
Courant is het driemaandelijkse magazine van Vlaams Theater Instituut vzw
Afgiftekantoor Brussel X - v.u. Joris Janssens, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel

BELGIË-
BELGIQUE

PB
BRUSSEL X
1/1336

Courant 110 augustus - oktober 2014

dE 
PodIUmkUnStEn 
In kaaRt

P 409697



3

wooRd 
vooRaf

Joris Janssens

Lessen uit het 
nederlands experiment
Niet alleen in Vlaanderen, maar ook in Nederland worden rond deze tijd de 
ontwikkelingen in de kunsten in kaart gebracht, om het kunstenbeleid van de 
toekomst te voeden. Recent publiceerde de Raad voor Cultuur de nota De cultuur-
verkenning. Ontwikkelingen en trends in het culturele leven in Nederland. Daarin 
schetst de Raad belangrijke tendensen in cultureel Nederland. Het gaat over de 
veranderende relatie tussen cultuur en samenleving, over de plek van kunstenaars 
in het landschap, over het publiek. De tekst bevat geen beleidsaanbevelingen, 
maar schetst een aantal trends als opmaat voor een publiek debat dat de regering 
moet voeden bij de ontwikkeling van haar cultuurbeleid voor de periode 2017-
2020. Het debat komt er dit najaar aan en wordt boeiend om volgen.

De gesignaleerde trends lopen voor een stuk parallel met aandachtspunten die 
ook bij ons spelen: de nieuwsoortige verbindingen die kunstenaars en organi-
saties aangaan met steeds meer diverse partners, het toenemende belang van 
steden in de ontwikkeling van artistieke biotopen, de steeds meer precaire positie 
van kunstenaars en dergelijke meer. Allemaal heel herkenbaar. 

Met het oog op ons eigen, Vlaamse cultuurbeleid voor de toekomst is het vooral 
interessant om te zien hoe het Nederlandse bestel terugblikt op de drastische 
beleidsswitch van enkele jaren geleden. Vandaag stelt de Raad voor Cultuur 
dat een aantal destijds controversiële maatregelen een mislukking zijn gebleken. 
Om het ‘draagvlak’ voor de kunsten in de samenleving te verhogen, vond het 
beleid destijds dat kunstenaars en organisaties minder afhankelijk moesten zijn 
van publieke middelen, en meer de ‘markt’ moesten aanspreken voor hun finan-
ciering. De overheid zou daar ook strenger op gaan toezien, onder meer door het 
invoeren van nieuwe en strakkere outputnormen en verwachtingen met betrekking 
tot publiekscijfers. Volgens de Raad voor Cultuur heeft het dus niet gewerkt. Het 
effect was juist averechts.

Het feit dat de overheid zich financieel terugtrok, moest ertoe leiden dat kunste-
naars en organisaties meer inkomsten uit de markt zouden aanspreken. Maar 
dat is niet gebeurd, stelt de Raad: ‘De publieke middelen die beschikbaar zijn 
voor de kunsten en het cultureel erfgoed zijn teruggelopen. De hoop was dat dit 
zou worden gecompenseerd door meer private middelen. Maar ondanks grote 
inspanningen is dit niet gelukt.’ En: ’Algemeen is het beeld over private finan-
ciering allerminst positief. De (nasleep van de economische) crisis, de toon van 
het politieke debat in de afgelopen jaren en de terugtredende overheid trekken 
sponsoren bepaald niet naar de cultuursector. Stimuleringsmaatregelen als de 
Geefwet hebben dit nog niet kunnen compenseren.’ (p. 19)
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In het hernieuwde Kunstendecreet van 2013 krijgt 
de Vlaamse Regering voor het eerst expliciet de 
opdracht om op 1 april 2015 een strategische visie-
nota te publiceren voor de kunsten in Vlaanderen. 
Deze visienota heeft een brede scope en omvat 
minimaal een omgevingsanalyse die voorbij de 
grenzen van het kunstenveld kijkt, nieuwe uitdagin-
gen die om beleidsaandacht vragen, prioriteiten 
voor de legislatuur, voorstellen voor een impuls-
beleid, aandachtspunten bij de uitvoering van het 
Kunstendecreet, voorstellen voor specificatie van 
beoordelingscriteria binnen het Kunstendecreet 
en suggesties met betrekking tot de verhouding tot 
andere overheden op het vlak van het kunstenbe-
leid. Nog volgens dat nieuwe Kunstendecreet levert 
het Kunstensteunpunt een bijdrage aan de opbouw 
van de strategische visienota door middel van een 
landschapstekening, die het decreet omschrijft als 
een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector. 

Hoewel de fusie tussen VTi, Muziekcentrum Vlaan-
deren en BAM in 2014 nog in ontwikkeling is en het 
eengemaakte Kunstensteunpunt dus nog niet als dus-
danig operationeel is, gingen deze drie organisa-
ties een samenwerking aan om tegen 1 september 

2014 een landschapstekening van de kunsten in 
Vlaanderen voor te kunnen leggen aan de nieuwe 
Vlaamse Regering en Minister van Cultuur. De land-
schapstekening is het eindresultaat van een ruimer 
traject dat de drie kunstensteunpunten realiseren 
in nauwe samenwerking met andere partners: VAi 
(voor architectuur), Kunstenloket (voor aspecten die 
te maken hebben met ‘ondernemerschap’ en de 
zakelijke aspecten van het kunstenaarschap), VAF 
(voor de audiovisuele sector) en VFL (voor de sector 
van de letteren). Deze globale landschapstekening 
voor de kunsten verschijnt later dit najaar, en wordt 
gecompleteerd door sectorspecifieke bijlagen, 
waarin al deze partners inzoomen op de ins en outs 
van de ontwikkelingen binnen de (sub)sectoren van 
het kunstenlandschap waarbinnen ze actief zijn. 
Net zo ontwikkelt VTi as we speak een deelanalyse 
voor de podiumkunsten, die eveneens dit najaar ver-
schijnt. In deze Courant publiceren we als voorschot 
een deel van het materiaal dat dit traject voedt.

De kunstensteunpunten houden in hun dagelijkse 
praktijk de vinger aan de pols van hun kunsten-
sector. Ze documenteren en beschrijven continu de 
actuele tendensen in de artistieke praktijk. Op basis 

De Raad is eveneens vernietigend over de trend om activiteiten van kunstenaars 
en organisaties meer te gaan reguleren, onder meer door strakke normen voor 
publiekscijfers. Dat werkt contraproductief, zo leert het Nederlandse experiment. 
‘Subsidieregelingen worden steeds specifieker, vaak met duidelijk omschreven 
categorieën, subsidiebedragen en harde prestatie-eisen. De behoefte aan contro-
leerbare beslissingen. Cultuurbeleid wordt steeds meer gedreven door economi-
sche rationaliteit en minder door cultuurpolitieke uitgangspunten. Deze beweging 
staat in schril contrast met de steeds informelere wijze waarop het cultuurveld zich 
organiseert. In hiërarchieluwe netwerken gaan instellingen en kunstenaars hori-
zontale verbindingen aan, over de grenzen van disciplines heen. Dit is een trend 
die vraagt om flexibelere regelingen, om beleidsinstrumenten die meer ruimte 
geven voor een eigen profiel van instellingen.’ (p. 18)

Terwijl in verschillende landen de laatste jaren economische logica’s opgeld de-
den, werkt de logica van het kunstenbeleid in Vlaanderen voorlopig anders. De 
sterkte van het Vlaamse kunstenbeleid sinds de jaren 1990 is precies dat het 
beleid de bal heel sterk in het kamp legt van kunstenaars en organisaties. Ook 
het recent gestemde Kunstendecreet behoudt dat uitgangspunt: kunstenaars en 
instellingen krijgen van de overheid vertrouwen om plannen te ontplooien, om 
zelf initiatieven te ontwikkelen en naar voor te schuiven. Ook het nieuwe decreet 
is daarin heel open. Er wordt niet in hokjes gedacht en er is ruimte voor diversi-
teit, experiment en ontwikkeling. De focus ligt op inhoudelijke werking, niet op 
outputnormen en regels. Daaruit spreekt een volwassen relatie tussen beleid en 
praktijk. Het beleid wordt gevoerd vanuit vertrouwen in de eigen kracht, motivatie 
en artistieke ambitie van de kunstenaars en organisaties.. Als we een sterk en 
dynamisch kunstenlandschap zien als een maatschappelijk project, is dat een 
verworvenheid die we absoluut willen behouden. Die les kunnen we trekken uit 
het Nederlandse experiment.
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Cinema Imaginaire – Lotte van den Berg (foto: Kris Dewitte)
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Najaar 2014 verschijnt de eerste land-
schapstekening voor de kunsten, vanuit 
een partnership van de kunstensteunpun-
ten (VTi, BAM, MCV), –fondsen (VAF, VFL) 
en andere ondersteunende instellingen 
(VAi, Kunstenloket). Om deze globale ana-
lyse van het kunstenlandschap te voeden, 
ontwikkelt VTi een sectorspecifieke land-
schapstekening voor de podiumkunsten. 
Op basis van nieuwe cijfers, eerder onder-
zoek en vele focusgesprekken die in de 
loop van het voorjaar werden georgani-
seerd, schuift het VTi een perspectief naar 
voor op de toekomst van de podiumkun-
sten in de samenleving. De volledige tekst 
wordt later dit jaar voorgesteld. Als voor-
publicatie verschijnt alvast de inleiding.

Stel je het podiumkunstenlandschap in Vlaanderen 
voor als een stad. Er is haar architectuur: haar 
grondplan, haar markante gebouwen, haar ruimte-
lijke ordening van noodzakelijke functies en instellin-
gen. Er is ook haar levend kapitaal: de handelaren, 
de ondernemers, de creatieven en ontwikkelaars 
die welvaart en welbevinden produceren en de stad 
vruchtbaar houden. En er zijn haar bewoners: de 
grote groep aan wie al die stedelijke voorzieningen 
ten goede komen. Samen funderen die drie structu-
ren – de hardware, de software en de gebruikers 
– de stad tot wat ze is: een complex raderwerk van 
dynamieken. Draait één ervan minder, dan draait 
ook de hele stad vierkant. 

De kunst van de burgemeester is deze raderen sa-
men in beweging te houden. Dat vraagt zowel over-
zicht over de gelaagdheid van het geheel als inzicht 

in de sterke punten en de op handen zijnde veran-
deringen. Dat is wat de landschapstekening voor de 
podiumkunsten wil bieden, in functie van een beleid 
met de vinger aan de pols. 

De stad van de Vlaamse podiumkunsten is een zeer 
levendige ruimte. Het fundament van haar uitstra-
ling legde ze in de jaren 1980, om daarna in de 
jaren 1990 en 2000 sterk te groeien, dankzij en-
thousiast beleid en economische voorspoed. Haar 
naam klinkt in het buitenland als een klok, als ‘the 
Flemish miracle’, dankzij vele ambassadeurs die 
daarvan getuigen over de hele wereld. Ook de be-
trokkenheid van de lokale bewoners bij haar ontwik-
keling is gestaag gegroeid, net als haar fijnmazige 
netwerk van creatieve kruisverbanden. Er staat niet 
één grote kathedraal die al de rest in de schaduw 
plaatst, zoals in vele andere steden. De kracht van 
deze stad is juist haar scepsis voor heilige huisjes, 
en haar continue horizontale interactie tussen grote 
en kleine structuren. Ze werkt van onderuit, vanuit 
de vrije ondernemingszin van haar levend kapitaal. 
Deze stad heeft wat te verdedigen: welvaart, inno-
vatie, veelzijdigheid, reputatie. 

Willen we haar vaandel ook de komende vijf jaar 
hoog houden, dan vergt dat niet alleen een volge-
houden inspanning, maar ook een nieuwe benade-
ring. Niet alleen de stad zelf ziet in haar interne ra-
derwerk een paar knopen groeien. Ook de wereld 
waarin ze staat, verandert snel. Al heeft deze stad 
zich in het economische stormweer van de jongste 
jaren relatief goed overeind kunnen houden, de 
nawerkingen ervan verlagen haar koopkracht, en 
vooral de weerbaarheid van de zwaksten. Haar 
bevolking verkleurt, en daar heeft ze nog geen slui-
tend antwoord op. En ook los daarvan lijkt er voor 
haar toegenomen creatieve productie steeds minder 

daarvan scherpen ze de reflectie en het debat aan 
en ondersteunen ze de ontwikkeling van die prak-
tijk. Voor VTi is het werk aan de landschapstekening 
een stap in een langer traject. Sinds 2005 brengt 
VTi op geregelde tijdstippen de ontwikkelingen 
binnen de podiumkunsten in kaart. Deelanalyses 
over diverse topics verschenen in Courant, werden 
gedeeld en bediscussieerd op ontmoetingsmomen-
ten en met regelmaat gebundeld in meer omvat-
tende veldanalyses (Metamorfose in podiumland in 
2007 en De ins & outs van podiumland in 2011). 
Deze analyses zijn nooit doel op zich, maar steeds 
een instrument om het gesprek tussen praktijk en 
beleid omtrent toekomstige ontwikkelingen voor de 
podiumkunsten te voeden.

Ter voorbereiding van een sectorspecifieke land-
schapstekening voor de podiumkunsten werd het 
materiaal dat VTi doorheen de jaren over de podi-
umkunsten verzameld heeft samengebracht in de 
vorm van een sterkte-zwakte analyse en ter toets 
en aanvulling voorgelegd aan focusgroepen met 
betrokkenen uit de sector en bevoorrechte waar-
nemers. De voorbereidingen van de medewerkers 
van VTi beschreven de voornaamste tendensen in 
de praktijk en maakten een eerste diagnose van 
welke de sterktes en zwaktes zijn van de huidige 
sector en welke omgevingsfactoren kansen dan wel 
bedreigingen vormen voor de toekomstige ontwik-
kelingen van de kunstenpraktijk. Het was aan de 
deelnemers van de focusgroepen om de diagnose 
verder op scherp te zetten, de nodige accenten en 
prioriteiten aan te brengen en pistes voor wense-
lijke toekomstperspectieven te formuleren. Bij het 
ter perse gaan van deze Courant finaliseren wij 
een synthese, waarin op basis van nieuwe cijfers 
en alle gesprekken toekomstige uitdagingen voor 
het podiumkunstenveld en het kunstenbeleid wor-
den geformuleerd.

Die sectorspecifieke landschapstekening verschijnt 
later dit najaar. Naast een voorpublicatie van de 
inleiding, publiceren we in deze Courant alvast 
materiaal dat ons sectorspecifieke traject heeft 
gevoed. Om te beginnen is er een update van eer-
dere cijferanalyses op basis van de onvolprezen 
VTi-podiumdatabank, die sinds het begin van de 
jaren 1990 systematisch materiaal turft over alle 
producties waarbij Vlaamse producenten (gezel-
schappen, maar ook kunstencentra, festivals en 
managementbureaus…) betrokken zijn. Voor de 
eerste keer krijgen we materiaal in het vizier uit 
de periode na 2009. Dat maakt het mogelijk om 
te overdenken of er een impact is van de financi-
eel-economische crisis — die in sommige landen 
leidde tot soms drastische besparingen in de kun-
sten — op de productie en spreiding van podium-
kunsten. Het blijkt dat er niet minder geproduceerd 
en gecoproduceerd wordt, maar er grote druk zit 
op de (internationale) spreiding en de tewerkstel-
ling van kunstenaars.

