I
N	

SOCIETY
	› ART	EDUCAT

ION:	TALENT
,	WHICH	IS	NOT

	BEING	RECO
GNIZED

	› THE	COMMODIFICATIO
N	OF	ART.	AR

T	AS	A	PROD
UCT	RATHER

		

THAN	AS	A	P
ROCESS.

	› THAT	THERE
	IS	NOT	ENO

UGH	SUPPOR
T	FOR	THE	A

RTS.	WE	SHOULD	

BRIDGE	THE
	GAP	BETWEEN	ART	AN

D	SOCIETY.

	› ART	AS	ACTI
VISM.	WHAT	IS	THE	E

THICAL	IMPLICATION	O
F	ART	IN	AN

	EXTREME	

NEOLIBERA
L	SOCIETY?	H

OW	CAN	WE/DO	WE	TAKE	A	RA
DICAL	POSIT

ION?

	› HOW	TO	DEAL	WITH	ALL	THE
	ADDITIONA

L	INTERNAT
IONAL	OPPO

RTUNITIES?

	› TRADITION	
AND	MULTICULTUR

ALISM

BULLSHIT

SOCIETY
•	SOCIAL	INJUSTICE	› HOUSING

	› POVERTY$
	› LOW	PRICES	BECAUSE	OF	SOCIAL	INJUSTICE	ELSEWHERE	› PRECARITY

•	 EDUCATION
•	 SCIENCE

•	 CITIZENSHIP;	THAT	EVERYBODY	SHOULD	BE	POLITICAL	BUT		
NO	ONE	REALLY	IS.•	THE	PUBLIC	SPACE:	THE	LACK	OF	PLACES	WHERE	
PEOPLE	FROM	THE	MOST	DIVERSE	SOCIAL	SECTORS	
AND	CULTURAL	BACKGROUNDS	COULD	MEET

	› THE	PUBLIC	AS	A	HETEROGENEOUS	COMMUNITY	› HOW	DOES	A	CITY	INFLUENCE	IT’S	INHABITANTS?•	 VIOLENCE•	 THE	FUTURE	OF	OUR	SOCIETY•	 GENDER
•	 THE	CONSUMER	SOCIETY.	ARE	PRODUCTS	MORE	POWERFUL	THAN	PEOPLE?
•	 THE	COMMODIFICATION	OF	CULTURE

POLITICS
•	 FREEDOM

	AND	AUTO
NOMY

•	 BELGIUM
	› N-VA

	› THE	LACK	O
F	A	FEDERA

L	ELECTOR
AL	DISTRIC

T

•	 THE	LACK	O
F	PARTICIPA

TORY	VOTIN
G	AND	DEM

OCRATIC	LE
GITIMISATION	OF

	THE	EU	AN
D	THE	INFL

UENCE	OF	L
OBBIES.

•	 THE	PRESID
ENCY	ELEC

TION	IN	JUN
E	IN	TEHRA

N.

•	 BORDER	R
EGULATION

	AND	THE	W
AY	

EUROPE	HA
NDLES	MIGRATION.

•	 THE	HYPER
	COMPLEXITY	AN

D	GROWING	RATES/
ESCALATIO

N	OF	GLOBA
L	PROBLEM

S.

•	 THE	SYRIAN
	CIVIL	WAR

•	IDEOLOGY
:	IT	SEEMS	WE’RE	

ALMOST	NOT	AL
LOWED	TO	

SAY	ANYMORE	THAT	W
E	

WANT	TO	IMPROVE	THE
	

WORLD	OR	TU
RN	IT	UPSID

E	

DOWN.
•	 NATIONAL	

AND	SEPAR
ATIST	MOVEMENTS

•	HOW	TO	START	A
	

REVOLUTIO
N?	WHAT	

ARE	THE	GO
ALS	AND	TH

E	

CONSEQUE
NCES?

•	 WHAT	IS	THE
	ROLE	OF	DO

MINANT	MEDIA?

•	 THE	UNWILLINGNESS
	OF	PEOPLE

	TO	ACCEPT
	CHANGE.

RELATIONSHIPS•	HOW	DO	WE	WANT	TO	BE	TOGETHER?

•	 THAT	NOTHING	WILL	HARM	THOSE	WHO	ARE	CLOSE	TO	ME.

•	 HOW	DO	I	RELATE	MYSELF	TO	SOCIETY	AS	A	WHOLE?

•	 PEER	PRESSURE

COLLECTIVENESS
•	 HOW	TO	WORK	IN	A	COLLECTIVE?•	 WHAT	/	WHO	ARE	THE	PEOPLE?
•	 COOPERATION
•	 THE	STAKES	AND	LIMITS	OF	TOGETHERNESS•	 BEHAVIOUR	OF	MASSES
•	 HOW	TO	CREATE	SUBSTANTIVE	CONNECTIONS		WITH	OTHER	PEOPLE?
•	 INDIVIDUALISM

WORK
•	 HOW	CAN	WE	SPEAK	OF	S

UCCESS	IN	TE
RMS	OF	ONE’S	VA

LUES?

•	 IN	TIMES	OF	GROWING	SPECIALI
SATION	IN	TH

E	WORK	FORCE,	I
T’S	CONSIDER

ED	INEFFICIE
NT	TO	TRY	TO

	RESOLVE	PRO
BLEMS	OUTSIDE	OF

	ONE’S	OWN	EXPERTISE
.

•	 YOUNG,	TA
LENTED	PEOP

LE	WHO	CAN’T	FIN
D	A	JOB

•	 MANAGING	TIM
E	AS	AN	INDE

PENDENT	WORKERS	(E.G.
	HOW	TO	COMBINE	WORK	AND	FAM

ILY)

•	 WHAT	IS	THE	“R
OOM”	WE	WANT	TO	WORK	IN?	(I	WISH	I	DIDN’T	H

AVE	TO	USE	T
HE	COMPUTER	THAT	

MUCH)

•	 THINKING	&	I
DEAS

FEELINGS
•	THE	FEAR•	 I	WORRY	ABOUT	BEING	COLD	OUTSIDE            <=>
•	 HONESTY•	 THAT	MY	PARENTS	ARE	HAPPY•	 EMOTIONAL	STOICISM

COMMUNICATION
•	I	OPPOSE	MYSELF	
TO	THE	GROWING	
TENDENCY	TO	
SIMPLIFY,	UNIFY	
AND		
FACILITATE	
LANGUAGE.

•	 I	FEAR	THAT	LANGUAGE	IS	OUR	DEEPEST	FORM	OF	
VIOLENCE.	ALL	PHYSICAL	VIOLENCE	ARISES	FROM	THE	
WAY	WE	TALK	ABOUT	EACH	OTHER.

•	 IN	MY	DAILY	
SURROUNDINGS,	I	MISS	
GIVING	ATTENTION	TO	
REALLY	LISTEN	AND	TO	
OPEN	MYSELF	UP	FOR	
INFORMATION	TO	PASS	
THROUGH	ME.

•	 I’M	CONCERNED	ABOUT	THE	THINGS		
I	MISCOMMUNICATE	OR	MISSPEAK

HEALTH
•	 DISEA

SES	

(AIDS,	
INSOM

NIA,	

RISKS	O
F	

SMOKING
,...)

•	 WE	ARE	W
HAT	W

E	EAT.

•	 SHOUL
D	I	LIST

EN	TO	
MY	BODY

	TO	GU
IDE	ME	TO	

GOOD	H
EALTH

	OR	SH
OULD	I

	LISTEN
	TO	EX

PERTS?

•	 ADDIC
TIONS

SELF REFLECTION
•	 IDENTITY

	› WHAT’S	MY	INDIVIDUALITY?	› WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	BE	A	WOMAN	IN	OUR	SOCIETY?•	 SELF	DOUBT	› I	WORRY	ABOUT	NOT	LIVING	UP	TO	EXPECTATIONS
	› SOMETIMES	I’M	CONCERNED	ABOUT	MY	
INDIFFERENCE,	ABOUT	THE	AMPLITUDE	OF	
THE	PROBLEMS	AND	THE	LACK	OF	CONCERN	
AND	GRIP	I	HAVE	ON	THE	SITUATION

	› WHEN	DOES	A	PERSON	BECOME	A	PERSON?

TIME
•	 THAT	TH

E	PACE	O
F	LIFE	IS

	GETTIN
G	FASTE

R.	THAT	

SLOWING	DOW
N	IS	NOT

	AN	OPTI
ON.

•	 TIME	MANAGEM
ENT	(TH

E	

FEELING
	THAT	TH

E	DAYS	A
RE	

TOO	SHO
RT	TO	DO

	EVERYT
HING)	

•	 AGEING

SPIRITUALITY
•	 SHAMANISM

•	 IS	IT	POSS
IBLE	TO	TU

RN	ON	TH
E	BODY	AN

D	THE	SOU
L	AT	THE	S

AME	TIME?

•	 DREAMS	AND	YOU
R	SUB-CON

SCIENCE

•	 WHERE	WILL	WE	GO	AFTE
R	WE	DIE?

•	 WHAT	IS	MY	INDIVID
UAL	PLAC

E	IN	THE	C
OSMOS?

COMMITMENT
•	 HOW	CAN	WE	LIVE	RESPONSIVELY	AND	ENGAGED?	

•	 WHAT	DOES	IT	MEAN	TO	REBEL	AGAINST	SOMETHING	NOWADAYS?

•	 HOW	CAN	WE	GO	FROM	INDIGNATION	TO	
ACTION	AND	ORGANISATION?

ECONOMY
•	MONEY

	› THE	FEAR	OF	MONEY

	› HOW	WILL	I	PAY	MY	RENT?
	› HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	VALUES

?	HOW	DO	WE	DEFINE	OUR	PERSON
AL	VALUES?

•	THE	ECONOMIC	SYSTEM	
(DESTRUCTION	OF	
PEOPLE	AND	PLANET)

	› WITHIN	THE	CURRENT	ECONOMIC	FRAMEWORK	EXTERNAL	COSTS
	ARE	NOT	BEING	

INTERNALISED

	› I	WORRY	ABOUT	THE	FINANCIAL	CRISIS,	B
UT	ONLY	BECAUSE	I	HAVE	

A	VAGUE	FEELING	THAT	I	SHOULD

	› THE	GLOBAL	INEQUALITY
	BETWEEN	THE	POOR	AND	THE	RICH

VIRTUAL
•	NEW	TECHNOLOGIES,	INTERNET	AND	PRIVACY•	 THE	UNKNOWN•	 HOW	REALITY	BECOMES	MORE	UNREAL	TO	ME
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•	 DISASTERS
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•	 TRAVELLING
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ART
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NS	ON	ART

	› WHAT	IS	THE	U
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TS	TO	CLAIM
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•	THE	DOUBT
S	OF	AN	ART
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“IS	MY	CONCEPT	G
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H?”

•	 DIFFEREN
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	› CINEMA	(NOWADAYS)

	› MODERN	ARC
HITECTURE

	› HOW	CAN	DESIGN
	FIND	NEW	VALUE?

	› THEATRE
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D	DISINTERE
ST

	· THE	STAGE	A
S	A	SHELTER

	› DANCE
	· (THE	MEMORY	OF)	THE

	BODY

	· HOW	DO	WE	SHARE	WHAT	WE	CANNOT	M
EASURE	THR

OUGH	MOVEMENT?

•	 THE	ARTS	I
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SOCIETY
	› ART	EDUCAT

ION:	TALENT
,	WHICH	IS	NOT

	BEING	RECO
GNIZED

	› THE	COMMODIFICATIO
N	OF	ART.	AR

T	AS	A	PROD
UCT	RATHER

		

THAN	AS	A	P
ROCESS.

	› THAT	THERE
	IS	NOT	ENO

UGH	SUPPOR
T	FOR	THE	A

RTS.	WE	SHOULD	

BRIDGE	THE
	GAP	BETWEEN	ART	AN

D	SOCIETY.

	› ART	AS	ACTI
VISM.	WHAT	IS	THE	E

THICAL	IMPLICATION	O
F	ART	IN	AN

	EXTREME	

NEOLIBERA
L	SOCIETY?	H

OW	CAN	WE/DO	WE	TAKE	A	RA
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ION?

	› HOW	TO	DEAL	WITH	ALL	THE
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L	INTERNAT
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AND	MULTICULTUR

ALISM
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SOCIETY
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•	 EDUCATION
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NO	ONE	REALLY	IS.•	THE	PUBLIC	SPACE:	THE	LACK	OF	PLACES	WHERE	
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	› THE	LACK	O
F	A	FEDERA
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•	 THE	LACK	O
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•	 HOW	DO	I	RELATE	MYSELF	TO	SOCIETY	AS	A	WHOLE?
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•	 HOW	CAN	WE	SPEAK	OF	S

UCCESS	IN	TE
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SATION	IN	TH

E	WORK	FORCE,	I
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NT	TO	TRY	TO

	RESOLVE	PRO
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OOM”	WE	WANT	TO	WORK	IN?	(I	WISH	I	DIDN’T	H

AVE	TO	USE	T
HE	COMPUTER	THAT	

MUCH)

•	 THINKING	&	I
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FEELINGS
•	THE	FEAR•	 I	WORRY	ABOUT	BEING	COLD	OUTSIDE            <=>
•	 HONESTY•	 THAT	MY	PARENTS	ARE	HAPPY•	 EMOTIONAL	STOICISM

COMMUNICATION
•	I	OPPOSE	MYSELF	
TO	THE	GROWING	
TENDENCY	TO	
SIMPLIFY,	UNIFY	
AND		
FACILITATE	
LANGUAGE.

•	 I	FEAR	THAT	LANGUAGE	IS	OUR	DEEPEST	FORM	OF	
VIOLENCE.	ALL	PHYSICAL	VIOLENCE	ARISES	FROM	THE	
WAY	WE	TALK	ABOUT	EACH	OTHER.

•	 IN	MY	DAILY	
SURROUNDINGS,	I	MISS	
GIVING	ATTENTION	TO	
REALLY	LISTEN	AND	TO	
OPEN	MYSELF	UP	FOR	
INFORMATION	TO	PASS	
THROUGH	ME.

•	 I’M	CONCERNED	ABOUT	THE	THINGS		
I	MISCOMMUNICATE	OR	MISSPEAK
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•	 DISEA
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SMOKING
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E	EAT.
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EALTH
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SLOWING	DOW
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ECONOMY
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Gorges Ocloo is interdisciplinair perfor-
mer, regisseur en muzikant. Hij studeerde 
dit jaar af in drama en regie aan RITS. 
Gorges’ eindwerk Dörfer der Welt was een 
multidisciplinair locatieproject in Genk dat 
het fenomeen van de koloniale mensen-
tentoonstellingen, en vooral de bijhorende 
antropologische blik als uitgangspunt 
nam. In november kan je Gorges aan het 
werk zien in de productie Black Bismarck 
van Andcompany&Co in deSingel.

Hoe leerde je de dans- en theaterwereld 
kennen? 

Mijn eerste contact met kunst was in Ghana. Ik 
volgde drumlessen bij een oude man, een soort van 
sensei, toen ik acht jaar was. Ik speelde ook key-
board en percussie in de kerk, Penticost, en nam 
deel aan schooldrama’s. Op mijn twaalfde ben ik 
naar België gekomen. Ik studeerde elektromecha-
nica in het middelbaar. Yawar, een straattheaterge-
zelschap, deed via mijn school een project – Brown 

Nomadenkar – Yawar (foto: Georges Comhair)

In yOUR facE! 
GORGES OcLOO OvER dE dRIE-EEnhEId  
danS, mUZIEk En REGIE

Greet Simons
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Wat zijn voor jou belangrijke kantelmomen-
ten geweest in je traject als kunstenaar? 

Yawar – Zeer zeker mijn periode bij Yawar. Zij 
gaven me motivatie als allochtoon kind. Ze leerden 
me niet te verbergen wie ik ben, mezelf te zijn, 
energie om te zetten in kunst. Veel organisaties wil-
len allochtonen in huis nemen om er Belgen van te 
maken. Dat is een andere werkwijze. Tot nu toe 
krijg ik complimenten van mijn docenten over hoe 
ik speel en werk. En dat komt door Yawar. Omdat 
ze me hebben geleerd mezelf te zijn en mijn fanta-
sie te laten uitkomen.

Villa Basta – Villa Basta speelde ook een grote 
rol. Ze gaven me veel vertrouwen. Zo heeft Villa 
Basta mij en Gökhan Girginol een Belgische dans-
competitie laten presenteren. Ze zagen iets in mij 
en keken niet naar kleur. 

Kunstbende – Ook Kunstbende was belangrijk in 
mijn parcours. Agressie en haat gaven me in mijn 
tienerjaren een boost. Ik keek naar Kunstbende als 
iets ‘dat voor de Belgen gemaakt was’. Ik partici-
peerde met als doel absoluut te winnen om dan ‘in 
your face’ te kunnen zeggen. Beetje bij beetje ebde 
dit gevoel weg en begonnen we samen te werken. 

fABULEUS – Ook fABUlEUS gaf me een stimulans. 
In het laatste jaar middelbaar werd ik gekozen uit 
een grote auditie voor de productie Everland. Ik 
hoorde dus bij de besten! Het was de eerste keer 
dat ik in aanraking kwam met een productiehuis. 
Het waren moeilijke momenten voor me, zowel 
fysiek als mentaal. Maar ze gaven ook vaak een 
schouderklopje. 

RITS – Als laatste kantelmoment was er de oplei-
ding bij rITS. Je krijgt er vertrouwen en veel vrij-
heid. Ik kon ook veel dingen buiten school doen. 
Als ik een tijdje afwezig was, werkte ik wel 24/7 
om in te halen. Ze stuurden me ook boeken door, 
om me te stimuleren om te lezen, ondanks mijn dys-
lexie. Geert Opsomer is als mijn derde vader. En 
Pol Dehert mijn tweede, hij houdt me rustig.

Wat intrigeert je, houdt je bezig op dit 
moment? 

Ik wil de mensen laten genieten van iets dat ze nog 
niet gezien hebben. Ik hou ervan aan alles een 
twist te geven, de ‘Gorges-twist’. Zo heb ik in de 
Beursschouwburg het stuk Papa Legba gespeeld, 
samen met Gökhan Girginol en David Maliamungu. 
Het was een combinatie van Wachten op Godot, 
voodoo-elementen en westerse opera. Ik heb wel 
schrik om als ‘zwarte kunst’ te worden bestem-
peld. Die vrees komt een beetje door rITS. Ik heb 
interesse in voodoo en de docenten moedigden 
me aan om hierin verder te gaan. Tegelijkertijd 
hoor ik bij om het even welke opdracht waarbij 

ik helemaal niet aan voodoo denk, opmerkingen 
van medestudenten zoals: ‘Gorges zal weer eens 
iets over voodoo doen zeker?’. Ik kan het ook heb-
ben over science fiction of hoe lichtstralen werken 
bijvoorbeeld.

Hoe ervaar jij de relatie tussen kunst en 
maatschappij? 

Ik deed onlangs een project met KVS in het kader 
van Tok Toc Knock in de sociale woonwijk Cité 
Modèle/Modelwijk in laken. Het was confronte-
rend, ‘going back to my roots’. Ik wilde met de 
jongeren uit de wijk werken maar zij stonden er 
niet voor open: ‘Wie ben jij om mijn wijk over te 
nemen?’, was de reactie. 

Het is ontzettend belangrijk dat jongeren uit ach-
tergestelde wijken in contact komen met kunst en 
zo kansen krijgen. De wijkprojecten zijn onmisbaar 
maar het is ook cruciaal om in contact te komen 
met andere milieus en codes. Ik heb zowel ASO als 
TSO als KSO gestudeerd en had ‘bourgeoisievrien-
dinnen’. Ik kende de codes dus. Maar de jongens 
uit de Genkse wijk Sledderlo kennen deze codes 
niet. Het is moeilijk om je aan te passen aan een 
witte middenklasseomgeving, zoals overwegend 
in de meeste kunstorganisaties. Ik zou graag een 
aantal jongens uit Sledderlo in rITS zien. Misschien 
moeten de middenklasse- en wijkorganisaties meer 
uitwisselen, een ‘wild bad’ geven bijvoorbeeld. Zo 
doen ze dat bij ons op rITS: maak eens een stuk 
over Molenbeek. En dan moet je je daar in smijten. 
We moeten ze samengieten: het getto naar de stad 
brengen en de stad naar het getto, de twee ver-
schillende stijlen van spelen elkaar laten ontmoeten 
en versterken.

Wat zijn je ambities? 