Daarnaast brengen we in dit nummer recent rele-
vant onderzoek voor het voetlicht, dat in opdracht 
van de overheid aan universiteiten gebeurde. 
Nikol Wellens (VTi) bespreekt een onderzoek van 
de Universiteit Gent naar de diverse inkomsten-
bronnen van acteurs. Bruno Verbergt (Universiteit 
Antwerpen) recenseert het onderzoek dat de eco-
nomen Bart van Looy en Ward Vandevelde (KU 
Leuven) uitvoerden naar de kritieke succesfactoren 
van het Vlaamse en Nederlandse podiumkunsten-
beleid (theater, dans, muziek) sinds de jaren 1980. 
Als antwoord op een open call die VTi in de loop 
van het voorjaar verspreidde, verschijnen zeer 
diverse visies op de toekomst van de podiumkunsten 
in een bredere samenleving (van Marc Vanrunxt, 
Sébastien Hendrickx, Tom Rummens, Dominique 
Willaert, Robrecht Vanderbeeken en Jo Roets). 

Ten slotte publiceren we de lezing die Sara 
Selwood uitsprak tijdens een debat dat VTi en het 
kunstenaarscollectief SPIN organiseerden tijdens 
de laatste editie van het Kunstenfestivaldesarts, 
over de plek van feiten en cijfers in de ontwikkeling 
van het cultuurbeleid in het Verenigd Koninkrijk. 
We leren uit Selwoods bijdrage dat feiten en cijfers 
wel nuttig zijn om ontwikkelingen in het landschap 
in kaart te brengen, maar dat die ook niet direct 
of dwingend leiden tot deze of gene beleidsoptie 
— zoals een bepaalde opvatting over evidence-
based policy ons willen doen geloven. Binnen het 
Verenigd Koninkrijk was die opvatting lang domi-
nant, maar de praktijk laat zien dat de beleidskeu-
zes die uiteindelijk gemaakt worden in de eerste 
plaats ideologische en politieke keuzes betreft. 
Welke plek zien we weggelegd voor kunst in onze 
samenleving? Hoe kan de praktijk dit waarmaken, 
en hoe kan het beleid dat ondersteunen? 

Dat inzicht uit het Verenigd Koninkrijk stelt ons in 
staat om het belang van onze eigen en andere cij-
feranalyses precies te kaderen. De nieuwe cijfers 
over internationale coproducties en tournees, de 
tewerkstelling van acteurs en andere podiumkunste-
naars en over de ontwikkeling van podiumkunsten-
organisaties sinds de jaren 1980 maken het moge-
lijk om een aantal constateringen en meningen 
te objectiveren. Maar ze zijn geen eindpunt, wel 
de start voor het debat dat zowel de praktijk als 
het overheidsbeleid (op de verschillende niveaus) 
vanaf dit najaar moeten voeren om de huidige 
hoogconjunctuur in het kunstenlandschap ook in 
de nasleep van een financieel-economische crisis 
te bestendigen en zelfs te versterken. Hoe werken 
we samen aan een dynamisch en duurzaam podi-
umkunstenlandschap, waarin kunstenaars de cen-
trale positie krijgen die hen toekomt en alle kansen 
krijgen om nieuwsoortige relaties uit te bouwen met 
een steeds veranderend en meer divers publiek? 
Hoe kan de sector inspelen op een aantal uitda-
gingen van sociale, culturele, economische, tech-
nologische en ecologische aard? Onze landschap-
stekening wil die discussie niet afsluiten, maar net 
openen en structureren. Wordt dus vervolgd!

na dE GRoEI dE BLoEI
naaR aanLEIdInG van EEn LandSCHaPS-
tEkEnInG vooR dE PodIUmkUnStEn

Vlaams Theater Instituut

Saturn II (Marseille) – Karl Van Welden (foto: 2013 United Planets)
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De podiumkunsten zijn bijzonder goed geplaatst 
om zowel de maat als de onmaat vorm te geven. 
Elke voorstelling creëert een gemeenschappelijke 
ervaring, maar kan die binding ook vervreemden. 
Denk aan Missie van KVS, over hedendaagse mis-
sionarissen in Congo. Of aan alle producties van 
de jongste jaren over (seksueel) geweld tegen kin-
deren, die zeker niet altijd het morele gelijk van de 
meerderheid verdedigden. 

In een samenleving waarin betekenisproductie 
steeds meer afhankelijk is geworden van zakelijke 
en commerciële overwegingen, lijkt die dubbele 
rol juist aan belang te winnen. Het theater – met 
andere kunstvormen – is nog een van de weinige 
plekken waar redelijk vrij kan worden nagedacht 
over maatschappelijke ontwikkelingen en morele 
kwesties. Niet toevallig zetten vooral theaterhuizen 
en podiumfestivals hun deuren meer en meer open 
voor debatten met wetenschappers, sociologen en 
politici. Ze vertegenwoordigen niet enkel een artis-
tiek aanbod, maar ook publieke bespiegeling en 
verdiepende vertraging tout court. 

Die openbare functie van de (podium)kunsten staat 
vandaag onder druk. Economische factoren zoals 
de financieel-economische crisis en strenge over-
heidsbesparingen in andere Europese landen be-
moeilijken het maken en tonen van kunst. Dat geldt 
zeker voor een arbeidsintensief bedrijf als theater en 
dans. Terwijl het steeds duurder wordt om theater te 
maken en te delen met een publiek, is het moeilijk om 
die stijgende kosten te compenseren aan de kant van 
de inkomsten. Gemiddelde subsidiebedragen per 
gezelschap nemen af, en economisch onderzoek én 
de recente beleidsexperimenten in Nederland leren 
dat er specifiek voor de podiumkunsten onvoldoende 
oplossingen liggen in verhoogde publieksinkomsten, 
sponsoring, mecenaat of merchandising. 

Ook sociologische verschuivingen dagen de traditi-
onele openbare rol van de podiumkunsten uit. Lang 
golden schouwburgen als het uithangbord van een 
homogene, nationale culturele identiteit – het ne-
gentiende-eeuwse model waarop ook onze traditie 
van overheidsinterventie is gestoeld. Die gedeelde 
referentiekaders rond ‘de’ canon en ‘het’ reper-
toire voelen de groeiende druk van globalisering 
en diverse migratieprocessen. Vandaag geldt een 
bredere, superdiverse samenleving. Ze introduceert 
een heel nieuw vraagstuk: hoe ‘gemeen’schap bou-
wen op basis van verschil? Politieke denkers als Eric 
Corijn en Benjamin Barber zoeken het antwoord 
niet langer in het idee van de natiestaat, maar bin-
nen stedelijke omgevingen, waar globale kwesties 
als diversiteit of ecologische duurzaamheid zich 
heel tastbaar maken. 

Kunst en cultuur staan al lang niet meer op zich-
zelf. Daarom vereist ook cultuurbeleid een brede 
kijk: hoe past kunst in een groter verhaal over de 
samenleving van morgen? De kunsten dienen niet 

enkel beschermd te worden, ze kunnen ook hun 
waarde bewijzen in het streven van een overheid 
naar beter onderwijs, een aantrekkelijk investe-
ringsklimaat, versterking van de democratie. Zo 
ziet Benjamin Barber het: ‘De kunsten zijn echte 
moneymakers voor een stad, maar we willen te-
recht dat dat niet het belangrijkste argument is 
voor de kunsten. De waarde van de kunsten ligt 
op een immaterieel vlak. De kunsten dragen bij tot 
het leven van de gemeenschap, de identiteit van 
de stad, de essentie van wat het betekent om een 
kosmopoliet te zijn, en tot een geciviliseerde ruimte 
van menselijk samenwonen.’ 

Cultuur is niet zomaar een sector of beleidsdomein 
naast alle andere. Cultuur is het fundament waarop 
ook andere domeinen als economie of politiek bou-
wen. Cultuur zorgt voor samenhang, betekenis en 
gedeelde horizonten. En kunst is dan de stem die 
deze gedeelde verhalen kritisch bekijkt en ter dis-
cussie stelt. In haar onderzoek naar alternatieven 
zoekt en betrekt ze een divers publiek als kritische 
burgers. Die openbare functie is fundamenteel niet 
instrumenteel, maar vindt juist zijn oorsprong in een 
eigen logica en spelregels. Alleen wordt die autono-
mie pas productief door interactie met de rest van 
de samenleving. 

Als die claim meer wil zijn dan retoriek, dan is de 
vraag hoe kunst en cultuur – in ons geval de po-
diumkunsten – op alle sociale, culturele, economi-
sche en politieke uitdagingen zullen reageren. In 
Resetting the Stage – Public Theatre between the 
Market and Democracy (2011) belichtte theaterwe-
tenschapper Dragan Klaic die reactie in een breed 
Europees perspectief, voor verschillende landen. 
Volgens hem ligt het antwoord niet in het imiteren 
van (soms succesvolle) commerciële initiatieven. Met 
winstmaximalisatie via voorspelbare vormen en in-
houden, ten koste van een duurzame ondersteuning 
van artistieke ontwikkeling, verzaakt het theater juist 
zijn publieke rol. Volgens Klaic moet het theater juist 
zijn intrinsieke artistieke waarden blijven koesteren, 
en de meerwaarde daarvan ook concreet duidelijk 
maken aan de samenleving: de ontwikkeling van 
nieuwe verhalen en actueel repertoire, de duurza-
me ondersteuning van kunstenaarstrajecten, traditi-
onele manieren van produceren en presenteren ter 
discussie stellen, nieuwsoortige relaties ontwikkelen 
met een veranderend publiek.

In een onzeker economisch klimaat komt het erop 
aan om zulke kwaliteiten als troeven in te zet-
ten, en zo toekomstige uitdagingen aan te gaan. 
Kunstenorganisaties zijn vandaag al volop bezig 
die toekomst vorm te geven. Naast hun creatieve op-
dracht leggen zij zich toe op publieksbemiddeling, 
educatieve en/of sociaal-artistieke functies, op inter-
nationalisering... Veelzijdig en flexibel spelen ze in 
op diverse verwachtingen: artistiek, maar ook eco-
nomisch, politiek of sociaal. Hoe bestendig je die dy-
namiek? En hoe oogst je er volop de vruchten van?

winkelruimte beschikbaar: raakt het resultaat van 
alle werk nog wel voldoende in de etalage om ook 
de toevallige passant te prikkelen? 

Voor de podiumkunsten is de hamvraag niet meer 
zozeer hoe ze zich kunnen verbeteren, maar vooral 
welke betekenisvolle rol ze kunnen spelen in een ver-
anderende wereld. Je voelt die vibe zowel op straat 
als in de coulissen, en niet enkel in verkiezingstij-
den. Meer dan ooit willen huizen, gezelschappen 
en makers er publiek toe doen, en hopen ze zich 
over allerlei walletjes heen te verbinden met andere 
maatschappelijke dynamieken. 

Kortweg is dat het verhaal van deze landschapste-
kening. De afgelopen dertig jaar is er stevig geïn-
vesteerd in de uitbouw, de veelzijdigheid en de pro-
fessionaliteit van de podiumkunsten. Op een paar 
resterende leemtes na, is die architectuur met succes 
neergeplant. Nu is het zaak om er het vruchtbare 
evenwicht van te bewaken, en er vooral nog meer 
de vruchten van te plukken voor een hele samenle-
ving. Het antwoord ligt niet langer in groei, maar 
wel in transformatie. En dat is niet alleen een uitda-
ging voor het beleid, maar ook voor het veld zelf. 
Lauweren hebben nu eenmaal één probleem: je kan 
er nooit op rusten. Na de groei de bloei…

Die toekomst is al begonnen, dat maakt deze tijd 
zo interessant. Op verschillende fronten uit zich de 
nood aan een nieuwe taal over de positie van kunst 
in de samenleving. Zeker in het podiumkunstenveld 
zelf leeft er sinds een paar jaar een meer prangende 
vraagstuk rond de verhouding tot de samenleving. 
Wat hebben we te bieden? Hoe plooien we dat 
verder open? Kunstenaars en cultuurwerkers zoeken 
volop naar nieuwe manieren om in te spelen op of 
vorm te geven aan een maatschappij in volle veran-
dering. Ook de samenleving zelf reageert. Overal 
in Europa, en zelfs daarbuiten, woedt het debat 
over de ‘waarde van cultuur’. Willens nillens zal elk 

verhaal over de toekomst van de (podium)kunsten 
op dat debat moeten doordenken.

In De waarde van cultuur (2014) verzamelt een 
ploeg van sociologen, economen, filosofen en psy-
chologen van de Rijksuniversiteit Groningen een 
reeks onderzoeksresultaten over de waarde, beteke-
nis en impact van kunst en cultuur op mensen en de 
samenleving. Met concreet cijfermateriaal bevestigt 
het rapport de meetbare effecten van cultuur op 
gezondheid, op het cognitieve vlak, op het sociale 
weefsel, op de economie. De positieve impact van 
investeringen in kunst en cultuur staat dus weten-
schappelijk vast.

Tegelijk relativeren de onderzoekers het belang van 
empirisch bewijsmateriaal om de waarde van cul-
tuur te onderbouwen. De belangrijkste maatschap-
pelijke meerwaarde van cultuur is niet empirisch 
vast te stellen, zo stellen ze, juist omdat ze niet meet-
baar is. Cultuur gaat over zingeving, zowel op in-
dividueel niveau als binnen een gemeenschap. Van 
piano leren spelen tot de sfeer rond Werchter of De 
Tijdloze op Studio Brussel: die culturele betekenis 
reikt veel verder dan het cultuurveld alleen. Cultuur 
zorgt voor een gedeeld referentiekader. In die zin 
stellen de onderzoekers cultuur gelijk aan de maat 
van de samenleving. 

De kunsten daarentegen brengen onmaat binnen: 
kunstenaars stellen die culturele consensus ter dis-
cussie, wrikken vastgeroeste opvattingen los of 
verruimen de esthetische smaak. Zij reiken binnen 
het maatschappelijk debat mogelijke nieuwe per-
spectieven en alternatieve routes aan. Ze leggen 
nieuwe instinctieve verbindingen en experimen-
teren met normen en vormen. Ze bieden andere 
zintuiglijke ervaringen en verrijken de non-verbale 
communicatie. Dat is wat de ‘onmaat’ doet: een 
draai geven aan evidente culturele gebruiken, de 
kritische zin scherpen.