Ik wil een autonome kunstenaar zijn, die zichzelf 
onderhoudt, die doet wat hij wil, zonder opgelegde 
regels. Ik ben ook een beetje ‘anti-black box’. Ik had 
daarover vaak discussies met mijn docenten. Ik ben 
een Afrikaan. Drama is voor ons een communicatie-
middel. Als het publiek niet akkoord is, mag het zijn 
mening zeggen. In België kijkt en zwijgt het publiek. 
Daarom wil ik locatiestukken spelen. Of mijn eigen 
black box maken. Een black box waarbij je bin-
nenstapt in iets dat al bezig is, zodat je je niet kan 
voorbereiden op een te ontvangen spektakel. 

Daarnaast wil ik in de verre toekomst een school 
openen voor kunstenaars die verschillende disci-
plines willen combineren in hun studies. Nu wordt 
er ook al gecombineerd, maar dat is dan een 
70/30-verhouding. Nooit 50/50. Als ik als kind 
had kunnen combineren op school, had ik sneller 
mijn weg gevonden. Ik ken veel mensen die net 
als ik multidisciplinair zijn maar die gedwongen 
worden te kiezen.

Bovari – waaraan ik deelnam. Waarschijnlijk sprak 
ik nog niet zo goed Nederlands, want ik was nog 
niet lang in België. Yawar maakt geen teksttheater 
maar bewegingstheater, de taal was dus geen pro-
bleem. We leerden improviseren. Ik vond het mooi 
hoe er bij Yawar met beelden gewerkt werd, vanuit 
je lichamelijkheid, vanuit jezelf. Yawar heeft mijn 
stijl van theater mee bepaald. Het ruwe Yawar, 
jezelf, je lichaam … 

Ik vertel graag verhalen. Dat doe ik via muziek, 
lichaam en regie. Dat heeft te maken met de zware 
dyslexie waarmee ik sukkel. Zo maakte ik muziek 
voor onder andere Astrid Bryan, bij danscompag-
nie lune in leuven, waarbij ik ook perform en regie 
doe. 

Vanwaar de keuze om professioneel kun-
stenaar te worden? 

Dat is een noodzaak, een drive. Ik ben al vanaf 
mijn prille jeugd bezig met kunst. In het middelbaar 

wist ik al dat ik er mijn beroep van wilde maken. 
Daarom ben ik op mijn achttiende, nadat ik mijn 
middelbare studies elektromechanica had voltooid, 
opnieuw kunsthumaniora gaan volgen. Ik ben inge-
stapt in het vijfde jaar en moest ingangsexamen 
doen. Ik heb toen op twee weken tijd de basis van 
muziek bestudeerd, noten, toonladders, interval-
len enzovoort. Ik maakte toen ook veel muziek, 
vooral soundtracks. Ik danste indertijd ook hiphop 
en krumping. Op mijn achttiende ben ik ook klas-
siek ballet gaan studeren, met leggings aan, naast 
kleine meisjes van acht in de klas. Ik wilde meer 
controle krijgen over mijn lichaam: van hiphop 
word je krom, ik wou rechter zijn. 

Wie ben jij als kunstenaar? 

Veel mensen kennen me of als danser, of als 
muzikant of als regisseur. Ik ben die drie-eenheid. 
lichaam en dans intrigeren me. regie kan muziek 
en het lichamelijke stiekem of dwingend combine-
ren. Daarom ben ik regisseur.

El Amaru – Yawar (foto: liesbeth Byloos)
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ik zeventien was, heb ik auditie gedaan bij choreo-
graaf Michèle Anne De Mey. De auditie duurde een 
aantal dagen en ik heb het uiteindelijk niet gehaald, 
maar het klikte wel. En er waren ook hedendaagse 
dansers met dreadlocks, dat was een verademing! 
Daarnaast ben ik met de balletschool ook naar een 
voorstelling van Wim Vandekeybus gaan kijken, 
toen ook een echte openbaring. Waarschijnlijk was 
het geen bewuste keuze van de balletschool, maar 
zo ben ik in hedendaagse dans getuimeld. Ik heb 
toen auditie gedaan voor Moderne Theaterdans aan 
de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Ik 
heb er één jaar les gevolgd, maar ik vond het daar te 
gemakkelijk. Daarop heb ik P.A.r.T.S. geprobeerd 
en werd aangenomen. Nu ben ik na P.A.r.T.S. al 
6,5 jaar bezig. Eigenlijk heb ik vijftien jaar dansop-
leiding gevolgd, wat uitzonderlijk veel is.

Wanneer begon je je eigen werk te ont-
wikkelen?

De maker in mij ontlook snel tijdens mijn opleiding 
bij P.A.r.T.S. In 2006 heb ik de research cycle 
beëindigd. Daar heb ik resoluut gekozen om eigen 
werk te maken. We hadden ook de fameuze afstu-
deertournee. Daarmee hebben we de meeste hui-
zen van België afgeschuimd, en ook het buitenland 
aangedaan. Ik heb tijdens P.A.r.T.S. ook al een 
artistiek discours ontwikkeld. Door ook te mogen 
falen, heb ik al kunnen ontdekken wat ik te bieden 
heb aan de sector. Dat is een groot verschil met 
de meeste andere dansscholen, die vooral focussen 
op het dansen zelf, en niet op maken.

Wat waren tot nu de belangrijkste onder-
steunende factoren in jouw carrière? 

Familie – Mijn familie heeft me altijd enorm finan-
cieel en logistiek gesteund. Zo hebben ze finan-
cieel bijgedragen aan mijn studies. logistiek heeft 
mijn vader geholpen bij transport en het zoeken 
van materiaal voor het decor. Mijn moeder is ver-
taalster en vertaalt altijd de teksten naar het Engels. 
Hun hulp heeft een belangrijke rol gespeeld bij 
verschillende voorstellingen. Als ze niet hadden 
geholpen, waren bepaalde producties er simpel-
weg niet geweest. Zo heb ik ook eens een onge-
lukkige situatie gehad waarbij mijn subsidiedossier 
goedgekeurd was, maar ik slechts een derde van 
het gevraagde budget kreeg. Ook voor de voor-
stelling Birdwatching 4x4 heb ik veel uren gratis 
gewerkt. Je creëert wel symbolisch kapitaal, maar 
het is geen evidentie.

Kunstenaarsstatuut – Vrij snel na mijn afstu-
deren heb ik met Monty de voorstelling Inbetween 
(2007) gemaakt, en daardoor het kunstenaarssta-
tuut gekregen. Eigenlijk is dit – hoewel rVA hier niet 
mee akkoord gaat en een andere visie heeft – een 
soort van structurele subsidie waardoor je je tijd en 
werk kan organiseren, ook het nodige bureauwerk. 

Caravan production – Het tweede projectsub-
sidiedossier kostte me bloed, zweet en tranen. 
Nachten heb ik eraan doorgewerkt. Ik heb via 

dans nog nooit een blessure opgelopen, maar 
door dat bureauwerk en de deadline wel; absurd 
toch? Bovendien steekt die nekblessure nog steeds 
de kop op bij stressmomenten. Ik had wel ervaring 
met het schrijven van dossiers, onder andere tijdens 
de opleiding P.A.r.T.S., maar die waren niet zo 
omvangrijk. Het financiële luik werd overigens 
door Monty gedaan. Maar je mag het werk niet 
onderschatten, je moet ook al die motivatiebrieven 
opvragen van huizen die willen meewerken. Na de 
tweede subsidie had ik het gevoel: ‘Dit is niet werk-
baar.’ Gelukkig heeft Caravan Production zich bij 
het derde project mee geëngageerd. Zij schrijven 
nu de dossiers. Marnix rummens, een dramaturg 
waar ik veel mee werk, nam dan interviews af met 
mij over het werk en schreef deze dan uit. Ik moest 
dan enkel nog de producenten zoeken.

De kunstencentra – Denis Van laeken van 
Monty zag me met de afstudeertournee van 
P.A.r.T.S. en ondersteunde me tijdens de eerste 
fase van mijn carrière. Denis nam me onder zijn 
vleugels en hielp me met het opstarten van een 
vzw – in die tijd moest je nog een vzw hebben om 
subsidies te kunnen aanvragen. We hebben pro-
jectsubsidies aangevraagd en ook gekregen. 

Ook Els De Bodt heeft een belangrijke rol gespeeld. 
Zij werkte toen in STUK kunstencentrum als pro-
grammator voor de podiumkunsten. Na het zien 
van mijn afstudeerproject bij de Scheld’apen heeft 
ze mijn daaropvolgende projecten gecoprodu-
ceerd en gesteund.

Ook kunstencentrum Buda en kc Nona zijn twee 
plekken die me als beginnende kunstenaar residen-
ties gaven en sommige van mijn werken presen-
teerden.

Sinds 2013 ben ik artist in residence bij kunsten-
centrum CAMPO. Ze doen verkoop, zakelijk 
management, je krijgt een vergoeding tijdens de 
residentieperiode enzovoort. Ze bieden allround 
ondersteuning aan hun kunstenaars. 

Wat zijn jouw noden op dit moment? 

Geen noden op dit moment, bij CAMPO zit ik goed. 
Al kan ik nog geen bilan maken; ik ben pas sinds 
kort effectief bij hen aan het werk. Tot nu toe is het 
fantastisch. Het is de eerste keer in mijn carrière dat 
een groot team volledig tot mijn beschikking staat. 
Zowel Pol, Kristof, Marika als Wim staan klaar 
om mijn project mee te helpen verwezenlijken. In 
andere huizen moet je steeds aan de deur kloppen 
en vragen: ‘Ik heb dit nodig.’ Hier heb ik het hele 
huis ter beschikking. Ik heb eigenlijk geluk gehad. 
Na P.A.r.T.S. ben ik meteen kunnen doorstromen 
en stapje per stapje kunnen groeien. 

Welke engagementen ga je aan als cho-
reograaf? 

Ik ben choreograaf maar ben eerder bezig met het 
medium beweging, zowel beweging van lichaam 

Benjamin Vandewalle is danser en cho-
rograaf. Hij zette zijn eerste danspassen 
op achtjarige leeftijd bij een groep voor 
amateurdans, en is sindsdien niet meer 
gestopt. Momenteel is hij internationaal 
aan het touren met zijn voorstelling 
Birdwatching 4X4, die voor de eerste keer 
te zien was op Dansand 2012. Sinds 2013 
is hij artist in residence bij kunstencentrum 
CAMPO, waar hij zijn nieuwe voorstelling 
Point of View voorbereidt, die op 11 en 12 
oktober in première gaat op het Possible 
Futures festival in Gent.