Wijland! – Tuning People, in het kader van Kortrijk Congé 2014: stad in staat van uitzondering (foto: Davy De Pauw)

>> naaR dE InHoUdStafEL
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In eerdere veldanalyses Metamorfose in podiumland (2007) en De ins & outs van po-
diumland (2011) bracht VTi meermaals tendensen in de productie en internationale 
spreiding van de Vlaamse podiumkunsten in kaart. Voorgaande analyses gaven aan 
hoe ingrijpend de praktijk in de podiumkunsten sinds het begin van de jaren 1990 
veranderd is. De voornaamste trends waren de groei en ‘hybridisering’ van de pro-
ductie, de veranderende positie van individuele kunstenaars en de opkomst van een 
transnationaal netwerk van partners die steeds meer samenwerken voor de productie 
en presentatie van podiumkunsten. Deze bijdrage presenteert een update van deze 
cijfers (van seizoen 1993-1994 tot en met seizoen 2012-2013) en stelt daarbij de vraag 
naar de impact van de financieel-economische crisis op de productie en internationale 
spreiding van de podiumkunsten. Wat doen besparingen in verschillende Europese 
landen met een productiemodel dat steeds meer stoelt op internationale samenwer-
king? Hebben de Vlaamse kaasschaven - een voor vele kunstenaars en organisaties 
pijnlijk instrument – onze podiumproductie of spreiding beïnvloed? En tenslotte: zijn er 
verschuivingen merkbaar in de positie van de kunstenaar in het podiumlandschap?

Ideeën voor het 
podiumlandschap 
van de toekomst

DIversIteIt

We vinden het over enkele jaren evident dat Hamlet 
gespeeld wordt door een ‘donkere’ acteur, zelfs als zijn 
vader en moeder blank of geel zijn. Er wordt gecast 
over kleur en ras heen, en we kijken daarnaar met een 
grote evidentie. De acteurs van niet-westerse origine 
spelen dus ook mee als het om niet-allochtone perso-
nages gaat. Je hoeft je daar als gezelschap niet voor te 
verantwoorden. Je hoeft het zelfs niet uit te leggen, 
omdat het theater is zoals het leven: vol diversiteit.

De ‘gekleurde’ acteurs spelen de sterren van het 
plafond. Ze krijgen immers op de theaterscholen een 
uitstekende opleiding waar ze ook voorbereid worden 
op het spelen in grote schouwburgen. Die scholen 
houden rekening met de specificiteit van deze acteurs. 
Er zijn veel meer taallessen, de Westerse canon 
wordt verbreed met literatuur van andere culturen 
enzovoort.

De diversiteit op de scène leidt tot een grotere 
diversiteit bij het publiek.

staD en buurt
 

Daarnaast zijn er tal van projecten in buurten waar 
mensen niet naar een schouwburg gaan. Er worden 
daar voorstellingen gemaakt tussen, van en door 
buurtbewoners in samenwerking met professionele 
spelers en organisaties. Diversiteit slaat daar niet 
alleen op huidskleur, maar ook op economische en 
sociale diversiteit. Alleen door specifieke buurtpro-
jecten bereiken we dat publiek. Theater is daar een 
machtig middel om de identiteit van een gemeen-
schap te verwoorden en te verbeelden. 

ZIchtbaarheID

Een voetbalmatch op het hoogste niveau wordt 
gespeeld voor 70.000 toeschouwers. We vinden het 
evident dat dit over heel de wereld zichtbaar wordt 
gemaakt, wat het ook kost. Een gezelschap bereikt, 
over een jaar gespreid, evenveel publiek. En scoort in 
sommige gevallen ook internationaal. Over tien jaar 
is het evident dat een belangrijke theatervoorstelling 
in prime time op televisie komt. 

Door samenwerking en onderlinge afspraken 
van gezelschappen en partners is het theater veel 
zichtbaarder in de samenleving. 

Jeugdtheater wordt gecapteerd op televisie, de 
zenders en de gezelschappen werken samen om de 
opgebouwde knowhow in te zetten voor beide media. 
Omdat televisie en theater elkaars partner zijn, maakt 
het goedkope kinderamusement plaats voor verbeel-
dingsrijke en maatschappijkritische programma’s. 

Plekken

We slaan de handen in elkaar om ‘gesloten kunst-
plekken’ open te breken tot plekken die zinderen van 
activiteit en diversiteit. Plekken waar interdisciplina-
riteit een evidentie is. De ene week een tentoonstel-
ling, de week erna dans, daarna een culinair festijn 
en de volgende dag een buurttheatergroep. het idee 
doelgroep ligt in de prullenmand, omdat écht goede 
activiteiten en voorstellingen altijd een specifieke 
doelgroep overstijgen. Over de religies heen worden 
mensen er samen dronken, misschien niet van alco-
hol maar wel van iets lekker strafs. 

Jo Roets is regisseur en artistiek leider van Laika.

dRama oP dE 
IntERnatIonaLE maRkt 
ImPaCt van dE CRISIS oP dE PRodUCtIE van 
PodIUmkUnStEn

Joris Janssens, Sofie Joye en Bart Magnus

A History Of Everything – Ontroerend Goed & Sydney Theatre Company (foto: Brett Boardman Photography)
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70% van de producties een coproductie. Het rode 
vlak toont het aandeel van de producties met twee 
partnerorganisaties, het gele met drie, het groene 
met vier en het grijze tenslotte neemt de producties 
samen waarbij meer dan vier organisaties betrok-
ken waren. We zien dat de toename in die laat-
ste categorie (meer dan vier partnerorganisaties) 
het sterkst is. Het aantal partnerorganisaties dat 
bij een productie betrokken is, steeg op twintig 
jaar tijd van gemiddeld 1,2 naar exact 2. Romeo 
Castellucci spant de kroon. Bij de productie van 
zijn voorstellingen The Minister’s Black Veil en On 
the Concept of the Face, regarding the Son of God 
waren maar liefst 21 organisaties betrokken, waar-
onder ook deSingel.

Vanaf 1997 is er een toename van producenten en 
partnerships. Positief aan dit verhaal is dat copro-
ducties vaak ook afspraken over speelmogelijkhe-
den inhouden (en voorstellingen op die manier ook 
beter gespreid raken). Keerzijde van de medaille 
is de versnippering van de productiecapaciteit: 
de bedragen achter coproducties zijn volgens ver-
schillende respondenten uit het kunstenveld lager 
geworden. Een productie maken vraagt de laatste 
jaren de inbreng van steeds meer organisaties die 
elk een kleiner wordend aandeel opnemen in het 
productieverhaal. Wat op het eerste zicht een ver-
haal lijkt van toenemende samenwerking, kan ook 
wijzen op een economische noodzaak.

Internationaal werken staat de laatste jaren onder 
toenemende druk. Dat werd ook bevestigd tijdens 
de focusgesprekken naar aanleiding van de land-
schapstekening. Deze druk heeft voor een deel te 
maken met externe omstandigheden. Omwille van 
beleidskeuzes krimpen productie- en programme-
ringsbudgetten in diverse buitenlanden, wat de 
nood aan financiële samenwerkingsverbanden doet 
toenemen. Door de slinkende budgetten zijn er ook 
steeds meer partners nodig om de begroting te doen 
sluiten. Bij dalende koopkracht is de noodzaak voor 
de producenten steeds groter om financiële partners 
te zoeken. Daardoor stijgt het aantal partnerships 
ook in crisistijd. 

Wat we onder een coproductie verstaan, is de laat-
ste jaren ook veel lichter geworden. Ook dat wijst 
op een toenemende druk op het systeem. Wanneer 
de druk op de middelen toeneemt, wordt het be-
langrijker om meer zichtbaar te zijn binnen het 
landschap. Verschillende respondenten geven aan 
dat de gevoeligheid voor credits in de program-
mabrochures en op flyers de laatste jaren is geste-
gen, en zelfs tot inflatie leidt. Er wordt steeds lichter 
omgesprongen met een vermelding als partner of 
coproducent. Steeds meer zijn coproducties ook 
‘verhoogde uitkoopsommen’, een premièreplek of 
het verkrijgen van exclusiviteit voor een bepaald 
gebied in ruil voor een vermelding als coproducent 
in de communicatie.

GROEI DIE STAGNEERT

Eerdere veldanalyses wezen op groei van de pro-
ductie in de Vlaamse podiumkunsten. Zet deze evo-
lutie zich door? Grafiek 1 brengt in kaart hoeveel 
producties er tijdens elk onderzocht seizoen te zien 
waren. De verticale blauwe staven tonen het aan-
tal producties per seizoen waarvan minstens één 
Vlaamse organisatie hoofd- of coproducent was. 
Deze producties omvatten zowel nieuwe creaties 
als hernemingen uit vorige seizoenen. 

Sinds 1993 is het aantal producties per seizoen 
quasi verdubbeld: van 481 producties in 1993-
1994 naar 842 in 2012-2013. Dat wil niet zeggen 
dat er sinds 1993 sprake is van een steile groeicur-
ve. In eerdere veldanalyses constateerden we al dat 
de groei van het aantal producties het sterkst was 
in de jaren 1990, vooral in de tweede meerjarige 
periode onder het Podiumkunstendecreet (1997-
2001). Het nieuwe Podiumkunstendecreet zorgde 
toen voor een impuls, al waren de budgetten niet 
navenant. Opmerkelijk is dat er toen veel meer pro-
ducties werden gerealiseerd, maar die bestonden 
uit kleinere casts. Nadien was de groei gestaag. 
Vanaf 2001 kwam er een financiële inhaalopera-
tie. Minister Anciaux zorgde toen voor een injectie 
van 12,5 miljoen euro in het Podiumkunstendecreet. 
Dit leidde niet tot een toename van het aantal pro-
ducties, maar gaf wel een boost aan de artistieke 

werkgelegenheid.1 De casts werden opnieuw gro-
ter. Sinds 2001 is er over de hele periode tot van-
daag nog wel sprake van groei, maar die verloopt 
veel onregelmatiger dan voorheen. Recent zagen 
we na een uitschieter in 2008-2009 een relatief 
sterke terugval van het aantal producties. Mogelijk 
speelt de financieel-economische crisis hier een rol. 
Opvallend is dat de podiumkunsten snel herstellen 
van deze dip, met een nieuw hoogtepunt in aantal 
producties per seizoen in 2012-2013. 

SAMEN STERK IN CRISISTIJD? 

Uit de geüpdatete cijfers op basis van de podium-
databank van VTi blijkt dat er steeds meer gecopro-
duceerd wordt. 

Grafiek 2 laat zien dat een steeds groter aandeel 
van de producties gemaakt wordt door verschei-
dene organisaties. Elk seizoen is weergegeven 
door een balk met verschillende kleurvlakken. Het 
absolute aantal producties is op deze grafiek niet 
zichtbaar, wel per seizoen het procentuele aandeel 
van de producties dat door een bepaald aantal or-
ganisaties is gemaakt. Het blauwe deel wijst op het 
percentage producties dat slechts door één orga-
nisatie werd gemaakt. Twintig jaar geleden gold 
dat voor meer dan 80% van de gevallen, nu is 

1. Voor een uitgebreidere analyse, zie Janssens, J. en 
Moreels, D., Metamorfose in podiumland (2007) en 
Janssens, J., De ins & outs van podiumland (2011).
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Grafiek 2. Aantal partnerorganisaties bij producties Grafiek 1. Aantal producties per seizoen 
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Wat betekent deze evolutie voor de spreiding van 
de Vlaamse podiumkunsten in de wereld? We spit-
ten deze kwestie verder uit door dieper in te gaan 
op de geografische spreiding van de internationale 
voorstellingen.

Grafiek 4 toont de evolutie van het aantal landen, 
steden en speelplekken waar Vlaamse voorstellin-
gen te zien zijn. Over de hele periode beschouwd 
is er een duidelijke toename van zowel het aantal 
landen, het aantal steden als het aantal speelplek-
ken waar Vlaamse voorstellingen wereldwijd gepre-
senteerd worden. Na seizoen 2008-2009 is er ech-
ter een belangrijke trendbreuk te zien in het aantal 
landen en speelplekken, en in mindere mate ook in 
het aantal steden. Dit bevestigt wat we in de vorige 
grafiek zagen. Het aantal producties dat internatio-
naal toert, is sinds 2008 sterk gedaald en dat ver-
taalt zich ook in de absolute cijfers van het aantal 
plekken waar Vlaamse voorstellingen te zien zijn. 
De dip in de grafiek herstelt zich opvallend snel, 
al valt het wel op dat we een klein aantal landen 
zijn kwijtgespeeld. De groei in het aantal landen 
waar Vlaamse podiumkunsten te zien is, heeft een 
(voorlopig?) eindpunt bereikt. In tegenstelling tot het 
aantal steden en toonplekken, dat vandaag weer 
op of zelfs boven het niveau van voor de crisis zit, 
is dat voor het aantal landen niet het geval.

DRAMA OP DE INTERNATIONALE MARKT 

Sinds de jaren 1990 wordt meer en meer samen-
gewerkt in een transnationaal netwerk voor copro-
ductie en spreiding. Daarin zijn Vlaamse podium-
kunstenaars en -organisaties centrale spelers. Hoe 
verhoudt de toenemende trend tot coproduceren zich 
nu tot de ontwikkeling van internationale tournees? 
Leidt het feit dat er meer gecoproduceerd wordt ook 
tot meer internationale speelmogelijkheden?

Grafiek 3 toont dat dertien jaar geleden 17% van 
de producties internationaal gecoproduceerd werd. 
Vandaag is dat het geval voor 35% van de pro-
ducties. De blauwe lijn toont dat tien jaar geleden 
een derde van de producties internationaal toerden. 
Vandaag is dat gestegen tot 46%. 

Rond het uitbreken van de financieel-economische 
crisis zien we echter iets bijzonders op de grafiek. 
Waar de blauwe en rode lijnen tot 2008-2009 
een gelijkaardige trend vertonen, zien we dat de 
producties met een internationale tournee opeens 
sterk terugvallen. Verschillende respondenten ge-
ven aan dat programmatoren bij het uitbreken van 
de crisis terughoudender werden om producties te 
boeken, in afwachting van het effect van de door-
gevoerde besparingen op de podiumkunsten. Dit 

kan de daling van het aantal Vlaamse producties 
in het buitenland mee bepaald hebben. Er is wel 
sprake van herstel in de daaropvolgende seizoe-
nen, maar we zijn intussen nog steeds niet aan 
de 49% producties met een internationale tournee 
die we in 2008-2009 wel haalden. Bijzonder is 
wel dat de praktijk van het internationaal copro-
duceren toeneemt in seizoen 2009-2010, in volle 
crisisperiode zelfs met een steilere curve dan ooit 
tevoren. De vraag is of deze toename van de in-
ternationale coproducties een reactie is op de te-
rugval van de internationaal toerende producties 
in 2008-2009 – het zoeken van coproducenten 
omdat productiebudgetten verder geslonken zijn 
– of eerder wijst op een strategische keuze van 
de partners. Coproductiecredits bieden partners 
namelijk meer zichtbaarheid dan het louter aan-
kopen van een voorstelling. We moeten ook in 
overweging nemen dat niet alleen de buitenlandse 
snoei hier doorweegt. De binnenlandse besparin-
gen op projectmatige internationale middelen van 
het Kunstendecreet (vanaf 2010) hebben allicht 
ook een impact gehad. In 2007 werd er nog meer 
dan 1,3 miljoen euro verdeeld, in 2010 slonk dat 
budget tot onder 700.000 euro (in 2012 steeg het 
weer tot 966.530 euro).
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Hoewel het aantal voorstellingen in de EU-15-landen 
wel nog groeit tussen 2001-2005 en 2005-2009, 
zakt het aandeel toch aanzienlijk door de sterke 
toename aan Vlaamse podiumkunsten in andere 
buitenlanden. Over de hele periode beschouwd, 
zakt het aandeel van de EU-15-landen van 90% 
naar 82%. De toename in andere landen is redelijk 
gelijkmatig gespreid over de verschillende wereld-
delen. In de periode 2009-2013 is het opvallend 
dat er vooral meer Vlaamse voorstellingen plaatsvin-
den in Oceanië en Noord-Amerika. Een aantal gro-
tere tournees van een beperkt aantal gezelschap-
pen heeft hier een vrij grote impact (bijvoorbeeld 
Ontroerend Goed in Australië of Eleanor Bauer in 
New York). Alleen Afrika is een uitzondering op 
deze regel. De aanvankelijke groei (van 12 naar 
63 voorstellingen) zet zich na 2009 niet door. Er is 
in tegendeel zelfs een terugval tot 27 voorstellingen. 
Afrika wordt wat uit het oog verloren, ook in verge-
lijking met verre bestemmingen als Zuid-Amerika en 
Oceanië.3

3. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat we in 
deze cijferanalyse noodgedwongen focussen op 
producties. Daarbij brengen we niet de talrijke 
artistieke samenwerkingen in rekening die inzetten 
op ontwikkeling en niet per se toewerken naar een 
podiumproductie als eindresultaat. 

De financieel-economische crisis gaat in heel wat 
Europese landen gepaard met overheidsbesparin-
gen. Ook de kunsten blijven hiervan niet gespaard. 
De relatieve terugval van de EU-15-landen kan 
echter beïnvloed zijn door verschillende factoren. 
Enerzijds kan de terugval wijzen op een afname in 
speelplekken binnen de EU-15-landen. Evengoed 
kan de afname verklaard worden door een toegeno-
men aantal speelplekken in de rest van de wereld. 

Om een beter zicht te krijgen op de verschillende 
factoren die hier spelen, zoomen we in op enkele 
EU-landen. Grafiek 6 brengt het aantal voorstellin-
gen in kaart van die landen in Zuid-Europa waar 
forse besparingen doorgevoerd werden. De laat-
ste jaren zien we vooral een sterke terugval in het 
aantal voorstellingen in Spanje en Portugal. In Italië 
zijn er sterke schommelingen per seizoen, al kun-
nen we over het algemeen niet van een significante 
daling spreken. Griekenland toonde de voorbije 
jaren weinig Vlaamse voorstellingen (tussen 5 en 
16 voorstellingen per seizoen). Het is vooral het 
Onassis Cultural Centre dat Vlaamse makers een 
podium blijft geven en zo een exitscenario van de 
Vlaamse podiumkunsten in Griekenland vermijdt. 

Waar zijn al die voorstellingen nu te zien? Vooral in 
West-Europa, of ook in andere continenten? Welke 
evoluties kunnen we in de internationale spreiding 
traceren? Grafiek 5 deelt de Vlaamse voorstellingen 
in het buitenland op in clusters van vier seizoenen. 
Verder werden de verschillende landen onderver-
deeld in continenten. Binnen Europa maakten we 
het onderscheid tussen de historische kern van de 
EU-15-landen en de rest van Europa.2

2. De EU-15-landen zijn de 15 landen die in 1995 
deel uitmaakten van de Europese Unie. Deze groep 
landen valt het sterkst samen met West-Europa, wat 
oorspronkelijk ook de meest natuurlijke biotoop was 
voor de internationale spreiding van Vlaamse voor-
stellingen. Concreet gaat het om België, Duitsland, 
Denemarken, Finland, Frankrijk, Griekenland, 
Ierland, Italië, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk, 
Portugal, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Wanneer we de globale spreiding van Vlaamse 
voorstellingen in kaart brengen, stellen we vast dat 
het belang van de spreiding in de EU-15-landen 
langzaam maar zeker afneemt.
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d’Avignon hier een rol. Jan Fabre was er in 2005 
centrale gast. Sindsdien is er van overheidswege 
een actieve ondersteuning van de Vlaamse podi-
umkunsten op het Festival d’Avignon. Het festival 
fungeert daarenboven als een ‘hub’ voor interna-
tionaal vooraanstaand werk, wat de verkoop en 
spreiding van Vlaamse podiumkunsten in Frankrijk 
op zijn beurt een boost geeft.

Anders is het in Duitsland, dat lang niet zoveel 
Vlaamse voorstellingen ontvangt als Frankrijk of 
Nederland, maar toch afgetekend het derde ex-
portland is voor Vlaamse podiumkunsten. We zien 
eerst een geleidelijke toename van het aantal voor-
stellingen, daarna – ook in crisisperiode – een erg 
stabiele periode en in het laatste seizoen zelfs een 
stevige toename (grafiek 7). Indirect kan dit mee be-
invloed zijn door de aanwezigheid in Duitsland van 
een aantal figuren met een verleden in Vlaanderen. 
Vanaf 2011 zien we bijvoorbeeld een toename van 
voorstellingen in de Münchner Kammerspiele (Johan 
Simons). In 2013 schieten ook de voorstellingen in 
Hebbel am Ufer (Annemie Vanackere) de hoogte in.

Nederland is het enige buurland dat tussen 2001-
2002 en 2012-2013 een daling kent in het aantal 
Vlaamse voorstellingen dat er speelt. De daling be-
draagt sinds seizoen 2008-2009 zelfs 30% (grafiek 
7). Het aantal speelplekken daalt er eveneens met 
een kwart en het aantal steden in Neder land waar 
Vlaamse podiumkunsten getoond worden, is tussen 
2001-2002 en 2012-2013 met meer dan een derde 
gedaald (grafiek 8). Er worden in Neder land dus niet 
alleen minder voorstellingen gespeeld, deze worden 
ook minder divers gespreid. Wanneer je weet dat 
Nederland de absolute koploper is in het tonen van 
Vlaamse voorstellingen, is de impact die een derge-
lijke afname heeft op de internationale werking van 
de Vlaamse podiumkunsten niet te onderschatten. 
We kunnen spreken van een verschraling. 

Een belangrijke constatering is dat samenwerkin-
gen tussen Vlaanderen en het buitenland mogelijk 
maar niet noodzakelijk samenhangen met speel-
mogelijkheden in dat land. Nederland is een goed 
voorbeeld (grafiek 9). Ondanks een sterke stijging 
in het aantal Nederlandse coproductiecredits daalt 
het aantal voorstellingen in Nederland. De reeds 
aangehaalde sterke daling in het gemiddeld aan-
tal voorstellingen per speelplek wees ook al in die 
richting. Een groei in aantal organisatiecredits kan 
wijzen op een toegenomen afhankelijkheid van 
het buitenland. Het gaat daarbij niet alleen om 
de Vlaamse kunstenaar die buitenlandse partners 
zoekt, maar net zo goed om de buitenlandse kun-
stenaar die Vlaamse partners zoekt en samenwer-
kingsverbanden binnen EU-projecten als NXTSTP. 

De toename in het aantal Nederlandse coproduc-
ties is te verklaren door de druk op de budgetten 
voor de kunsten in Nederland. Nederlandse gezel-
schappen beschikten tot voor kort over een budget 
voor de spreiding van voorstellingen wat hen in een 
voordelige concurrentiepositie plaatste. Vlaamse 
gezelschappen genieten namelijk geen dergelijke 
ondersteuning. De nood aan coproduceren stelde 
zich hierdoor minder dan in de buurlanden. Met de 
huidige druk op de productie- en programmerings-
budgetten wordt coproduceren voor Nederlandse 
gezelschappen niet alleen aantrekkelijker maar 
ook noodzakelijk. Dat verklaart de groeiende 
aanwezigheid van Nederland in internationale 
coproductienetwerken. De inhaalbeweging die 
Nederland hierbij heeft ingezet, vertaalt zich in een 
forse stijging van het aantal Nederlandse copro-
ducties. De druk op de programmeringsbudgetten 
in Nederland verhindert ook de import van Vlaams 
werk. Samenwerken wordt daardoor hoe langer 
hoe meer dé overlevingsstrategie in tijden van crisis. 

EN DE BuuRLANDEN? 

Wanneer we inzoomen op de spreiding van de 
Vlaamse voorstellingen zien we dat onze buitenland-
se tournees nog het vaakst halt houden in onze buur-
landen Frankrijk, Nederland en Duitsland. Grafiek 
7 vergelijkt de distributie in deze drie landen en de 
rest van de wereld in absolute cijfers. De grijze lijn 
bevestigt de toegenomen interesse voor Vlaamse 
podiumkunsten in de wereld. Er worden sinds 2006-
2007 meer voorstellingen gepresenteerd in de rest 
van de wereld dan in elk van bovengenoemde 
buurlanden. Het aantal voorstellingen groeit tussen 
2001-2002 en 2012-2013 met maar liefst 250%. 

Een dergelijke groei zet zich niet door in onze buur-
landen. Frankrijk kent tussen seizoen 2002-2003 
en 2004-2005 wel een verdubbeling van het aan-
tal Vlaamse voorstellingen dat er gespreid wordt: 
van 320 voorstellingen in 2002-2003 naar 787 
voorstellingen in 2004-2005. Hoewel het aantal 
Vlaamse voorstellingen er sinds 2004-2005 sterk 
fluctueert en afneemt, is er over de gehele onder-
zochte periode toch sprake van groei (grafiek 7). 
Frankrijk is er ook sterk op vooruitgegaan wat be-
treft de geografische spreiding van Vlaamse voor-
stellingen. Sinds seizoen 2002-2003 is het aantal 
steden waar Vlaamse voorstellingen getoond wor-
den quasi verdubbeld (grafiek 8). Mogelijk speelt 
de verhoogde aanwezigheid van Vlaamse ma-
kers op toonaangevende speelplekken als Festival 
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sinds 2001 meer geld beschikbaar is in het Kunsten-
decreet, blijkt het voor een vaste kern van actieve 
kunstenaars toch moeilijker om met grote regelmaat 
aan de slag te blijven. 

SLOTSOM

Internationaal werken heeft de Vlaamse podiumkun-
sten de laatste decennia enorm veel opgeleverd. 
Vandaag nog is er sprake van een internationale 
hoogconjunctuur en hebben de Vlaamse podium-
kunsten een solide reputatie in het buitenland. Toch 
staan de Vlaamse podiumkunsten onder toenemen-
de, vooral economische druk. Vooral internationaal 
zorgt de financieel-economische crisis voor krimpen-
de productie- en programmeringsbudgetten, zodat 
er steeds meer partners nodig zijn om de begroting 
te doen sluiten. De inbreng bij een ‘coproductie’ is 
tegelijk veel lichter geworden. Steeds vaker blijken 
coproductiegelden louter ‘verhoogde uitkoopsom-
men’ of vergoedingen in natura, in ruil voor credits 
in de communicatie. De groei in het aantal interna-
tionale voorstellingen is gestopt. Na een forse te-
rugval in 2009-2010 trekken de cijfers nu opnieuw 
aan, maar het niveau van 2008-2009 wordt lang 
niet meer bereikt. De diversiteit van de speelplekken 
en het aantal landen waar Vlaamse gezelschap-
pen spelen, nemen af. Vooral de ontwikkelingen in 
Nederland vragen aandacht. Tussen 2001-2002 
en 2012-2013 daalde het aantal Vlaamse voor-
stellingen in Nederland met één vijfde, het aantal 
speelplekken met een kwart en het aantal steden en 
gemeenten zelfs met meer dan een derde. Noem 
dat gerust een verschraling. 

In die neerwaartse tendens weegt niet alleen buiten-
landse snoei door, ook de binnenlandse besparing 
op de projectmatige internationale middelen van 
het Kunstendecreet (vanaf 2010) heeft allicht een 

impact gehad. Toch laat zich vooreerst de nood 
voelen aan een aangescherpte inhoudelijke visie 
rond de internationale dimensie van kunst en cul-
tuur. In 2012 verscheen wel een mededeling van de 
Minister van Cultuur over het internationale cultuur-
beleid, maar die beperkte zich tot eerder technische 
en ambtelijke suggesties. Hoe ziet de overheid de 
internationale uitstraling van de podiumkunsten bin-
nen zijn hele beleid?

‘Met grote bezorgdheid stel ik vast dat de inter-
nationalisering van de kunst aan het stilvallen is’, 
stelde Frie Leysen in mei 2014 in De Standaard. 
‘Het is als een zaal waar je de vensters en deu-
ren sluit. Na twee dagen begint het daar te stin-
ken.’ Internationaal samenwerken is immers niet 
alleen artistiek én zakelijk interessant, het biedt ook 
nieuwe perspectieven. In het licht van maatschap-
pelijke tendensen als toenemende globalisering en 
culturele diversiteit is het onmogelijk om de plek van 
kunst in de samenleving te stimuleren, zonder de 
internationale dimensie daarvan integraal in acht 
te nemen. En ook omdat het buitenlandse succes 
van de Vlaamse podiumkunsten absoluut geen ver-
worvenheid is, laat zich de nood voelen aan een 
meer inhoudelijk en proactief internationaal kun-
stenbeleid, op basis van een overeenkomstige visie 
en investering. 

Het gaat hier niet om een randvoorwaarde, maar 
een structurele uitdaging: een top-downbeleid naast 
de aloude bottom-upaanpak via het Kunsten decreet. 
Dat dit top-downbeleid vandaag ontbreekt, verzwakt 
de internationale positie van Vlaamse podiumkunste-
naars. Andere landen blijven via diverse instituten 
wel actief bijdragen in reis- en verblijfkosten – ook 
in crisistijd. Tegelijk zullen louter middelen niet vol-
staan. Er is ook nood aan een achterliggende visie 
die antwoorden formuleert op enkele nefaste eco-
nomische ontwikkelingen op de internationale markt 
van coproductie en presentatie. Niet alleen voor de 

VERANDERENDE POSITIE VAN 
INDIVIDuELE KuNSTENAARS

De podiumkunsten betekenen niets zonder gedre-
ven en slagkrachtige kunstenaars. Eerdere veld-
analyses vertelden ons heel wat over de verande-
rende positie van die kunstenaars. De tijd dat de 
podiumkunstenaars per discipline netjes opgedeeld 
konden worden in scheppende en uitvoerende 
kunstenaars die samen vaste gezelschappen of 
ensembles vormden, ligt al een poos achter ons. 
Podiumkunstenorganisaties opereren vandaag eer-
der als flexibele productiekernen, die een los-vaste 
relatie onderhouden met kunstenaars. Die kunste-
naars worden in toenemende mate geëngageerd 
voor de duur van een productie en gaan hun eigen 
weg bij verschillende organisaties, vaak doorheen 
diverse disciplines en steeds vanzelfsprekender in 
een internationale omgeving. 