Hoe verliep jouw eerste kennismaking 
met dans? 

Toen ik acht jaar werd, zette ik mijn eerste danspas-
sen in een lokale groep voor amateurdans. Daarna 
ben ik gestart aan de koninklijke balletschool van 
Antwerpen. Ik heb deze scholing volledig doorlo-
pen, weliswaar met dubbele gevoelens, want in 
het middelbaar wist ik al dat dit niets voor mij was: 
de ethiek van de balletwereld lag me niet zo, en ik 
miste ook het creatieve. Maar je hebt je vrienden 
daar, dus blijf je. Ik heb getwijfeld om te stoppen 
met dans, tot ik hedendaagse dans ontdekte. Toen 

Birdwatching 4x4 – Benjamin Vandewalle (foto: Ton Van Til)

kIjkEn naaR IETS In 
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Greet Simons

‘



40Courant 106 Op het spOOr>> NAAr DE INHOUDSTAFEl

als van ruimte. Mijn vraagstelling is de ervaring 
zelf van naar iets in beweging te kijken. 

Mijn engagement bestaat onder andere uit de 
projecten die ik doe, waaronder de samenwer-
kingen met Afrika. In eerste instantie wilde ik na 
P.A.r.T.S. mijn kennis delen en van betekenis zijn 
voor anderen. Tegelijkertijd wil ik mijn westerse 
context bevragen in een niet-westerse context en 
leren van andere perspectieven. Wat zijn de moge-
lijkheden? Wat kan ik leren over het samenwerken 
met iemand in een post-koloniale setting?

In Europa zou je bepaalde manieren van werken 
onderschatten. Een bepaalde esthetiek wordt hier 
afgedaan als oppervlakkig. Maar in Afrika is het 
relevant. Ik vind het zelf op zich geen interessant 
werk, maar ik begrijp het in de context en sta er 
daardoor meer voor open, ik ga er andere dingen 
in zien. Het brengt ook mijn eigen werk in perspec-
tief. Ik ga meer relativeren. Daarom is het uitwis-
selingsprogramma voor P.A.r.T.S.-studenten in 
Senegal belangrijk, hoewel de P.A.r.T.S.-studenten 
zelf ook van verschillende origine zijn, verschil-
lende nationaliteiten hebben.

Mijn voorstelling Birdwatching 4x4 bracht ik in ver-
schillende steden en contexten. In Antwerpen werd 
de voorstelling geprogrammeerd bij het Mestizo 
Arts Festival en voor deze voorstelling werkten 
we met enkele urban dansers. Eenmaal de urban 
dansers door hadden dat ze al die toffe dingen 
konden doen op straat kregen ze er niet genoeg 
van. De box maakte ook dat ze hun eigen ding 
konden doen. Het waren drie gedreven amateurs, 
dat zorgde voor een eigen spirit. Urban dansers 
zijn gefocust op explosiviteit en uitbundige energie, 
terwijl de hedendaagse dansstijl waar ik mee werk, 
zich meestal richt op een ‘flow’. De samenwerking 
was dus voor beide groepen verrijkend. Meestal 
vind ik de projecten waar men streeft naar een men-

geling (van urban en contemporary) omwille van 
die mengeling, niet zo interessant. Het is geen rele-
vant concept. Wel: ‘Wat wil ik zeggen en wat is de 
geschikte vorm hiervoor?’ Zoals bij Birdwatching 
4x4. Ik zie gelijkenissen in de parcours van de 
urban dansers en mijn eigen parcours. De meeste 
dansers zijn gestart met óf klassiek ballet óf urban, 
want dat is het aanbod. En als je met kunst wil 
beginnen zit je vast, zowel in de urban als de klas-
sieke dans. Omwille van de bewegingen die erg 
gestructureerd zijn. Het is van belang daar uit te 
breken. 

Wat zijn je ambities? 

Betere werkomstandigheden verwezenlijken, dat 
is mijn ambitie. Een stabieler inkomen, me meer 
kunnen focussen op het artistieke werk, en niet op 
alle andere zaken die erbij komen. Mijn ambitie 
is verder blijven groeien. Een zo stabiel mogelijke 
steun creëren zonder er steeds achteraan te moeten 
hollen. Erkenning krijgen en daardoor gemakkelijk 
steun krijgen.

Hoe zie jij de verhouding tussen kunst en 
maatschappij? 

Hier zou je uren over kunnen praten. Ik vind het 
fantastisch dat theater nog een collectief ritueel is in 
onze maatschappij, waar we samen zitten in stilte. 
Waar we even niets anders hoeven te doen dan 
alleen maar te observeren. We krijgen zaken te 
zien die onze plek en kijk op de wereld in vraag 
stellen waardoor we even lichtjes (soms wat har-
der) door mekaar geschud worden. Bijgevolg her-
definiëren we telkens opnieuw bewust of onbewust 
onze plaats in deze wereld. Dat is volgens mij van 
essentieel belang als we vooruit willen gaan en niet 
willen blijven steken in onze patronen.

De ene voorstelling speelt hier meer op in dan de 
andere en de ene slaagt hier ook meer in dan de 
andere. Maar het is voor mij toch één van de essen-
ties van theater of kunst in de maatschappij.

Birdwatching 4x4 – Benjamin Vandewalle (foto: Pieter Huybrechts)

One/Zero – Benjamin Vandewalle (foto: Erki De Vries)

One/Zero – Benjamin Vandewalle (foto: Erki De Vries)

>> NAAr DE INHOUDSTAFEl



42 43Courant 106 Op het spOOr>> NAAr DE INHOUDSTAFEl

den die ouders heeft van Europese en (Amerikaans-) 
Indiaanse afkomst, kan het begrip ook meer in 
het algemeen gebruikt worden voor iemand van 
gemengde afkomst. Iets wat, in onze hedendaagse, 
multiculturele samenleving meteen een prangend 
thema is. 

Het idee van de mix vat het festival goed samen. In 
de sector neemt MAF dan ook de plaats in van mul-
tidisciplinair festival. Multidisciplinair spoort in het 
festival met een diversiteit in afkomst bij de arties-
ten. Net het verschil in afkomst van de vele makers 
in het programma lijkt het multidisciplinaire karakter 
van het festival te versterken. Elke maker brengt 
vanuit z’n afkomst een traditie of een eigenheid 
mee, die hij in een Vlaamse kunstcontext bewerkt of 
verder uitwerkt. En omgekeerd telt het programma 
evenzeer Vlaamse artiesten, die in confrontatie met 
een andere cultuur hun praktijk verder uitbouwen. 
Niet verwonderlijk dus dat MAF deel uitmaakt van 
de werking van Arenbergschouwburg, een huis dat 
elk jaar bewust een erg uiteenlopend programma 
samenstelt. 

Het thema van het festival, dit jaar FENOTYPE, ligt 
in het verlengde van wat het festival in wezen is. 
Waar genotype staat voor identiteit zoals die door-
gegeven wordt via de genen, is fenotype het totaal 
van alle waarneembare eigenschappen van een 
organisme. Fenotype is het genotype in confronta-
tie met zijn context, en het zichtbare resultaat daar-
van. Het gaat dus over de manier waarop iemand 
overkomt of hoe iemand zich presenteert, en wat je 
daar, als toeschouwer, uit kan afleiden. Het begrip 
fenotype staat tegelijkertijd voor origine, voor een 
aanwezige kern waaruit iets origineels of authen-
tieks voortvloeit, in combinatie met transformatie en 
flexibiliteit als gevolg van de confrontatie van een 
individu met wat er rondom gebeurt.

Natuurlijk heeft context een enorme invloed op 
iemands identiteit. Het kan er niet los van gezien 
worden. Welke mogelijkheden je krijgt in je leven 
en hoe je je bijgevolg ontwikkelt, is in grote mate 
afhankelijk van de plaats waar je je bevindt – iets 
waar we ons in het Westen vaak te weinig bewust 
van zijn. Context determineert, maar maakt ook 
weer los: de context of de omgeving die om je heen 
verandert, dwingt je als individu om je er telkens 
weer opnieuw toe te verhouden. Een identiteit heeft 
altijd een hier en nu, en is als een doorsnede van 
eigenschappen, indrukken en herinneringen. 

Eigen aan de kunstenaars binnen MAF is net die 
zoektocht naar identiteit. Of beter: de zoektocht 
naar een vorm van expressie om de aanwezige 
dualiteit, die te maken heeft met identiteit en con-
text, naar buiten te brengen. Hoewel dit proces, 
waar we trouwens allemaal mee te maken krij-
gen, bij een groot deel van de mensen vandaag 
de dag eerder ongemerkt verloopt of genegeerd 
wordt, gaat het bij de makers van MAF net om het 
bestuderen ervan, om een groter bewustzijn over 
zichzelf en de hen omringende wereld te bekomen. 
Op onze beurt krijgen we als publiek zo de kans 

om ons bewustzijn te vergroten: waar we ons op 
het eerste zicht vaak laten leiden door culturele cli-
chés, zien we in close-up net wel de nuance en de 
complexiteit.

Voor alle partijen, kunstenaars en publiek, geldt 
dat de confrontatie met het ‘andere’ oude waar-
den en ideeën beïnvloedt. Zo stelt het festival ook 
een belangrijke artistieke vraag: wat maakt iets tot 
een volwaardige artistieke praktijk? In welke mate 
zorgt de toenemende mix in de bevolking voor 
meer hybride uitdrukkingsvormen? Welke schei-
ding blijft er overeind tussen disciplines, naarmate 
jongere generaties nieuwe kunsttalen en praktijken 
uitvinden en ontwikkelen?

Het programma van MAF is erg uitgebreid, met 
een hoofdprogramma en daarnaast een reeks kun-
stenaars die een work-in-progress relatie met het 
festival zijn aangegaan. Voor deze W.I.P.’s werkt 
MAF samen met verschillende culturele organisa-
ties (KunstZ, GEN2020, d e t h e a t e r m a k e r,  
VTi, Villanella, lGU, ccBE). De toonmomenten 
van W.I.P. vinden overdag plaats, en zijn gericht 
naar een professioneel publiek dat na elk toonmo-
ment systematisch feedback geeft. Het doel van 
de W.I.P.’s is om jonge, beginnende makers, of 
makers die nog maar net in aanraking komen met 
de Vlaamse kunstcontext, in een professioneel cir-
cuit te introduceren. 