Hoeveel personen zijn nu artistiek betrokken bij 
Vlaamse producties en hoe actief zijn ze binnen 
deze sector? De gele lijn op grafiek 10 toont het 
aantal kunstenaars die per seizoen in een artistieke 
functie betrokken zijn bij de creatie van een produc-
tie. Hernemingen worden hier niet meegeteld. De 
groene lijn toont het aantal personencredits. Een per-
sonencredit is de betrokkenheid van een persoon bij 
een creatie. Daarbij tellen we maar één credit per 

persoon per creatie.4 We zien dat het aantal perso-
nen dat artistiek actief is in de Vlaamse podiumkun-
sten een vlucht nam in 2001-2002: het aantal kun-
stenaars betrokken in een artistieke productie steeg 
in dat seizoen van 1.954 naar 2.689, mede dankzij 
de financiële injectie van 12,5 miljoen euro voor het 
Podiumkunstendecreet. Een quasi evenredige stij-
ging zien we in die periode in de personencredits. 
Deze tendens zet zich echter niet door in de daar-
opvolgende jaren. In de periode 2002-2003 tot 
2008-2009 blijft het aantal kunstenaars dat betrok-
ken is in een artistieke productie quasi gelijk, terwijl 
het aantal personencredits daalt. Hoewel evenveel 
kunstenaars op artistieke wijze betrokken zijn bij 
Vlaamse producties (hernemingen niet meegeteld), 
is er een vermindering van het aantal producties per 
kunstenaar per jaar. Deze negatieve evolutie kent 
zijn dieptepunt in 2009-2010 met 3.060 personen-
credits, die opgenomen worden door 2.484 kunste-
naars. De laatste drie seizoenen is er opnieuw spra-
ke van een geleidelijk herstel. Deze evolutie wijst op 
een versnippering van de loopbanen die ook wordt 
geïllustreerd in grafiek 11. 

Wat nu vooral opvalt is dat de groep kunstenaars 
die een continue bijdrage levert aan de Vlaamse po-
diumkunsten (minimum 2 creaties per seizoen) meer 
dan halveert: van 352 in de periode 1997-2001 
naar 165 in de periode 2009-2013. Hoewel er 

4. Een persoon die twee verschillende functies heeft 
bij eenzelfde productie – bijvoorbeeld ‘regie’ en 
‘scenografie’ – wordt maar één keer geteld. Werkt 
deze persoon echter mee aan drie creaties tijdens 
eenzelfde seizoen, dan krijgt hij/zij voor dat 
seizoen drie credits.
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betreffende gezelschappen, ook voor het Vlaamse 
publiek. Als speelreeksen inkorten, engagementen 
kleiner worden en alleen economische principes 
gaan overheersen, dreigt veel werk waar het buiten-
land Vlaanderen om benijdt, nog minder zichtbaar 
te worden buiten de eigen grote steden.

De cijfers laten ten slotte ook zien dat de budget-
taire druk ook impact heeft op de tewerkstelling van 
kunstenaars. Het menselijke kapitaal van de podi-
umkunsten vormt niet alleen de motor, maar blijft 
ook hun meest kwetsbare vliegwiel. De geschetste 
economische tendensen rekenen zich vaak eerst 
door naar kunstenaars, omdat velen zich vandaag 

minder beschermd weten door de buffer van een 
vaste structuur, en de artistieke kosten van organi-
saties de meest variabele zijn. Het is die combina-
tie – de economische druk op het hele podiumkun-
stenlandschap en daarbinnen de ‘individualisering’ 
van artistieke arbeid – die momenteel om bijzon-
dere aandacht vraagt. 

Joris Janssens is directeur, Sofie Joye projectmede-
werker en Bart Magnus coördinator documentatie 
bij VTi. 

De voedingsbodem voor deze analyse is de podiumdatabank van VTi (http://data.vti.be). Deze 
bevat informatie over alle professionele Vlaamse podiumproducties sinds 1993 die direct of indi-
rect ondersteund worden door de Vlaamse overheid. De basiseenheden van de podiumdatabank 
zijn producties uit het gesubsidieerde podiumkunstenlandschap. Op basis van flyers, brochures, 
websites, nieuwsbrieven en ander documentatiemateriaal dat de gezelschappen VTi bezorgen, 
maken onze medewerkers dagelijks productiefiches aan met daarin de titel van de productie, 
artistieke medewerkers en hun functie(s), producenten en coproducenten, de genres waarmee de 
productie benoemd wordt, premièredatum en -plek, seizoen en buitenlandse speelreeksen. Het 
‘gesubsidieerde’ veld wordt eerder ruim geïnterpreteerd. Niet alleen rechtstreeks door het Kun-
stendecreet gesubsidieerde producties (projectmatig of structureel) komen in de databank terecht, 
maar ook producties die in partnership met gesubsidieerde organisaties (o.a. festivals, kunsten-
centra, gezelschappen, werkplaatsen, kunsteducatieve of sociaalartistieke organisaties) tot stand 
kwamen. Bij twijfel over de juistheid van de gegevens, wordt de producenten om bijkomende in-
formatie gevraagd en aan het einde van elk seizoen worden ze expliciet uitgenodigd de gegevens 
te corrigeren of aan te vullen waar nodig. 

Deze tekst analyseert de twintig opeenvolgende seizoenen waarover de podiumdatabank van 
VTi onderzoeksklare gegevens levert. Een seizoen begint in onze databanklogica steeds op 1 
juli. Soms verhouden speelreeksen zich tot deze seizoenslogica, maar steeds vaker is dat ook niet 
geval. Als Ward/WaRD en Ann Van den Broek in juni in première gaan met The Black Piece en 
vervolgens vanaf september op tournee, krijgt deze productie een tweede productiefiche. Daarbij 
wordt aangegeven dat de productie die vanaf september toert een herneming is van de eerste.

Ook de betekenis van het woord ‘Vlaams’ vraagt in deze context om enige verduidelijking. We 
zien dat de wereldwijde globalisering zich ook doorzet in de podiumkunsten. Steeds vaker zijn 
Vlaamse kunstenaars of organisaties maar één schakel in een internationaal productienetwerk. 
Wanneer we het hier hebben over ‘Vlaamse’ producties, moeten we die identiteit in sommige 
gevallen van aanhalingstekens voorzien. Zo wordt een productie met slechts één Vlaamse copro-
ducent ook opgenomen in ons onderzoek, teneinde een zo volledig mogelijk zicht te krijgen op 
de activiteiten van Vlaamse makers en organisaties. 

De nieuwe 
werkelijkheid
 
Met het nieuwe begrip ‘superdiversiteit’ 

proberen we sinds kort de demografische 
en sociologische evolutie in onze steden te 

omschrijven. Dit begrip gaat een stap verder dan wat 
we voordien als multi- of intercultureel benoemden. 
Als coördinator van de sociaal-artistieke werkplaats 
Victoria Deluxe durf ik te dromen dat de gelaagde 
werkelijkheid die de term ‘superdiversiteit’ beschrijft 
de kunst- en cultuursector niet dwingt, maar doet 
verlangen naar gedurfde acties. Meer nog dan 
mensen met een andere origine te willen betrekken 
bij het kunst- en cultuurgebeuren, gaat het in wezen 
hierom: hoe maken we de heel rijke en diverse leef-
werelden en leefstijlen tot onderwerp van kunst- en 
cultuurcreatie?

Het culturele werkveld kan koploper worden in 
het ontwikkelen van praktijken die de superdiverse 
stad en samenleving niet problematiseren of polemi-
seren, maar er de kansen van inzien. Zowel op het 
niveau van de organisatie, als op vlak van creatie en 
presentatie, liggen er onnoemelijk veel kansen voor 
om de uitdagingen van deze gelaagde en complexe 
werkelijkheid bij de hoorns te vatten.

Met het GEN2020 project vanuit ‘t Arsenaal, 
het SINcollectief en KunstZ (Mechelen en 
Antwerpen), KVS, Globe Aroma en De Pianofabriek 
(Brussel), Action Zoo Humain, De Gentse Lente en 
YOUnited9000 (Gent) worden culturele praktijken 
ontwikkeld die op scène de wereld niet langer vanuit 
een eurocentrisch perspectief benaderen. De makers, 
de spelers, de verhalen en de esthetica tout court, 
zijn een weergave van een hybride en ontzettend 
gelaagde wereld. Ik hoop dat de komende jaren meer 
culturele partners de keuze zullen maken om de 
superdiverse samenleving te weerspiegelen in hun 
organisatie en op scène. Dat kan op vele manieren en 
hoeft helemaal niet via voorgeschreven richtlijnen 
of recepten te verlopen. We mogen zeker ook niet in 

de valkuil trappen om elkaar op dit vlak te becon-
curreren en de eigen praktijk als het enige goede of 
juiste voorbeeld te gaan beschouwen. De ego’s mogen 
gerust wat krimpen in ons werkveld.

Waarom zouden we op zowel zakelijk als inhou-
delijk vlak niet een soort ‘common’ creëren, die het 
mogelijk maakt om onderzoek en reflectie, creatie en 
presentatie, het personeelsbeleid en de publiekswer-
king consequent te verbinden aan de nieuwe werke-
lijkheid? We kiezen er in deze benadering voor om 
ervaringen, makers en verhalen met elkaar te delen 
en op die manier gedeelde praktijken te ontwikkelen 
die de grenzen van de eigen stad, gemeenschap en 
natie overstijgen. Trouwens, heel wat burgers van 
ons land zijn intussen al actief in het ontwikkelen 
van transnationale perspectieven en praktijken. 

Ach, zien hoe de verkrampte en defensieve 
posities zonder hoog- of deemoed ingeruild worden 
voor dynamische en hoopvolle perspectieven is 
een droom. Want niets is problematischer dan de 
onophoudelijke stroom aan apocalyptische bood-
schappen. Spreken in termen van onomkeerbaar-
heid zet mensen aan tot lethargie en moedeloosheid. 
Dat leerden de discussies rond de toekomst van ons 
klimaat ons al..

Grote instituties als het politieke bedrijf of de 
mediaconcerns kiezen meestal voor een korte-
termijnvisie en een reductionistische en stereotiepe 
benadering van de werkelijkheid. De kunst- en 
cultuur sector kan met haar enorme verbeeldings-
kracht als grote troef een krachtig tegenverhaal 
ontwikkelen, waarbij diepgang, nuance en een per-
spectief op lange termijn als een moreel en cultureel 
kompas dienen.

Dominique Willaert is artistiek en inhoudelijk 
coördinator van Victoria Deluxe

http://data.vti.be/
http://data.vti.be/organisations/ward-ward
http://data.vti.be/people/ann-van-den-broek
http://data.vti.be/productions/the-black-piece--2
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is dat in deze studie zichtbaar wanneer de busines-
scase van tg STAN naast die van De Roovers wordt 
gezet: in veel opzichten zijn die aan elkaar gelijk, 
behalve in de internationale werking. Dat verschil 
lijkt de groei van tg STAN versus de stagnering van 
De Roovers te verklaren. Sous-entendu lijkt het dat 
tg STAN meer succes heeft dan De Roovers, terwijl 
het zeker kan dat het een bewuste keuze is van De 
Roovers om niet verder te groeien. Net als het ooit 
een artistieke beslissing was van Ritsaert ten Cate 
om na 25 jaar Mickery het Amsterdamse succesver-
haal zelf stop te zetten.

Ook het wezenlijke verschil tussen kunst en enter-
tainment lijkt in het conceptueel kader van de on-
derzoekers irrelevant: Collegium Vocale en André 
Rieu worden zonder probleem als twee cases naast 
elkaar gezet. Bij beiden wordt gekeken naar de 
factor artistieke visie en gedrevenheid. Bij de eer-
ste is die veel prominenter gericht op inhoud dan 
bij de tweede, die er concessies aan doet om een 
veel grotere markt te kunnen bespelen. Je kan de 
vraag stellen of je in de heteronomie van de markt 
wel over hetzelfde product kan spreken als in de 
autonomie van het kunstenveld. Ze lijken op elkaar, 
zoals een concert kan lijken op een door muziek 
opgeluisterde religieuze viering, maar de beteke-
nisgeving is van een heel andere orde. 

Veel van die mogelijke initiële wrevel verdwijnt 
wanneer de onderzoekers de eigenlijke analyse 
opstarten. Ze geven blijk van een zeer goed begrip 
van de werking van de sectorspelers – de divers 
en slim samengestelde stuurgroep die het onder-
zoek begeleidde, heeft daar zijn rol heel goed 
gespeeld, zo lijkt het. Binnen elk genre (muziek, 
theater en dans) worden representatieve cases 
geselecteerd, uit Vlaanderen en Nederland. Die 
Vlaams-Nederlandse dimensie biedt de kans na 
te gaan of de patronen verschillen naargelang het 
beleidsniveau anders georganiseerd is. Die kans 
wordt gegrepen in het inleidende en omkaderende 
luik, ze wordt minder hard gemaakt in de analyse 
zelf. Ook deze onderzoekers botsen op de zeer 
verschillende ondersteuningsvormen en ze kunnen 
niet anders dan onvolledige cijfers gebruiken. 

Die onvolledigheid van data betreft niet alleen 
het verschil tussen de Vlaamse en Nederlandse 
subsidiesystemen. De rol van lokale overheden 
(in één van de appendices lijkt het zelfs dat die in 
Vlaanderen geen enkele rol spelen) of de al dan 
niet gekapitaliseerde ondersteuning van infrastruc-
tuur blijven zo buiten beschouwing. Dat deze rol-
len of mechanismen slechts terzijde en niet concreet 
opgepikt worden in de aanbevelingen, bijvoor-
beeld wanneer het belang van indirecte subsidies 
voor starters onderstreept wordt, is een manco. De 
gemeentelijke steun voor cultuurcentra of de ‘om 
niet’-terbeschikkingstelling van infrastructuur zijn 
belangrijke vormen van indirecte ondersteuning, 
net als de soepele sociale voorzieningen voor tij-
delijk niet-werkzame kunstenaars. Overheidsbeleid 
dat deze indirecte ondersteuning wijzigt, heeft een 
belangrijk effect. Deze wijzigingen zijn gekend: 

besparingen op lokaal niveau in Vlaanderen en 
Nederland, marktconforme transparantie inzake 
infrastructuur – vooral in Nederland – die dure 
commerciële huur mee opneemt in de betoelaging, 
of een algemeen verscherpt werklozenbeleid in 
de jaren 1990 in Vlaanderen nadat men in de 
jaren 1980 binnenskamers de RVA duidde als 
de belangrijkste subsidiënt van de vernieuwende 
podiumkunsten.

Doordat de studie dezelfde cases over een langere 
tijdsperiode beschouwt, is ze ook in staat om cau-
sale verbanden te leggen en dus een gefundeerd 
antwoord te bieden op de initiële vragen: welk 
belang speelt overheidssteun binnen het groeitra-
ject van artistieke projecten/organisaties? Verschilt 
de rol van overheidssteun tijdens verschillende fa-
sen van artistieke projecten/organisaties? Welke 
andere antecedenten spelen een kritische rol in 
de ontwikkeling van de kunsten? En hoe verhoudt 
overheidssteun zich tot deze andere kritische suc-
cesfactoren, die leiden tot groei en uitstraling van 
artistieke projecten/organisaties?

De onderzoeksopzet geeft blijk van een klassieke 
inside-outbenadering: de studie van het gedrag 
van podiumkunstenorganisaties, leidt tot conclusies 
over wat deze organisaties succesvol maakt. Zo 
ontstaan aanbevelingen voor subsidiënten: welke 
subsidiemechanismen en –criteria kunnen zorgen 
voor optimaal succes binnen de sectoren muziek, 
theater en dans? Het theoretisch kader geeft met-
een ook een stand van zaken van het eerder be-
perkte wetenschappelijk onderzoek ter zake. Nog 
minder onderzoek is er gedaan volgens de outsi-
de-inbenadering, waarbij gekeken wordt naar het 
succes van een sector als geheel. Uit een beperkt 
onderzoek aan de Universiteit Antwerpen over de 
periode 2004-2008, dat onder andere verscheen 
in Concurrentie in de wereld van kunst en cultuur 
(onder redactie van Guido De Brabander en Annick 
Schramme), bleek bijvoorbeeld dat de overheid am-
bivalent is ten aanzien van de podiumkunstensector 
met betrekking tot de wenselijke productverschillen, 
merkidentiteit, overcapaciteit en toetreders. De ver-
schillende insteken vullen elkaar goed aan en zo-
wel de opeenvolgende decreetwijzigingen als de 
beleidsadvisering van de verschillende commissies 
en beleidsuitvoering geven meer en meer blijk van 
succesbevorderend gedrag. Waar het schoentje 
wringt, is de consistentie van beleid tussen verschil-
lende niveaus (bijvoorbeeld gemeenten die bespa-
ren op wat indirecte subsidies zijn).

Voor elke case stelden de onderzoekers een pro-
cesmodel op. Als conclusie wordt een generiek 
procesmodel voor succesvolle groeiers opgemaakt: 
het begint altijd met een sterke artistieke visie en 
gedrevenheid in combinatie met ondernemingszin, 
in de breedste betekenis van dat woord. In het ar-
tistieke veld primeert de eerste, in het commerciële 
de tweede. Daaruit volgt een eerste voorstelling 
waarmee opinieleiders overtuigd en gemobiliseerd 
worden. Die mobilisering bestaat vaak uit een eer-
ste professionele omkadering, die dus komt van 

In opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed 
voerden Ward Van de Velde en Prof. Dr. Bart Van 
Looy van het Leuvense Department Managerial 
Economics, Strategy and Innovation van de Faculty 
of Economics and Business een onderzoek naar de 
kritische succesfactoren van de Vlaamse kunsten. 
Zo staat het op het titelblad: de KULeuven ontsnapt 
blijkbaar evenmin aan de academische verengel-
sing. Het is een redactionele slordigheid die we 
verder in de studie ook nog tegenkomen, onder an-
dere met enkele storende dt-fouten. Maar laat dat 
de pret niet bederven, want het Leuvense team heeft 
na het verdienmodellenonderzoek voor kunstenor-
ganisaties (met Delphine Hesters als coauteur, in 
2013 verschenen in Kwarts-publicatie Kunstzaken. 
Financiële en zakelijke modellen voor de kunsten 

in Vlaanderen) alweer bewezen dat er voldoende 
materiaal in het Vlaamse kunstenveld voorhanden is 
om belangrijk onderzoek te voeren op het vlak van 
strategisch cultuurmanagement en –beleid. 

Nochtans lijkt de studie een slechte start te nemen, 
wanneer de onderzoeksopzet blijk geeft van eco-
nomisme: de waargenomen fenomenen worden 
gereduceerd tot economische (markt)principes. 
Wie schrijft dat subsidies verantwoord zijn omwille 
van het marktfalen, handhaaft de markt als de ultie-
me waardenreferentie. Ook de basispremisse dat 
organisaties zo moeten handelen dat ze kunnen 
overleven op lange termijn, of dat het (economisch) 
handelen gericht moet zijn op groei, wordt niet al-
tijd door de kunstensector gevolgd. Heel concreet 

kRItISCHE SUCCESfaCtoREn 
van dE vLaamSE 
PodIUmkUnStEn

Bruno Verbergt

Built to Last – Meg Stuart / Damaged Goods (foto: Eva Würdinger)
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verschil tussen de genres. Theater lijkt sneller nood 
te hebben aan (meer) rechtstreekse subsidiëring, 
omdat de kansen om van in het begin internationaal 
speelplekken, middelen en reputatie te verwerven 
veel kleiner is dan bij dans en, in mindere mate, 
muziek. Tot slot werd er ook een verschil gemerkt 
tussen organisaties die startten in de jaren 1970-
1980 en degenen die startten in de jaren 1990: 
hoe jonger de organisatie, hoe korter de periode 
zonder rechtstreekse subsidie en hoe sneller dus 
professionalisering intrad. Een contingentiefactor 
die wel beschreven maar als zodanig niet benoemd 
wordt door de onderzoekers, is het belang van de 
school (in dit geval de conservatoria voor theater en 
muziek) als experimenteer- en ontwikkelplaats voor 
succesvolle artistieke ondernemingen. Voor theater 
en muziek wordt er (impliciet) verwezen naar wat 
de schoolsituatie betekend heeft voor tg STAN, De 
Roovers, De Queeste, Wunderbaum en Oxalys. 
Voor dans zou je kunnen denken dat P.A.R.T.S. een 
dergelijke rol opneemt, maar geen enkele van de 
danscases heeft een link met die dansschool.

De studie bevestigt dus empirisch een aantal 
subsidiepraktijken en advieshoudingen die in 
Vlaanderen courant zijn. Daarnaast kunnen er ook 
waarschuwingen aan het adres van de overheid 
uit gedistilleerd worden, al zijn ze niet altijd even 
expliciet vermeld in de studie.

•	 Artistieke	visie	en	gedrevenheid	zijn	bepalende	
factoren. Dat er een engagement moet zijn dat 
deze gecontinueerd blijven in de persoon van 
de artistiek leider tijdens de subsidieperiode, is 
dus terecht.

•	 Professionaliteit	en	ondernemingszin	zijn	
belangrijk, maar wanneer deze, zeker in de 
startfase, de overhand nemen op de artistieke 
visie, is er hoogstens kans op een commer-
cieel succes, niet op een artistiek succes. 
Subsidiëring is dan niet aangewezen.

•	 Opinieleiders	in	de	sector	moeten	overtuigd	
worden en een reputatie moet hooggehouden 
worden: wie dit negeert, bijvoorbeeld door te 
denken dat leken of technocraten subsidiebe-
slissingen kunnen nemen zonder rekening te 
houden met de overtuiging van de opinielei-
ders of met de opgebouwde peer-reputatie, 
komt bedrogen uit. Wie als gezelschap zich-
zelf in zalen inkoopt (bijvoorbeeld in een fes-
tival staan in het off-programma) of wie denkt 
dat deelname aan een internationale culturele 
uitwisseling die volledig gestuurd wordt door 
ambtenaren een internationale reputatie geeft, 
negeert de manier waarop cultureel kapitaal 
wordt opgebouwd. Verstandige overheden 
faciliteren internationale artistieke activiteit, 
maar laten artistieke en programmatorische 
beslissingen over aan onafhankelijke experten.

•	 Als	indirecte	subsidies	belangrijk	zijn	voor	
starters, moet je bij besparingen tegen-intuïtief 
minder of niets wegnemen van die structuren 
en instituties die een belangrijk vliegwiel kun-
nen zijn voor jonge artistieke ondernemingen 
– deze instituten moeten wel expliciet gewezen 
worden op hun verantwoordelijkheid voor de 
dynamiek in het kunstenveld.

•	 Een	minister	voor	cultuur	is	best	een	sterke	
minister die in staat is zijn of haar collega’s 
bevoegd voor andere domeinen (binnenlands 
bestuur, sociale zaken en werk, onderwijs, 
…) te wijzen op het maatschappelijk belang 
van de indirecte ondersteuning door de lokale 
besturen of andere sectoren. Wie te snel 
‘transparant’ alle kosten doorrekent en denkt 
de efficiëntie op te drijven voor de ene én de 
andere sector, vergist zich. Deze financiële 
en maatschappelijke inefficiënties worden net 
door ondernemers in het artistieke en cultu-
rele veld gedetecteerd, benut en omgezet in 
artistiek succes. Het tijdelijk hergebruik en de 
vaak erg goedkope restauratie van versleten 
en afgeschreven infrastructuur door startende 
cultuurorganisaties is een mooi voorbeeld 
van dat mechanisme. Vooruit in Gent of De 
Roma in Antwerpen zijn de meest opvallende 
voorbeelden, maar veel kunstenorganisaties 
hebben hun infrastructurele noden op zo’n 
manier ‘indirect’ weten te lenigen.

Artistiek en cultureel ondernemerschap worden – 
vooral in Nederland – gepropageerd als remedie te-
gen wat Pim Van Klink e.a. ‘subsidieverslaving’ noe-
men, een fenomeen dat dit onderzoek van KULeuven 
niet kan bevestigen. Wie, zo zou je kunnen beslui-
ten uit dit onderzoek, misschien wel aan de bron 
ligt van die grotere subsidieafhankelijkheid is de 
overheid zelf. Niet zozeer doordat ze met haar sub-
sidies de actoren in de sector zou pamperen, maar 
doordat ze onvoldoende oog heeft voor de aard 
van het ondernemerschap dat kunstenorganisaties 
aan de dag leggen: slim inspelen op opportuniteiten 
en engagementen die actuele spelers binnen en bui-
ten het veld, al dan niet vanuit systeeminefficiënties, 
kunnen aanbieden. De cases lezen als verhalen van 
spontane ontwikkeling van braakliggende terreinen. 
Wie echter alle terreinen proper afbakent, alle func-
ties netjes invult en gelooft dat standaardoplossin-
gen goed zijn omdat ze standaardiseren, moet niet 
verwonderd zijn dat er minder ruimte is voor artistie-
ke ondernemers, hoe gedreven ze ook mogen zijn. 
Tenzij ze hun artistieke kwaliteitseisen willen inruilen 
voor commerciëler gericht entertainment, kunnen ze 
niet anders dan meelopen in de verzuchting snel te 
professionaliseren. Om dat mogelijk te maken blijft 
uiteindelijk maar één partij over: de overheid. Wat 
nu dus, alvast voor de podiumkunsten, wetenschap-
pelijk vastgesteld werd.

Bruno Verbergt is docent algemeen en strategisch 
cultuurmanagement aan de Universiteit Antwerpen.

andere actoren uit het veld. Waar de pioniersfase 
van de podium kunstenorganisaties het dus nog wel 
kan stellen zonder rechtstreekse subsidies, blijken 
de (indirecte subsidies voor) meer gevestigde acto-
ren in en naast het veld wel een succesfactor te zijn. 
Het pionieren wordt in een volgende fase geprofes-
sionaliseerd, dankzij een grotere zichtbaarheid en 
een reputatie die in binnen- en/of buitenland wordt 
opgebouwd en dankzij het overtuigen van subsi-
diegevers. Deze structuurfase wordt later een stra-
tegiefase van zodra een recurrente werking wordt 
uitgebouwd, lokaal en internationaal, dewelke 
net de dynamiek en interactiviteit van overtuigen, 
reputatie, subsidiëring en professionalisering blij-
vend laat draaien. Stopt op een bepaald moment 
de subsidie, dan stopt of krimpt ook meteen de ar-
tistieke werking. Het is niet zo dat die dynamiek 
op termijn kan draaien zonder subsidie, dat wordt 
nu ook empirisch vastgesteld en hardgemaakt. Je 
zou nog kunnen stellen dat de subsidie kan ver-
vangen worden door mecenaat, giften en eventueel 
kunstsponsoring, maar zowel deze studie als con-
stateringen in Nederland tonen aan dat dit in de 
praktijk niet gebeurt. Een discontinuïteit in artistieke 

leiding, gaat gepaard met een neergang. Hoewel 
de studie duidelijk besluit dat artistieke visie en 
gedrevenheid blijvende succesfactoren zijn, komt 
dit niet tot uiting in het schematisch weergegeven 
generiek procesmodel. Wat er in werkelijkheid bij 
blijvend succesvolle artistieke organisaties gebeurt, 
is dat de artistieke visie en gedrevenheid fungeren 
als een ideologie-bouwsteen die zorgt voor wat 
managementprofessor Henry Mintzberg typeert als 
samenwerkingstrekkracht in organisaties. Het is de 
cement die succesvolle podiumkunstenorganisaties 
bij elkaar houdt.

De studie slaagt er niet alleen in om de generieke 
succesfactoren te benoemen: ook worden een aan-
tal contingentiefactoren onderscheiden, factoren 
die naargelang ze wijzigen ook een invloed heb-
ben op het succes. Ten eerste is de levensfase van 
de organisatie zo een factor: bij de start zijn an-
dere zaken bepalend voor het succes van een po-
diumkunstenorganisatie dan nadien. Rechtstreekse 
subsidie is bijvoorbeeld heel duidelijk bepalend 
voor succes in een structuurfase, omdat het profes-
sionalisering mogelijk maakt. Ten tweede is er een 
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Gestileerd generiek groeimodel voor podiumkunstenorganisaties 
uit: Van de Velde, W. & Van Looy, B. (2013). Kritische Succesfactoren van de Vlaamse Kunsten.  
Cases uit de muziek-, dans- en theatersector.
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aCtEURS  
In dE SPotLIGHt
ondERzoEk naaR dE InkomEnS En 
dE SoCIaaL-EConomISCHE PoSItIE van 
PRofESSIonELE vLaamSE aCtEURS

Nikol Wellens

Het is nu wetenschappelijk vastgesteld: acteurs 
werken freelance in een flexibele tewerkstelling 
via een netwerk van projecten en productiehuizen. 
Verschillende actoren stellen de positieve en nega-
tieve gevolgen van deze situatie al lang ter discus-
sie. Nu heeft onderzoeksgroep CuDOS-Vakgroep 
Sociologie van de Universiteit Gent dat ook cijfer-
matig onderbouwd, in opdracht van de minister van 
Cultuur en de Acteursgilde. Acteurs zijn actief op 
de scène, in film en televisie, reclame of onderwijs 
en vorming. Het databank- en praktijkonderzoek 
in het kader van de veldanalyses podiumkunsten 
schetste al een gedeeltelijk beeld van deze diver-
se tewerkstelling, expertise die via de stuurgroep 
werd aangebracht. Dit nieuwe onderzoek brengt 
de werksituatie en de daaraan verbonden sociaal-
economische positie en inkomens van professionele 
acteurs in kaart, op basis van recente informatie. 