Het hoofdprogramma wordt binnen het geheel 
van het festival onderverdeeld in enkele themati-
sche zwaartepunten, waarvan dit artikel er slechts 
enkele van naderbij bekijkt. De opening van het 
festival, Blaxploration night, is daar meteen een 
goed voorbeeld van. Centraal tijdens deze avond 
staat een voorstelling van SIN collectief, ALI, over 
de rumble in the Jungle – de beruchte boksmatch 
tussen Muhammad Ali en George Foreman in 
1974. SIN vertrekt vanuit deze historische gebeur-
tenis en vertaalt het verhaal naar het Vlaanderen 

17 mei 2013. Het is Maffe Vrijdag in de kleine 
zaal van Arenbergschouwburg in Antwerpen. Op 
een podium, in een opstelling als van een concert, 
brengt de ene artiest na de andere een teaser naar 
aanleiding van Mestizo Arts Festival in oktober 
2013. Het publiek staat recht, beweegt, loopt rond, 
haalt een drankje, komt terug. De sfeer is los, en dat 
brengt openheid en enthousiasme met zich mee. 
Aaneengeregen door twee humoristische hosts 
krijgt elke deelnemer van die avond vijftien minu-
ten om zichzelf en zijn/haar project voor te stellen. 
Geen decor, geen kostuum, geen enscenering: het 
publiek krijgt voorstellingen in de ruwst mogelijke 
versie: de kunstenaars, hun praktijk, een microfoon. 
Er wordt een theatertekst gelezen, er wordt over 
een voorstelling verteld, er wordt gerapt en iemand 
draagt gedichten voor. De avond sluit af met een 

swingend optreden, waar al snel de hele zaal op 
danst. De zanger springt van het podium en mengt 
zich tussen zijn publiek. Blijkt dat haast iedereen 
elkaar kent op deze plek. Wat hier te zien is, tij-
dens deze vrijdagavond, is via de teasers, maar 
ook dankzij de bruisende atmosfeer die er heerst, 
de ideale aankondiging van het eigenlijke festival 
in oktober. De avond in haar geheel raakt de kern 
van datgene waar MAF voor staat. Het is meteen 
duidelijk hoe divers het programma zal zijn en hoe 
compromisloos uiteenlopende vormen van expres-
sie er naast elkaar kunnen bestaan.

Mestizo Arts Festival is in oktober 2013 aan haar 
zevende editie toe. Het woord Mestizo is een 
latijns-Amerikaans begrip. Waar Mestizo in oor-
sprong gebruikt werd om een persoon aan te dui-

wIj ZIjn dE wERELd
mESTIZO aRTS fESTIvaL 2013 LEGT dE nadRUk  
OP fEnOTyPE

Esther Severi

Ijdele dagen – Gen2020 & MAF (foto: lucila Guichon)

SIN vs. Sugar Jackson – SIN & MAF (foto: lucila Guichon)
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Het W.I.P.-gedeelte binnen MAF is, zo blijkt, een 
enorm sterk gegeven, en in zekere zin de basis van 
het festival. Het engagement van MAF in het prille 
proces van de makers krijgt later een weerslag in 
de vorm van volwaardige voorstellingen, die dan 
deel uitmaken van het hoofdprogramma van het 
festival. In die zin is het festival dus een voedings-
bodem voor haar eigen programma. Dit jaar gaan 
er in het totaal negen nieuwe   trajecten van start 
binnen W.I.P. Verder staan enkele artiesten uit 
W.I.P. van vorig jaar tijdens MAF 2013 met een 
volwaardige voorstelling op het programma. 

Eén daarvan is Sarah Eisa. Zij is ook zo’n echte 
‘Mestiza’. Ze is van Palestijnse en Duitse origine, 
opgegroeid in Duitsland, maar kwam naar België 
om hier theater te studeren. Ondertussen woont ze 
hier al tien jaar. Haar Nederlands is vlekkeloos 
– enkel een licht accent verraadt haar vreemde 
afkomst. Ze volgde spel aan het rITS en werkt al 
enkele jaren als actrice en maakster. Op vraag van 
d e t h e a t e r m a k e r schreef ze vorig jaar haar 
eerste theatertekst. Het schrijven van die tekst en 
het werken naar een opvoering toe werd werd ook 
in een W.I.P.-context geplaatst binnen MAF. Vorig 
jaar, tijdens het festival, gaf ze een eerste lezing 
van de tekst.

Dit jaar presenteert ze een volwaardige voorstel-
ling, Is het belangrijk? – over een jonge, werkloze 
kunstenares die zich in het licht van de huidige eco-
nomische crisis vragen stelt over haar persoonlijke 
leven, en in het verlengde daarvan over de wereld. 
Voor Sarah Eisa fungeerde W.I.P. binnen MAF niet 
zozeer als een kennismaking met het professionele 
circuit – als actrice maakt ze hier namelijk al een 
hele tijd volwaardig deel van uit. W.I.P. bracht 
voor haar de mogelijkheid tot schrijven, en daar-
mee: het uitproberen en uitwerken van een nieuwe 
praktijk.

Dat is wat MAF haar makers biedt: aandacht voor 
ieders persoonlijke parcours, hoe grillig dat ook 
mag zijn. Eigen aan fenotypes is vooral dat geen 
enkel type hetzelfde is. MAF 2013 belooft dus een 
leerrijk, gevarieerd en levendig festival te worden. 

Esther Severi werkt als schrijfster, dramaturge 
en redacteur bij o.a. workspacebrussels en 
detheatermaker. Ze is docente aan het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen, afdeling Woordkunst, 
en maakt deel uit van Uitgeverij Bebuquin.

van vandaag. Hiervoor werken ze samen met de 
Boxing Academy van Sugar Jackson en met de 
veertienkoppige Antwerpse band B.U.r.K.A. De 
voorstelling wordt een waar gebeuren, met een 
podium én een boksring in de grote zaal van 
Arenbergschouwburg. Verder laat het festival zich 
door dit thema inspireren om het hele gebouw die 
avond onder te dompelen in de sfeer van die tijd.

SIN collectief gaat al een hele tijd mee binnen 
MAF. De groep bestaat uit Ikram Aoulad, Junior 
Mthombeni, Nadia Benabdessamad, Fikry El 
Azzouzi en Cynthia Schenkels. SIN belichaamt 
als geen andere groep het proces dat het festival 
aangaat met haar makers. Het collectief begon 
als W.I.P. tijdens het festival van 2010. Daaruit 
ontstond een samenwerking met ‘t Arsenaal in 
Mechelen. Het jaar nadien stond de groep met 
hetzelfde project – H&G, gebaseerd op de sprook-
jes van Grimm, in het hoofdprogramma van MAF. 
Sindsdien hebben ze al een voorstelling gemaakt 
buiten het festival, maar dit jaar komen ze terug 
met ALI, een voorstelling die meteen de hele 
openingsavond van het festival in beslag neemt. 
Ondertussen opereert de groep vrijwel zelfstandig 
en hebben ze voor hun komende voorstelling pro-
jectsubsidies aangevraagd.

Het proces dat MAF hen stelselmatig heeft aange-
boden was ook nodig, klinkt het vanuit SIN. Het 
vroeg tijd om de juiste vorm te vinden voor wat de 
groep wilde maken. Dat bleek uiteindelijk muziek-
theater – de groep werkt dan ook steeds samen met 
muziekcollectieven zoals NoMobs en B.U.r.K.A. 
Maar het samengaan van muziek en theater bleek 
geen vanzelfsprekende zaak. Belangrijk voor hen 
was het zoeken naar de integratie van beiden. 
De rapperscollectieven waar ze mee samenwer-
ken worden daarom nu meer dan voordien geïn-
tegreerd in het stuk zelf, zodat ze deel uitmaken 
van het theatrale universum maar tegelijkertijd toch 
zichzelf kunnen blijven. 

rappen en slam poetry zijn praktijken die op ver-
schillende plaatsen in het programma opduiken. Zo 
maakt het Antwerpse rapperscollectief NoMobs dit 
jaar ook deel uit van de artiesten binnen W.I.P., 
en is er – zoals elk jaar tijdens MAF – weer een 
editie van VErSUS, een project in samenwerking 
met Antwerpen Boekenstad. VErSUS staat voor een 
samengaan van rappers, slammers en dichters, om 
ieders materiaal en praktijk in confrontatie te bren-
gen met een ‘ander’, zodat het werk door de inter-
pretatie van die ‘ander’ nieuw verschijnt. Dit jaar 
maken Delphine lecompte, Simon Den Haerynck, 
Maarten Inghels, Prisca-Agnes Nishimwe en ande-
ren deel uit van VErSUS, samengebracht in een 
regie van Andy Fierens. 

Een andere focus, of een ander fenotype dat MAF 
dit jaar, in samenwerking met Toneelhuis, bijzonder 
in de aandacht wil brengen, is dat van een aan-
tal Irakese makers werkzaam binnen de Vlaamse 
en Nederlandse theatercontext. Onder de naam 
IrAK-HIEr, een verwijzing naar de papier-etende 

dikzak in de Efteling, presenteren makers/spe-
lers Ahmed Khaled (Gecrasht, Kid Nap, Dreams 
of Environment), Duraid Abbas (Crying of my 
mother, 1979), Mokhallad rasem (Irakese Geesten, 
Caligula, Romeo & Julia) en Amar Al Bojrad (Crying 
of my mother, 1979) hun werk gekoppeld aan een 
gesprek over hun Irakese afkomst en opleiding en 
hun ervaringen als theatermakers in België. 

MAF programmeert niet enkel verschillende feno-
types, maar doet hen ook samenwerken. Zo is 
er het project van de Argentijnse theatermaak-
ster lola Arias, Biografías, in samenwerking met  
d e t h e a t e r m a k e r en deSingel. Arias kreeg de 
opdracht om samen te werken met enkele Antwerpse 
podiumartiesten uit verschillende netwerken en 
met een verschillende praktijk: rebekka de Wit  
(d e t h e a t e r m a k e r, De Tijd), Tom Struyf 
(Monty), Junior Mthombeni (SIN collectief), 
Elisabeth Severino Fernandez (Mama’s Open Mic) 
en Mike De ridder (NoMobs). Samen gaan ze op 
zoek naar het artistieke fenotype van Antwerpen. 