Een bevraging van de acteurs zelf toetste de be-
staande percepties. Naast feitelijke gegevens als 
inkomen en tijdsbesteding, peilde dit onderzoek 
ook naar de persoonlijke beleving van het beroep 
bij de respondenten. 

Voor de dataverzameling moesten respondenten in 
de afgelopen drie jaar professionele werkzaamhe-
den hebben uitgeoefend als acteur of actrice in het 
Nederlandstalige taalgebied en 12 uur per week 
beschikbaar zijn voor betaald werk als acteur. 
Een eerste bevestiging van de noodzaak van dit 
onderzoek blijkt uit de hoge respons: via de web-
survey leverde 64% van de gecontacteerde acteurs 
bruikbare informatie aan. Daarnaast kwamen er 
nog reacties op een algemene oproep. Daardoor 
konden de onderzoekers aan het werk met 457 en-
quêtes, waarvan er 313 volledig waren ingevuld. 

als kunstenaars de 
wereld zouden regeren

'(...) "art is art to the extent that it is something else than art": that it is a sphere both at one remove 
from politics and yet always already political because it contains the promise of a better world.' 

(Bishop, 2012: 27)

D
e Amerikaanse socioloog Benjamin Barber 
schreef een inspirerend boek. Het uitgangs-
punt was een hypothese: wat zou er gebeu-

ren als burgemeesters de wereld zouden regeren? 
Inspirerend was het omdat Barber beweert dat 
burgemeesters op hun stedelijke beleidsniveau veel 
beter dan bijvoorbeeld landelijke politici in staat 
zijn om goede beslissingen te nemen. Ze denken in 
concrete oplossingen, zijn vaak noodgedwongen 
pragmatischer ingesteld en hebben minder last van 
institutionele hindernissen. Het leuke aan de vraag is 
dat je ze ook op andere beroepsgroepen kan toepas-
sen. Wat als schooldirecteuren de wereld zouden 
regeren? Wat als bedrijfsleiders de wereld zouden 
regeren? Visboeren? Loodgieters? En bovenal: wat als 
kunstenaars de wereld zouden regeren? 

Die laatste vraag fascineert me vooral omdat het 
een mes is dat aan twee kanten snijdt. Als kun-
stenaars en de kunstensector in het algemeen de 
wereld zouden regeren, zou die wereld vanzelf meer 
met kunst en haar krachten te maken krijgen. De 
verwondering van kunstenaars zou een prominen-
tere plaats krijgen in het collectief bewustzijn; in de 
manier waarop kunstenaars bekeken en geaccepteerd 
worden. Maar ook omgekeerd: als kunstenaars de 
wereld zouden regeren (of tenminste af en toe zouden 
doen alsof), zou hen dat ook in een heel andere positie 
tegenover die wereld zetten. Het zou hen aanzet-
ten tot een inclusievere blik op de wereld. En net 
daardoor zou die wereld de kunst allicht ook meer 
omarmen en haar de plek toebedelen die ze werkelijk 
verdient: als een domein in het maatschappelijk debat 
waar de verbeelding ingezet wordt in de zoektocht 
naar een betere, of in ieder geval: andere wereld. 

Ik mis de gedachte dat de kunstensector niet 
alleen omwille van zichzelf verdedigd moet wor-
den, maar omwille van wat kunst toevoegt aan een 
samenleving, in alle breedte bekeken. De debatten 
in onze sector gaan in het beste geval over nogal 
technische kwesties en in het slechtste geval over de 
hoogte of laagte van subsidies. Acties als Ik kies voor 
kunst en studies als die van Pascal Gielen (De waarde 
van kunst) zijn uitzonderingen op de regel. 

Waarom zetten wij in onze dagelijkse praktijk 
niet veel meer de kern van de kunst in de etalage 

van het debat? Waar en wanneer zijn we opgehou-
den te vertellen over de waarden van kunst voor de 
samenleving? Waarden, zoals daar zijn: het belang 
van verbeelding, kunst als hefboom voor emancipatie 
en empowerment, de kracht van anders denken, de 
magie van schoonheid? Je kan veel zeggen over deze 
tijd, maar toch moeilijk dat alles op rolletjes loopt en dat 
kunst verworden is tot zuiver vertier? 

De kunstenaar en de kunstensector als geheel 
zitten al veel te lang op de oppositiebanken van de 
samenleving. Dat bedoel ik niet inhoudelijk: kunst 
moet oppositie blijven voeren, verandering teweeg-
brengen, nieuwe en kritische inzichten aangeven 
en ondergronds blijven gaan. Maar institutioneel of 
organisatorisch gezien is het hoog tijd dat de kunsten-
sector zich meer gaat opstellen als een leidersfiguur, 
eerder dan als iemand die in het defensief zit en die 
kost wat kost beschermd moet worden, als betrof het 
een zeldzame diersoort, leuk om naar te kijken, maar 
verder ongevaarlijk. 

Ik stel me een wereld voor die geregeerd wordt 
door kunstenaars. Een wereld waarin zij medezeggen-
schap hebben over maatschappelijke beslissingen. Ik 
stel me een wereld voor waarin kunst niet langer aan 
de zijlijn staat, maar juist deel gaat uitmaken van de 
kern die over dingen beslist. Ik stel me voor dat de poli-
tieke wereld vervolgens inziet dat kunst niet louter 
een te vermarkten vorm van entertainment is, maar 
juist deel uitmaakt van de krachten die een samenle-
ving zinvol maken, voorbij de wetten van de markt. 

En ja, ik weet het ook wel: de wens is de vader 
van de gedachte. 

Tom Rummens is verantwoordelijke internationale 
werking bij HETPALEIS

Referenties: 

Benjamin Barber, If mayors ruled the world. 
Dysfunctional nations, rising cities. New Haven: Yale 
University Press, 2013.

Claire Bishop, Artificial Hells, participatory art and the 
politics of spectatorship. London: Verso, 2012.

Het wijde land – tg STAN & Olympique Dramatique (foto: Frieke Janssens)
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ARBEIDSTEVREDENHEID

Er is algemene consensus over de inhoudelijke vol-
doening die het werken als acteur biedt. Acteurs 
zijn zeer positief over de omgang met de collega’s, 
de inhoudelijke uitdagingen van het werk en de 
artistieke mogelijkheden. De liefde voor het vak 
mag dan groot zijn, het misnoegen over loon, 
arbeidsvoorwaarden en werk(on)zekerheid is dat 
ook. Toch stelt bijna de helft van de acteurs nooit 
te overwegen om van loopbaan te veranderen of 
te stoppen als acteur. De groep die het wel over-
weegt, is vooral zeer ontevreden over de jobon-
zekerheid; de onzekerheid om als acteur aan het 
werk te kunnen blijven.

BELEIDSPRIORITEITEN

Gevraagd naar prioriteiten voor verandering, komt 
de verloning op de eerste plaats. Daarmee bedoe-
len acteurs dan vooral het probleem om met de op-
eenvolgende korte opdrachten, die op zich meestal 
wel normaal betaald worden, een leefbaar jaar-
inkomen te verdienen. Op de tweede plaats komt 
de jobonzekerheid. De rest van de top 5 wordt 
bepaald door aspecten van sociale zekerheid: het 
kunstenaarsstatuut, het pensioen en de opbouw 
van sociale rechten. 

Deze prioriteiten vragen een bespreking van drie 
thema’s in een bredere context dan in het onder-
zoek aan bod komt.

LOON NAAR WERKEN: EERLIJKE 
VERGOEDING EN ONEERLIJKE 
CONCuRRENTIE 

Door de evolutie van vaste naar losse tewerkstel-
ling, is de vergoeding van acteurs in de begroting 
van de producenten niet langer een vaste, maar een 
variabele kost. Voor een producent met krappe bud-
getten is het makkelijker om op de variabele kosten 
te besparen dan op de vaste. De optie om de te-
werkstelling van acteurs administratief uit te beste-
den aan een SBK, verengt mogelijk de werkrelatie 
tussen opdrachtgever en acteur tot een transactie 
aan de laagst mogelijke prijs. Onbetaalde repeti-
ties of publicitaire acties moet de acteur zien als een 
‘investering’ in de eigen ontwikkeling, waar echter 
geen hogere prestatievergoeding tegenover staat.

In elke sector onderhandelen werkgevers en werkne-
mers een belangrijk deel van de werk- en loonvoor-
waarden collectief, in het paritair overleg. Daarbij 
ligt de focus van de sociale partners traditioneel op 
de vaste tewerkstelling. Freelancekunstenaars ver-
schijnen niet altijd op de radar in deze onderhan-
delingen: in de sector van de filmproductie komt de 
functie ‘acteur’ zelfs niet voor in de lijst met functie-
beschrijvingen (www.mediarte.be). De precaire po-
sitie van deze kernwerkers zou in elke sector waarin 

ze werken hoger op de agenda kunnen staan. Dit 
kan tot aangepaste oplossingen leiden, zoals bij-
voorbeeld de hogere lonen voor korte contracten 
in de CAO podiumkunsten. De uitdaging voor de 
toekomst is om alternatieven te ontwikkelen voor de 
oude loonstructuren (barema’s en anciënniteit), die 
door freelancers gezien worden als een oneerlijke 
concurrentie tussen jongere en oudere werknemers.

Via het kunstendecreet, de VRT, het VAF en het 
Mediafonds worden de sectoren waarin acteurs 
werken gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. 
Het kunstendecreet vraagt dat gesubsidieerde rechts-
personen de CAO’s respecteren en stelt dat deze 
barema’s ook richtinggevend zijn voor de prijszet-
ting in aannemingsovereenkomsten met zelfstandi-
gen. Het resultaat van dit beleid is duidelijk: in het 
rapport wordt drie maal melding gemaakt van een 
afwijkend antwoord door de groep acteurs die over-
wegend actief is in het gesubsidieerd theater: ze 
werken het vaakst volledig in loondienst en getuigen 
van een hogere arbeidstevredenheid en een lagere 
werkonzekerheid dan de acteurs van de drie andere 
types. Helaas bevestigt dit onderzoek ook dat de 
genderverhouding het meest scheefgetrokken is in de 
groep die overwegend actief is in het gesubsidieerd 
theater: tot deze 20% van de beroepsgroep behoren 
55,1% mannen en 44,9% vrouwen. Het onderzoek 
stelt (opnieuw) de vraag naar een diversiteitsbeleid. 

Op 3 december 2013 ondertekende de audiovi-
suele sector een sociaal charter. 72,8% van de 
acteurs gaf aan in het jaar voor de bevraging in 
een televisieproductie te hebben geacteerd, dus is 
dit voor hen een belangrijke sector. Wat kan het 
beleid nog meer doen om de productiehuizen te sti-
muleren tot het onderhandelen en respecteren van 
minimumtarieven, het betalen van alle prestaties, 
het correct toepassen van de regels van het sociaal 
statuut van de kunstenaar? Nagaan of de totale fi-
nanciering van een gesubsidieerd project volstaat 
voor de eerlijke vergoeding van alle artistieke pres-
taties en de bijhorende administratiekosten, zou 
een standaardprocedure moeten zijn.

FlexICurIty

88% van de respondenten gaat helemaal akkoord 
met de stelling ‘Ik hou van de vrijheid en autonomie 
als acteur’. Tegelijk vindt 46% van dezelfde groep 
dat er van acteurs teveel flexibiliteit gevraagd 
wordt. Over het behouden en vinden van opdrach-
ten als acteur maakt een meerderheid zich zorgen. 
In Courant 80 schetst Prof. Dr. Anneleen Forrier 
welke loopbaancompetenties de employability van 
theatermakers bepalen en stelt ze aan de kaak dat 
de zorg daarvoor bijna volledig naar de podium-
kunstenaars wordt doorgeschoven. Alternatieve 
vormen van werkzekerheid zijn evenzeer de verant-
woordelijkheid van opdrachtgevers en overheid. 
De financiële crisis heeft de budgetruimte voor het 
gezamenlijk zoeken naar oplossingen echter heel 
smal gemaakt. 

Deze dataverzameling liet toe om na te gaan welke  
positie de freelance-acteur heeft in het netwerkmo-
del. Wie de volledige onderzoeksresultaten in de-
tail wil bestuderen vindt 58 tabellen en 19 figuren 
in het onderzoeksrapport. Dit artikel legt de focus 
op de grote lijnen. Voor een bespreking van de be-
leidsprioriteiten schetsen we een bredere context.

Vooraf staan we nog even stil bij de beperkingen 
van dit onderzoek. De bevraging ging naar profes-
sionele acteurs, daarom richt het onze aandacht 
op de werksituatie van personen die momenteel 
in het beroep aan de slag zijn. Het geeft bijge-
volg geen zicht op de mening van afgestudeerde 
acteurs die het beroep nooit hebben uitgeoefend 
of acteurs die na een startfase kozen voor herori-
entatie. Gepensioneerde acteurs kwamen in deze 
bevraging evenmin aan bod. Bovendien is het een 
momentopname, genomen eind 2013, wat niet 
toelaat om uitspraken te doen over evoluties van 
het acteursberoep of de -loopbaan in de tijd.

PROFIEL

De beroepsgroep van de professionele acteurs 
vormt geen doorsnee van de Vlaamse werkende 
bevolking: ze zijn hooggeschoold, wonen meestal 
in een stad en werken voor verschillende opdracht-
gevers. In de dataset waren alle leeftijden tussen 
22 en 65+ vertegenwoordigd, al is het aandeel 
van de jongere groepen (63,5%) hoger dan in 
het totaal van alle werkende Vlamingen (58,4 %). 
Algemeen beschouwd is er een evenredige verde-
ling tussen de geslachten, maar de verhouding tus-
sen mannen en vrouwen verschuift met de leeftijd: 
op jonge leeftijd zijn de vrouwen in de meerder-
heid, in de groep ouder dan 44 jaar zijn er meer 
mannen. Een stereotype beeldvorming geldt even-
zeer voor acteurs met een andere etnische origine: 
deze groep was in de dataset te klein om tot uiting 
te komen in de cijfers. De onderzoekers merken op 
dat er nog werk is aan diversiteit en gelijkheid van 
kansen in de sectoren waar acteurs aan de slag 
gaan.

WERKZAAMHEDEN

Het onderzoek beschrijft vier acteurstypes: 

35,6% acteurs die overwegend actief zijn in zowel 
gesubsidieerd als niet-gesubsidieerd theater,

22,7%  acteurs die overwegend actief zijn in de 
audiovisuele sector,

21,1% acteurs die actief zijn in theater en audiovi-
suele sector,

20,6% acteurs die overwegend actief zijn in het 
gesubsidieerd theater.

Het onderzoek bevestigt het ontbreken van transpa-
rante wervings- en selectiepraktijken: acteurs worden 
gevraagd. Als dat niet gebeurt, is het zelf opstarten 
van projecten het beste alternatief. Acteurs besteden 
ongeveer 62% van hun werktijd effectief aan acte-
ren in film, televisie en theater. 23% van de tijd gaat 
naar andere, gerelateerde activiteiten zoals regisse-
ren, produceren of lesgeven. 15% van de werktijd 
spenderen ze aan andere activiteiten, van muziek, 
over communicatie tot de horeca. 