‘Een echte uitdaging, deze samenwerking’, meent 
Elisabeth (Elli) Severino Fernandez, een Antwerpse 
rapster met Dominicaanse en Portugese roots. De 
teksten die ze schrijft zijn geëngageerd en direct. 
Aan een microfoon gaan staan en een tekst bren-
gen was voor haar een ontdekking, waarvan ze de 
precieze werking steeds verder wil onderzoeken en 
verfijnen. Meer nog dan naar een praktijk, gericht 
op uitspraak en intonatie, hetgeen sowieso sterk aan 
bod komt in het ritme van de rap, zoekt ze naar 
gezichtsuitdrukking en fysieke expressie, kortom 
naar de ‘lichaamstaal’ van de performer. Wat druk 
je uit met je lichaam zonder dat je je er bewust van 
bent? Hoe kan je jezelf bewuster uitdrukken door het 
lichamelijke van de opvoering beter te controleren? 
‘Het is een moeilijk evenwicht’, zo benadrukt Elli, 
‘om jezelf onder de loep te nemen, en toch vrij te 
zijn op het moment dat je voor het publiek staat. 
Als je te hard op zoek gaat naar waar iets vandaan 
komt en uit alle macht “authentiek” wil zijn, kan je je 
evengoed in jezelf verliezen.’ 

rap en slam poetry zijn erg hippe, gegeerde, maar 
tegelijkertijd nog steeds vrij nieuwe begrippen. Elli 
heeft zelf een ‘open mic’-avond opgericht in het 
Antwerpse café Mama Matrea, om de artiesten 
die in dit genre willen experimenteren een platform 
aan te bieden. Binnen MAF wordt haar werk ook 
via W.I.P opgevolgd, hetzij nog niet voor de editie 
van oktober. Hiervoor werkt ze samen met luca 
Kortekaas, waar een teaser op 17 mei een eerste 
korte inkijk gaf. luca ontwikkelt met haar lichaam 
een bewegingstaal op basis van de rap van Elli, 
en beiden zoeken naar het weergeven of het bena-
drukken van ritme via hun lichaam tijdens het per-
formen. Is wat we hier zien een geijkte praktijk? Het 
is een praktijk waar we een beeld van hebben, en 
waar we via beeld- en muziekcultuur al een zekere 
kennis over verworven hebben. ‘Maar’, zo vertelt 
Elli, ‘in slam poetry zijn we hier in Antwerpen toch 
nog min of meer de eerste generatie. We moeten 
onze praktijk eigenlijk zelf uitvinden.’

SIN vs. Sugar Jackson – SIN & MAF (foto: lucila Guichon)
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SPACE – Destinations op Het Theaterfestival
09|2013

SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in 
Europe) ontstond in 2009 als een netwerk van tien 
Europese podiumkunstenorganisaties met een focus 
op beleid en praktijk. Na onderzoeks- en praktijk-
experimenten rond artistieke mobiliteit en internati-
onale tournees binnen het kader van de ‘Mobility 
Pilot Projects’ van het Europese Cultuurprogramma 
gaat SPACE nu verder in het ondersteunen van 
Europese uitwisseling en het verduurzamen van 
internationale tournees. Daartoe worden vanaf 
deze zomer twee groepen van twintig Europese 
programmatoren uitgenodigd om deel te nemen 
aan thematische ‘Journeys’, opgesplitst in twee tot 
drie meerdaagse bestemmingen (‘Destinations’). 
Elke ‘Journey’ heeft een coördinator, die het pre-
cieze programma samenstelt en de groep begeleidt. 
Gekoppeld aan de specifieke contexten van de ver-
schillende ‘Destinations’ is er aandacht voor de con-
nectie tussen lokale verankering en internationaal 
werken, nieuwe samenwerkingsmodellen, ecologi-
sche impact, publieksbereik bij internationale pro-
grammatie en de diversiteit aan artistieke waarden. 
Tijdens de ‘Journeys’ zullen de programmatoren 
reflecteren over het overkoepelende onderwerp, 
praktijkervaringen delen, hun netwerk uitbreiden en 
versterken en nieuwe samenwerkingen initiëren.

Een eerste ‘Journey’ is opgebouwd rond initiatieven 
die podiumkunsten naar minder evidente plekken 
en zo ook naar nieuwe publieken brengen. In sep-

tember wordt het Materiais Diversos Festival in het 
landelijke Minde (Portugal) aangedaan. In maart 
2014 volgt dan een passage langs het Battersea 
Art Centre in london. De curator van deze ‘Journey’ 
is Emina Visnic, directeur van Pogon, het ‘Centre 
for Independent Culture and Youth’ in Zagreb.

Een tweede ‘Journey’ gaat over podiumkunsten 
en/in de publieke ruimte. Podiumkunsten spelen 
zich steeds vaker af buiten de grenzen van het 
theater. In plaats van het publiek naar het theater 
te lokken, gaan de podiumkunsten in de publieke 
ruimte de ontmoeting aan met (al dan niet toeval-
lige) toeschouwers. Daardoor kleuren en schrijven 
de kunsten ook mee de de publieke ruimte. De 
eerste bestemming is Brussel, meerbepaald Het 
Theaterfestival. We leggen een brug naar de 
VTi-conferentie ‘Out of the Box’ (zie hierboven), 
waarop de deelnemende programmatoren ook 
aanwezig zullen zijn. Een tweede ontmoeting vindt 
eind oktober plaats in Warschau, waar vooral de 
geschiedenis, mythologie en diversiteit van de stad 
de rode draad vormen. In maart 2014 volgt dan 
nog het Uovo Festival in Milaan. langsheen de 
voor dit thema uiterst relevante artistieke festival-
programmatie staat de dialoog tussen diverse scha-
kels die deel uitmaken van internationale artistieke 
mobiliteit centraal. De curator van deze ‘Journey’ 
is Sodja lotker, artistiek directeur van de Praagse 
Quadriënnale.

VTi OP HET THEATERFESTIVAl 

Out of the box
Internationale conferentie over (podium)kunsten in de publieke ruimte
05|09|2013

Op 5 september 2013 organiseert VTi – in samen-
werking met Het Theaterfestival, Kaaitheater en 
SPACE – tijdens Het Theaterfestival een conferentie 
rond podiumkunsten in de publieke ruimte. Wat is 
de rol van kunst in de publieke ruimte? Vanuit welke 
motivatie zoekt een kunstenaar of organisator de 
publieke ruimte op? Welk effect heeft dat op de 
toeschouwer of passant? Vanuit verschillende per-
spectieven en strategieën zullen kunstenaars, orga-
nisatoren en theoretici het thema benaderen met als 
bedoeling de betekenis van de publieke ruimte voor 
kunst en samenleving te duiden.

Sinds enkele jaren experimenteren kunstenaars en 
mediatoren meer en meer met (podium)kunsten in 
de publieke ruimte. Hun motivaties verschillen vaak 
enorm: sommigen onderzoeken de mogelijkheden 
en effecten van artistieke expressie buiten de black 
box of white cube, anderen zoeken nieuwe manie-
ren om de dialoog aan te gaan met de toeschouwer, 
nog anderen willen het democratische potentieel 
van kunst inzetten als een platform voor reflectie in 
de publieke ruimte, of zien kunst als een drijvende 
kracht in stedelijke ontwikkeling. Een laatste groep 
gebruikt performatieve strategieën om een politieke 
agenda te realiseren.

Tijdens de conferentie wil VTi inzichten delen van 
kunstenaars en organisatoren die verschillende 
strategieën en posities vertegenwoordigen, met een 
publiek van (podium)professionals uit Vlaanderen 
en daarbuiten – meer specifiek het SPACE-netwerk. 
Ook de deelnemers aan de Summer University van 
Cifas zullen de conferentie bijwonen.

De indeling van de dag ziet er als volgt uit: de voor-
middag wordt gereserveerd voor keynotes van kun-
stenaar/activist John Jordan en kunstenaars Willi 
Dorner en Claudia Bosse, gevolgd door een plenair 
gesprek onder leiding van Chris Keulemans. Daarna 
vinden er parallelle workshops plaats waarin 
(podium) kunst in de publieke ruimte vanuit verschil-
lende perspectieven wordt behandeld.

Alle lezingen en parallesessies zullen in het Engels 
zijn.

Programme

10:15 - 10:30: Introduction by Sodja lotker
10:30 - 11:00: John Jordan
11:00 - 11:30: Willi Dorner
11:30 - 12:00: Claudia Bosse
12:00 - 13:00: debate with the three 
keynote speakers led by Chris Keulemans 
13:00 - 14:00: lunch
14:00 - 16:00: parallel sessions
Tok Toc Knock out of the box – with Sébastien 
Hendrickx, Willy Thomas, Jozef Wouters, Simon 
Allemeersch, Thomas Bellinck
The inclusive city - Brussels master architect Olivier 
Bastin 
Artistic and social practices in the public space - 
riet Steel and Elly Van Eeghem 
Artists-audience-curator triangle in public space 
performance - talk Trevor Davies, Guy Gypens and 
SPACE participants
Guided tour: Traces of artistic interventions in the 
Canal zone- Adrien Grimmeau
Amongst - lotte van den Berg
Borrowed Landscape-Brussels - Heine Avdal & 
Yukiko Shinozaki
16:15 – drink

Praktisch

Datum: donderdag 5 september 2013 van  
9:30 - 17:00
Plaats: Kaaitheater, Sainctelettesquare 20,  
1000 Brussel
Kostprijs: 25 euro (incl. lunch) Podiumkunstenaars 
en -organisaties die niet structureel gesubsidieerd 
worden, betalen 15 euro. Het inschrijvingsgeld 
dient contant betaald te worden op de dag van de 
conferentie.
Voor meer info en inschrijvingen

http://vti.be/nl/over-vti/projects/out-box-
internationale-conferentie-over-podiumkunsten-
depublieke-ruimte
Contactpersoon: sofie@vti.be

kaLEndER

Brief – Kyoko Scholiers & ruth Becquaert (foto: Maya Wilsens)

http://vti.be/en/over-vti/projects/about-space
http://www.cifas.be/en/workshops/summer-university
http://www.cifas.be/en/workshops/summer-university
http://vti.be/nl/over-vti/projects/out-box-internationale-conferentie-over-podiumkunsten-depublieke-ruimte
http://vti.be/nl/over-vti/projects/out-box-internationale-conferentie-over-podiumkunsten-depublieke-ruimte
http://vti.be/nl/over-vti/projects/out-box-internationale-conferentie-over-podiumkunsten-depublieke-ruimte
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Circuit X – start nieuw seizoen
29|08|2013 > 07|09|2013

Tijdens Het Theaterfestival 2013 gaat het derde 
seizoen van Circuit X van start. De jury van 
Het Theaterfestival, Cees Vossen (voorheen CC 
Berchem, nu Moussem), Evelyne Coussens (o.a. 
De Morgen), Natali Broods (De Koe), robbert van 
Heuven (Trouw) en Jan Hautekiet (VRT), selecteerde 
voor de derde keer vijf kwaliteitsvolle podiumvoor-
stellingen van makers die nog niet bekend zijn 
bij een breed publiek: Ich bin wie du van Haider 
Al Timimi en Geert Van Dyck (Kloppend Hert), 
BOG van lisa Verbelen, Sanne Vanderbruggen, 
Benjamin Moen, Judith De Joode (De Brakke Grond, 
Stichting Diorapthe); Zwarte Woud forever van 
Suzanne Grotenhuis; Vergeetstuk van Tom Struyf  
(d e t h e a t e r m a k e r, Monty) en Sweat baby 
sweat van Jan Martens (Frascati Producties). 

De geselecteerde voorstellingen worden getoond 
tijdens Het Theaterfestival van 29 augustus tot en 
met 7 september 2013 in het Kaaitheater in Brussel 
en gaan daarna op tournee langs 27 cultuur- en 
gemeenschapscentra in Vlaanderen. 

Praktisch 

Data: van donderdag 29 augustus 2013 tot en 
met zaterdag 7 september 2013

Plaats: Kaaistudio’s, Onze-lieve-Vrouw van 
Vaakstraat 81, 1000 Brussel of op locatie 

Voor meer info: marijke@vti.be

www.circuitx.be

datum voorstelling plaats

september 

Ma 2 – 22:00 Zwarte Woud Forever op locatie

Di 3 – 20:00 Vergeetstuk Kaaistudio's – Brussel 

Di 3 – 22:00 Zwarte Woud Forever op locatie

Wo 4 – 20:30 Ich bin wie du Kaaistudio's – Brussel 

Wo 4 – 22:00 Zwarte Woud Forever op locatie

Do 5 – 20:30 BOG. Kaaistudio's – Brussel 

Vr 6 – 20:30 Sweat Baby Sweat Kaaistudio's – Brussel 

oktober 

Do 24 - 20:30 BOG. CC Berchem

Do 24 – 20:15 Vergeetstuk CC 't Getouw – Mol

Za 26 – 20:30 Vergeetstuk CC Palethe – Overpelt

november

Di 5 – 20:15 Vergeetstuk CC De Meent – Beersel

Do 7 – 20:15 Ich bin wie du CC De Werft – Geel

Wo 13 – 20:15 BOG. Dommelhof – Neerpelt

Za 16 – 20:00 Vergeetstuk CC De Biekorf – lebbeke

Za 23 – 20:00 Vergeetstuk CC De Werf – Aalst

Zwart Woud forever – Suzanne Grotenhuis 
(foto: Alexander Daems)

Vergeetstuk – Tom Struyf  
(foto: Geert De Vleesschauwer)

Sweat baby sweat – Jan Martens  
(foto: Klaartje lambrechts)

Ich bin wie du – Haider Al Timimi & Geert Van Dyck  
(foto: Bart Grietens)

BOG. Een poging het leven te herstructureren –  
Judith de Joode, Benjamin Moen, 
Sanne Vanderbruggen en lisa Verbelen  
(foto: Sil Vanderbruggen)

http://www.circuitx.be
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geven via een stuurgroep inhoud en richting aan het 
netwerk. Voor VTi werkt Nikol Wellens hieraan mee.

In dit eerste werkingsjaar van Pulse wordt werk 
gemaakt van een tweede Trefdag, na de Trefdag 
'Van denken naar doen' in 2011. Er wordt ook een 
digitaal platform voorbereid voor duurzame cultuur-
praktijk, waarin de expertise van Jonge Sla wordt 
geïntegreerd. Vier werkgroepen/gesprekstafels 
beogen reflectie en het ontwikkelen en documente-
ren van een visie vanuit de sectorbrede cultuursec-
tor op een aantal uitdagingen of vraagstukken met 
betrekking tot een transitie naar een rechtvaardige 
duurzaamheid: communicatie, economie, lokale 
netwerken en cultuur als motor van transitie.

De eerste Trefdag van november 2011 vormde de 
start van een zoektocht naar de rol en betekenis van 
de kunst-, erfgoed-, en sociaal-culturele sectoren in 
de transitie naar een duurzame samenleving. De 
dag bood professionals uit de betrokken sectoren 
de kans om over de grenzen van organisatie en 
sector elkaar te ontmoeten en op zoek op te gaan 
naar antwoorden om de transitie mee te realiseren. 
De Trefdag van dinsdag 24 september nodigt uit 
om een stap verder te zetten. Inschrijven kan online.

Praktisch 

Datum: dinsdag 24 september 2013

Plaats: Trix muziekcentrum, Noordersingel 28, 
2140 Antwerpen 

Voor meer info: www.pulsenetwerk.be

OKTOBER 

#MAF13: YOU ARE HERE
19 > 31|10|2013

De zevende editie van het Mestizo Arts Festival 
(MAF) heeft fenotype en 'artistieke identiteit' als 
centraal thema. MAF poneert dat de kunstenaar 
net als elk individu een product is van zijn genen 
en van zijn omgeving. Tegelijkertijd is een kunste-
naar al dan niet bewust bezig met het zoeken naar 
expressievormen om deze dualiteit te duiden. Of 
wordt deze dualiteit rechtstreeks of onrechtstreeks 
verbeeld of verklankt. Hoe gaat de kunstenaar 
om met zijn identiteit? Op welke niveaus wordt 
zijn identiteit uitgedaagd? Hoe bevorderen ver-
schillende contexten de ontwikkeling van nieuwe 
artistieke identiteiten en verschijningsvormen? Hoe 
draagt dit bij aan de verrijking van nieuwe vormen 
en de creatie van nieuwe kunsttalen? Dit zijn slecht 
enkele van de vraagstukken die worden gekoppeld 
aan de stedelijke insteek en fascinatie van MAF.

Zoals elk jaar brengt MAF ook Work In Progress 
(W.I.P.), waar VTi bij betrokken is. Kunstenaars 
krijgen de kans om hun werk te tonen tijdens het 
festival, binnen een professioneel kader en voor 

een publiek van experts uit de culturele sector die 
hen feedback geven. 

Het volledige festivalprogramma is te raadplegen 
op de website.

Praktisch

Data: zaterdag 19 oktober 2013 tot en met 
donderdag 31 oktober 2013

Plaats: Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 
28, 2000 Antwerpen

www.mestizoartsfestival.be

NOVEMBER

ZOUT! – DIY-driedaagse voor 
jonge makers en kunstenaars in 
Oostende
21 > 23|11|2013

ZOUT! is een platform voor en door jonge makers 
en kunstenaars met een ferme knipoog naar de 
plaats van het gebeuren, Oostende. Onder impuls 
van een aantal kunstenaars broedden de steunpun-
ten BAM, VTi en het kunstencentrum Vrijstaat O., 
Mu.ZEE, TAZ, CC De Grote Post en Het Kunstenloket 
een eigengereid programma uit dat kan gelden als 
een state of the art van waar kunstenaars nu van 
wakker liggen: hoe ontmoet ik mijn zielsverwanten, 
mijn generatiegenoten, en breng ik een interactie 
op gang? Hoe kom ik aan artistieke en zakelijke 
feedback na de veilige muren van een opleiding 
en los van de instituten? Wat is mijn positie in de 
maatschappij en vooral: hoe organiseer ik mezelf?

AUGUSTUS

First Aid @ VTi 
27|08|2013 
10|09|2013

Deze zomer vindt nog twee keer een ‘First Aid @ VTi’ 
plaats: dan helpen we makers en spelers met hun 
vragen over subidiedossiers, inhoudelijke kwesties, 
contacten … Deze infomomenten zijn persoonlijk, 
gratis en zonder afspraak. Bellen kan natuurlijk ook 
(02 201 09 06 – vraag naar Nikol Wellens en/of 
Annelies Van den Berghe). latere data verschijnen 
binnenkort op onze website: www.vti.be

Praktisch

Data: dinsdagnamiddag 27 augustus en 10 
september, telkens tussen 14:00 en 17:00.
Plaats: VTi (3e verdieping), Sainctelettesquare 
19, 1000 Brussel
Gratis
Voor meer info: nikol@vti.be

SEPTEMBER 

China discovers ...  
Performing Arts Flanders
14 > 17|09|2013

In de tweede helft van 2013 staat er opmerkelijk 
veel Vlaams theater en dans op podia in China en 
het Verre Oosten. Zo speelt Needcompany in sep-
tember twee voorstellingen van hun succesproductie 
Isabella’s Room in het prestigieuze National Centre 
for the Performing Arts in Beijing, als opmaat voor 
een tournee langs diverse Chinese steden. Naast 
voorstellingen van Ultima Vez, KVS, Peeping Tom, 
lisbeth Gruwez … staat verder ook een opmerke-
lijke coproductie op stapel tussen de choreografen 
Sidi larbi Cherkaoui en Yabin Wang. Naar aanlei-
ding van dit alles organiseert VTi een programma 
met lezingen en workshops in Beijing omtrent de 
voorstellingen van Needcompany. Op 14 septem-
ber zal in het Ullens Centre for Contemporary Art 
een gesprek plaatsvinden tussen Jan lauwers en 
Xu Bing, een van de belangrijkste hedendaagse 
Chinese kunstenaars (moderatie: Els Silvrants). 
Pieter T’Jonck geeft die dag een lezing over de 
Vlaamse podiumkunsten in Paper Tiger Studio. Op 
15 september geven Joris Janssens (VTi) en Denis 
Van laeken (Monty) een overzicht van de trends in 
de podiumproductie in Vlaanderen in de vorm van 
een lezing en workshop (Paper Tiger Studio). Op 
16 en 17 september vinden twee lezingen plaats 
in de Central Academy for Drama: een lezing van 
Pieter T’Jonck en een gesprek met Jan lauwers over 
het werk van Needcompany en de voorstelling 
Isabella’s Room in het bijzonder.

Verder werken we aan een Chinees-Engelse bro-
chure die een beeld geeft van het theater- en 
dans landschap in Vlaanderen en die verspreid zal 
worden naar Chinese podiumprofessionals. De 
Vlaamse overheid geeft financiële ondersteuning 
voor het ontwikkelen van dit programma, en we 
kunnen op de Belgische Ambassade in Beijing 
rekenen voor productionele ondersteuning. 
Voor meer info: marijke@vti.be

Apps for culture
21|09|2013

Op zaterdag 21 september 2013 organiseert 
PACKED vzw het open data evenement ‘Apps for 
Culture’. De organisatie loopt in samenwerking met 
onder andere OKFN, Creative Commons België 
en Kunstencentrum Vooruit. Tijdens dit evenement 
gaan ontwikkelaars aan de slag met open culturele 
datasets (hackathon) en is er ruimte voor enkele 
inspirerende talks over open data in/en cultuur. 
Ook VTi stelt zijn data ter beschikking van de ont-
wikkelaars. Aan het einde van de dag kan je in de 
prijzen vallen maar je hebt tot het einde van het 
jaar de tijd om je app af te werken. In december 
2013 voorziet PACKED een tweede afsluitend eve-
nement waarop alle apps worden voorgesteld en 
er nog een prijsuitreiking plaatsvindt.

Praktisch
Datum: zaterdag 21 september 2013 vanaf 10:00 
Plaats: Kunstencentrum Vooruit, Sint-
Pietersnieuwstraat 23, 9000 Gent
Voor meer info: www.appsforculture.be 

VOOR DE VERANDERING: cultuur in 
sociaal-ecologische transitie
24|09|2013

Transitie-trefdag voor cultuurprofessionals, met inno-
vatieve stemmen en praktijken uit diverse cultuur-
domeinen! laat je inspireren door spitsvondige 
lezingen, infosessies, workshops en speeddates en 
wissel ideeën uit in de centrale foyer!

Sinds 1 februari 2013  is ‘Pulse, Transitienetwerk 
Cultuur’ operationeel. Pulse komt tegemoet aan de 
eerdere oproep van Vlaams minister van Cultuur 
Joke Schauvliege om met de brede cultuursector 
een rol te spelen in het beantwoorden van de eco-
logische uitdagingen. De minister formuleerde deze 
doelstelling in haar beleidsnota Cultuur 2009-2014.

In een Visietekst gaf het Atelier Ecocultuur in 2010 
een antwoord op deze oproep. Daaruit groeide 
de ambitie om een ‘transitienetwerk cultuur’ op te 
richten dat de transitie naar een rechtvaardige duur-
zaamheid bevordert. De minister ondersteunt dit 
netwerk. Actoren uit de kunst-, erfgoed-, en sociaal- 
culturele sectoren, aangevuld met externe experten, 

affichebeeld Mestizo Arts Festival  
(foto: lucila Guichon)

http://www.pulsenetwerk.be/
http://www.mestizoartsfestival.be
http://www.vti.be
mailto:nikol@vti.be
mailto:marijke@vti.be
http://www.appsforculture.be/


52Courant 106 Op het spOOr>> NAAr DE INHOUDSTAFEl

In de ruimtes van De Grote Post en van Mu.ZEE vin-
den jonge podiumartiesten en beeldend kunstenaars 
net als mediatoren, kunstcritici, programmatoren, 
dramaturgen en curatoren elkaar tijdens speed-
dates, keynote speeches, mentorgesprekken, een 
pecha kucha-ochtend over alternatieve modellen van 
zelforganisatie, doe-tafels met cases, workshops etc. 
Drie dagen DIY! Tijdens artistieke interventies en een 
pop-uptentoonstelling leveren kunstenaars finaal hun 
commentaar en schuwen ze de confrontatie niet. Tijd 
voor zout!

Praktisch

Datum: donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 
23 november 2013

Plaats: Op verschillende locaties in Oostende 
Meer info verschijnt in de loop van september op 
www.vti.be

DECEMBER

Bâtard – festival en congres
2 > 7|12|2013

Bâtard is een festival dat beginnende makers 
de kans biedt hun werk te tonen in en rond de 
Beursschouwburg. Voor de editie van 2013 lan-
ceerde Bâtard in februari 2013 een breed ver-
spreide oproep: Wat zijn jouw bezorgdheden? 
Uit de meer dan 150 inzendingen distilleerde het 
Bâtard-collectief een duizendtal bezorgdheden, om 
deze vervolgens te verwerken tot een kaart. Deze 
Map Of Concerns is een sterk vereenvoudigde 
versie van de oorspronkelijke kaart. Eén versie 
werd als insert opgenomen in het midden van deze 
Courant. De volledige kaart kan je terugvinden op 
de website van Bâtard. De kaarten vormen de voe-
dingsbodem voor het congres en festival die begin 
december zullen plaatsvinden. 

Voorafgaand aan het festival organiseert Bâtard 
gedurende een week een congres waarbij iedere 
dag één thema/vraag uit de kaart van bezorgd-
heden wordt belicht. Thema van het festival is hoe 
de ingestuurde bezorgdheden te activeren. Wat te 
doen? Zoals elk jaar selecteert Bâtard – op basis 
van de open call en uitgebreide prospectie – inte-
ressante makers die de mogelijkheid krijgen hun 
werk te tonen. 

Praktisch: 

Bâtard congres

Datum: maandag 2 december tot en met vrijdag 
6 december

Plaats: Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 
20-28, 1000 Brussel

Bâtard festival 

Datum: donderdag 5 december tot en met zater-
dag 7 december

Plaats: Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 
20-28, 1000 Brussel

Voor meer info: www.batard.be

2014

Courant 108 - kinderkunsten
02|2014

Het wordt ondertussen een goede traditie om regel-
matig een nummer van Courant te wijden aan een 
deelsector. Na Courant 104 over dans, bereiden 
we nu een nummer over kinderkunsten voor.

Daarvoor zetten we in februari een interactief 
traject op met een overlegplatform voor en door 
mensen actief in de kinderkunsten en organiseren 
we verschillende rondetafelgesprekken. Daarvoor 
doen we beroep op een aantal mensen waarbij 
we een zo groot mogelijke diversiteit rond de tafel 
hopen te verzamelen (man-vrouw, verschillende 
generaties, verschillende artistieke functies, struc-
tureel, project- of niet gesubsidieerd, opleidingen 
…). De gesprekken leiden tot een landschapsteke-
ning van de subsector, waarin een stand van zaken 
opgemaakt wordt van het reilen en zeilen vandaag 
en waarin we ook naar de toekomst kijken, met 
aanbevelingen voor sector en beleid.

Het eerste gesprek vond plaats op dinsdag 25 juni 
en behandelde de positie van de kunstenaar en 
talentontwikkeling in de kinderkunsten. In septem-
ber en oktober komen de vier andere thema’s nog 
aan bod: participatie, publieksontwikkeling en de 
plek van kinderkunsten in de ruimere samenleving, 
artistiek onderzoek, creatie en productie, spreiding 
en presentatie, internationalisering (*overkoepe-
lende thema's zoals ‘interculturaliseren’ en ‘cultu-
reel ondernemerschap’ kunnen bij elke thematische 
sessie aan bod komen.).

Dit traject zien we als opvolger van het werk dat 
geleid heeft tot het boek Pop-up! De plek van kin-
deren en jongeren in een dynamisch podiumland-
schap’ dat nog steeds digitaal beschikbaar is én als 
voorbereiding voor de nieuwe landschapstekening 
in het kader van het vernieuwde Kunstendecreet.

Courant 108 verschijnt half februari 2014 op papier 
en op www.vti.be.

Voor meer info: delphine@vti.be

Duikvlucht – Studio Orka (foto: Phile Deprez)>> NAAr DE INHOUDSTAFEl

http://www.vti.be/
http://www.batard.be
http://www.vti.be/
mailto:delphine@vti.be
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cOLOfOn
cOnTacT
VTi
Sainctelettesquare 19
1000 Brussel
T +32 2 201 09 06
F +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

kERnOPdRachT
VTi is het steunpunt voor de podiumkunsten. Als kritisch forum 
vuren wij het publieke debat aan en zijn we een draaischijf 
voor informatie over verleden, heden en toekomst van de 
Vlaamse podiumkunsten in een internationaal perspectief. 
Wij staan garant voor een kwalitatieve dienstverlening aan 
de professionele sector, de overheden, de opleidingen, de 
media, de onderzoekscentra, het publiek, etc.

mEdEwERkERS
Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, Martine De 
Jonge, Marijke De Moor, Delphine Hesters, Joris Janssens, 
Sofie Joye, Stijn lens, Stefan Maenen, Bart Magnus, Hilde 
Teuchies, Annelies Van den Berghe, Nikol Wellens

PLOEG vTi
Projectmedewerker Greet Simons, die werkte aan het on -
der zoek rond talentontwikkeling, verliet eind juni VTi na 
het afronden van haar onderzoek. Ook Floris Cavyn zoekt 
andere horizonten op om zijn journalistieke ambities waar te 
maken. Hij wordt opgevolgd door Sofie Joye, die de projec-
ten van Floris vol enthousiasme zal voortzetten. We danken 
Greet en Floris voor hun grote inzet, en wensen hen veel 
succes bij hun toekomstige projecten! VTi is ten slotte erg ver-
heugd met de aanstelling van Hilde Teuchies als verantwoor-
delijke voor de internationale relaties. Haar rijke expertise 
in internationale samenwerking in de podiumkunsten komt 
via VTi de buitenlandwerking van de hele sector versterken.

OPEnInGSUREn
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten

De bibliotheek, videotheek en databank raadplegen kan gratis 
en zonder registratie van persoonlijke gegevens. 
Boeken ontlenen kan enkel mits betaling van een bijdrage van 
5€ (12 maanden geldig). Die laat je toe boeken te ontlenen 
en bovendien krijg je 4 maal per jaar Courant thuis gestuurd. 
De bibliotheekcatalogus raadplegen kan op data.vti.be.

BOOkShOP
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op 
www.vti.be.

mET STEUn van
De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. Inzage en eventu-
ele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet 
van 08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer.
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