Acteurs combineren verschillende statuten. 65% 
van de acteurs werkt in loondienst bij een produ-
cent en 52% werkt in opdracht via een SBK met 
interimcontracten. 43% van de respondenten met 
een werknemersstatuut geeft aan zowel in loon-
dienst als in opdracht te werken. 9% combineert 
het werknemersstatuut met een zelfstandig bijbe-
roep en 19% factureert als zelfstandige in hoofdbe-
roep. Vrouwen werken relatief meer als werknemer 
of via een SBK dan mannen, die dan weer vaker 
een zelfstandig statuut hebben dan vrouwen. Voor 
het beheer van hun auteurs- en naburige rechten 
is twee derde van de acteurs aangesloten bij een 
collectieve beheersvennootschap. De onderzoekers 
stellen daarbij grote verschillen vast naargelang de 
leeftijd: er zijn veel minder jongere acteurs aange-
sloten dan oudere.

Tijdelijke opdrachten worden met elkaar gecombi-
neerd en verbonden. Tussendoor zijn er ook niet-
betaalde activiteiten en werkloosheidsperiodes, 
met of zonder uitkering. De helft van de respon-
denten was in 2013 44 dagen of minder werkloos. 
Een kwart gaf aan 150 dagen of meer werkloos te 
zijn geweest.

INKOMSTEN

Het inkomen van alle acteurs ligt lager dan wat 
hooggeschoolde Vlamingen gemiddeld verdienen. 
Door de freelancetewerkstelling genereren acteurs 
hun inkomen uit verschillende bronnen: het loon, 
de rechten en onkostenvergoedingen. De verhou-
ding tussen deze elementen loopt vaak uiteen en 
de meningen over een ideale verdeling verschillen. 
Wel vraagt 79% naar minimumtarieven voor film- 
en televisiewerk en wil 94% dat repetities betaald 
worden. Opvallend is dat slechts 8% van de res-
pondenten kan leven van acteren alleen. 

301 respondenten gaven de verdeling van hun in-
komen in 2012 op: de helft van het inkomen komt 
uit het acteren zelf, de andere helft bestaat uit 30% 
andere activiteiten en 20% uitkeringen. De gender-
loonkloof is voor acteurs in de leeftijdsgroep 45-64 
jaar groter dan onder de algemene bevolking: de 
vrouwen die in het beroep blijven, verdienen een 
pak minder dan de mannen. 

http://www.mediarte.be/
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KuNSTENAARSSTATuuT

Sinds juli 2003 vangt het sociaal statuut voor de 
kunstenaar een aantal nadelen van de freelance-
tewerkstelling op met aangepaste maatregelen. 
De onderzoekers stellen in hun besluit dat acteurs 
deze bescherming als beperkt ervaren en koppe-
len daaraan de verwachting dat jonge acteurs in 
de toekomst meer voor het statuut van zelfstandige 
zouden opteren.

Het is inderdaad zo dat het sociaal statuut van de 
kunstenaar niets verandert aan de jobonzekerheid 
van acteurs. Maar het onderzoek bewijst ook dat 
het nog altijd een belangrijke bron van bestaansze-
kerheid is: 57% van de respondenten doet tussen 
twee opdrachten in beroep op een werkloosheiduit-
kering via het kunstenaarsstatuut en nog eens 6% 
op een andere werkloosheidsuitkering. Gemiddeld 
halen acteurs 20% van hun inkomen uit een werk-
loosheidsuitkering. Recent werden een aantal wij-
zigingen aan het statuut ingevoerd en het is nog 
afwachten wat het effect ervan zal zijn. Zeker is dat 
de ‘commissie kunstenaars’ een nieuwe opdracht 
en samenstelling zal krijgen. Het is de hoop van 
velen dat ze kunstenaars met een zwakke econo-
mische positie beter zal beschermen tegen de druk 
van opdrachtgevers om zelfstandige te worden. 

71% van de acteurs is het eens met de stelling dat 
het goed is voor een acteur om zich bij te scho-
len in de zakelijke aspecten van het vak. Toch is 
het jammer dat maar een minderheid dat effectief 
ook doet en dat een derde van de respondenten 
aangeeft nooit advies in te winnen. Goed geïnfor-
meerde acteurs zijn immers onmisbaar op de fora 
waar oplossingen gezocht worden voor resterende 
knelpunten als de moeilijke combinatie van artis-
tieke opdrachten met andere jobs en de activering 
van werkloze kunstenaars.

Nikol Wellens is projectverantwoordelijke van VTi 
steunpunt voor de podiumkunsten

Lees het hele rapport: 

http://www.cjsm.be/cultuur/
onderzoek-en-publicaties/acteurs-de-spotlight

cultuurstrijd 
voor grondrechten

eerst het slechte nieuws. De waarde van kunst 
en cultuur is vandaag helaas geen vanzelfspre-
kendheid meer. Cultuurdragers en cultuurlief-

hebbers moeten nu via allerlei lofbetuigingen en lyri-
sche getuigenissen ‘hun zaak’ in de media verdedigen. 
Desondanks krijgen ze het verwijt veel tamtam voor 
de eigen elitaire winkel te maken. De cultuursector 
mag zich dus aan zwaar weer verwachten. Overal in 
Europa wordt een besparings- en vermarktingsbeleid 
doorgevoerd, vanaf 2014 ook op aansturen van het 
EU-cultuurbeleid. In Vlaanderen lijkt het nog mee te 
vallen, hoewel het cultuurbudget sinds 2009 met 8 
miljoen euro is gedaald. Geen indexering dus, hoewel 
de sector groter werd en er veel verantwoordelijk-
heden bij kreeg. Op gemeentelijk vlak volgenden na 
de verkiezingen van 2012 overal besparingen, soms 
van 10 procent en meer. Het zal er niet op verbeteren: 
het Internationaal Monetair Fonds (IMF) verklaarde 
dat België 12,9 miljard moet besparen tegen 2018. 
Vlaanderen moet bovendien het prijskaartje van de 
zesde staatshervorming in de boeken schrijven. De 
rekening wordt wellicht naar de sociale en zeker ook 
de culturele sectoren doorgeschoven, al was het maar 
omdat er, dixit Cultuurminister Schauvliege, geen 
draagvlak voor cultuur in het parlement is. 

Het goede nieuws. We hebben net een actief cul-
tuurpolitiek jaar achter de rug. Veel nieuwe, nuttige 
en leerrijke initiatieven doken op. Zo was er de 
veeltalige oproep ‘Red de cultuur! Stop de kaalslag!’ 
Een initiatief van Niet In Onze Naam, een Belgisch 
platform van kunstenaars, intellectuelen en vakbon-
den, dat naar aanleiding van een sensibiliserende 
protestpetitie tegen het bespaar- en vermarktings-
beleid op 1 april een solidariteitsdag organiseerde 
in het Antwerpse Toneelhuis. Ook AKO (Antwerps 
Kunstenoverleg) voerde vanaf vorig najaar de con-
structieve campagne ‘Mijn dagelijkse portie kunst’ 
en bracht een half jaar later een brievenboek uit: De 
hemel van de verbeelding (EPO). Verder startten soli-
daire Brusselse kunstenaars in diezelfde periode State 
of the Arts, een nieuw collectief door en voor kun-
stenaars. In Gent organiseerde het cultuurtijdschrift 
rekto:verso samen met kunstencentrum Campo in 

het voorjaar de debatreeks ‘4x4 Kiezen is een kunst’, 
dat twee weken voor de verkiezingen afsloot met 
een (eerste) ‘volksparlement’. Daarin verzamelden 
hoofdzakelijk kunstenaars om eigen beleidsmatige 
standpunten te bespreken. Op 6 juni betoogden 24 
museumdirecteurs op het Brusselse Martelarenplein 
met de terechte oproep de subsidies voor erfgoed ein-
delijk eens te verhogen. Heel wat cultuurhuizen, en 
ook het steunpunt VTi, organiseerden in verkiezings-
tijd activiteiten die cultuur op de politieke agenda zet-
ten. In opdracht van de Vlaamse overheid verscheen 
de studie De waarde van cultuur. Een onderzoek naar 
het meetbare en onmeetbare. De Vlaamse belangenbe-
hartiger Overleg kunstenorganisaties (oKo), tenslotte, 
lanceerde de brede mediacampagne ‘Ik Kies Voor 
Kunst’. Deze diversiteit aan initiatieven stemt hoop-
vol want het toont dat, ondanks de verdeel-en-heers, 
solidaire strijd best mogelijk is. Weliswaar leerde het 
ook hoe moeilijk en delicaat de te voeren cultuur-
strijd nog zal zijn.

Wat te doen? Cultuur is een grondwettelijk recht. 
Toch krijgt ‘de culturo’ die voor haar of zijn rechten 
opkomt, gek genoeg prompt het verwijt corporatis-
tisch te zijn. Om een effectieve en zinvolle strijd te 
voeren, die deze gratuite kritiek meteen weet te ver-
mijden, moet er daarom over de muurtjes heen naar 
lotgenoten worden gezocht. Cultuur zou, al dan niet 
in een voortrekkersrol, samen met andere sectoren 
als bondgenoot kunnen sensibiliseren en mobiliseren 
rond onze grondrechten in het algemeen, zoals het 
recht op wonen, onderwijs, gezondheidszorg, etcetera. 
Afgaande op het discours in de commerciële media, 
lijkt het soms alsof wij vergeten zijn dat er zoiets 
als een grondwet bestaat, laat staan wat die precies 
inhoudt. Het is op dat punt, dit kostbaar erfgoed zeg 
maar, waar een historische strijd voor werd gevoerd, 
dat er voor de sector een rol en toekomst is weggelegd. 
Zelfverdediging én maatschappelijke relevantie val-
len hier samen in een simpele slagzin: United we stand.

Robrecht Vanderbeeken is filosoof en is als dramaturg 
werkzaam bij Victoria Deluxe.

http://www.cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/acteurs-de-spotlight
http://www.cjsm.be/cultuur/onderzoek-en-publicaties/acteurs-de-spotlight
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Het boek focuste op de culturele activiteiten die 
rechtstreeks of onrechtstreeks steun kregen van het 
overheidsdepartement voor Cultuur, Media en Sport 
(DCMS). We maakten een overzicht van allerlei 
vormen van overheidssteun, onder meer van een 
aantal nationale instanties en de Treasury (vrijstel-
lingen van taksen of belastingen). We telden ook 
overzeese uitgaven, bestedingen van lokale overhe-
den en Europese steun. Tot slot bekeken we ook de 
bijdragen uit de privésector.

De vragen die we stelden waren simpel: hoeveel 
geld gaat er naar de cultuursector en waar komt het 
vandaan; welke culturele activiteiten kregen steun 
en – algemeen gesproken – waarom (individueel 
welzijn, gemeenschapsopbouw…). We brachten 
de geografische spreiding van de subsidies in kaart 
en onderzochten de financiële werking van onder-
steunde organisaties. Dit leidde onvermijdelijk tot 
de vraag of ontwikkelingen in het cultuurbeleid een 
verschil maakten.

Zoals Facts about the Arts werd onze poging om ge-
gevens over de cultuursector te verzamelen en ana-
lyseren door een aantal critici gehekeld. Ze vonden 
dit ‘geen manier om de echte waarde van kunst te 
meten’ (Marr, 2001). Maar dat was, tussen haakjes 
gezegd, ook nooit onze bedoeling.

POLITIEKE MOTIEVEN

Sinds de publicatie van The UK Cultural Sector is er 
veel veranderd. De Labourregering voerde een aan-
tal moderniseringen door. Na de goedkeuring van 
het wetsvoorstel New Public Management stond de 
gesubsidieerde cultuursector tussen 1997 en 2010 
onder zware druk om een aantal beleidsdoelstel-
lingen te halen. Die doelstellingen waren: bijdragen 
tot de economie en sociale uitsluiting bestrijden. Of, 
met de woorden van Tony Blair: ‘Deze regering 
voert een beleid dat steunt op hard bewijsmateriaal. 
Of het nu gaat om hervormingen in het onderwijs, 
volksgezondheid of misdaadbestrijding, in plaats 
van het proces staan de resultaten van het beleid 
voorop. Worden mensen hier beter van?’ (Cabinet 
Office, 2000:3).

Het departement cultuur wilde een cultuuraanbod 
dat toegankelijk was voor ‘velen, niet voor een paar 
enkelingen’. Culturele instellingen werden ingezet 
als ‘centra voor sociale verandering’. Zoals in alle 
andere departementen moest Cultuur met resultaten 
voor de dag komen. Om dit mogelijk te maken trok 
de regering haar ‘investeringen’ in de sector aan-
zienlijk op. Doorheen dertien jaar van opeenvol-
gende Labourregeringen steeg het budget voor kunst 
met 125% (los van de steun via de National Lottery).

De culturele ambities van de regering haalden de 
sector uit de marge van de Britse politiek. Maar mee 
aan tafel mogen zitten op het kabinet betekende dat 
de efficiëntie van de gesubsidieerde organisaties 
nauwlettend opgevolgd werd. De overheid keek toe 

op het welslagen van haar beleid en de precieze 
impact ervan op haar doelgroepen. Dit betekende 
onvermijdelijk dat gesubsidieerde culturele organi-
saties meer dan ooit onder druk stonden om reken-
schap af te leggen voor hun werking.

 ‘We zullen sturing geven, doelstellingen voor-
opstellen en vooruitgang eisen, en waar nodig 
onmiddellijk actie ondernemen om ervoor te 
zorgen dat onze objectieven gehaald wor-
den…’ (DCMS, 1998a)

 ‘Dit is niet iets voor niets. Wij willen meetbare 
resultaten zien of er kan geen sprake zijn van 
een echt partnerverband met plichten en verant-
woordelijkheden.’ (DCMS, 1998b)

De overeenkomst tussen het departement en de ge-
subsidieerde organisaties was zeer helder:

 ‘In dit politiek en economisch klimaat wil ieder-
een een return voor openbare investeringen. 
Het geld, de gespendeerde tijd, de gemaakte 
keuzes – tegenover dit alles moet een duidelijke 
return staan.’ (Morris, 2003)

Vanuit dit regime was gegevens verzamelen van 
groot belang voor het departement. Voor alle cul-
tuurvormen werden dezelfde, of gelijkaardige, in-
dicatoren gehanteerd. Samen gaven ze een beeld 
over alle culturele en sportactiviteiten heen.

De huidige regering, een coalitie van conserva-
tieven en liberalen (2010-2015), gaat veel losser 
om met performantiemetingen. Het afkalven van 
het gegevensmateriaal wordt met name duidelijk 
zichtbaar in de Statistical Release on its Sponsored 
Museums: Performance Indicators 2012/13 van 
het DCMS. Volgens dit rapport werden drie vroege-
re participatie-indicatoren niet langer opgevraagd 
om de last van gegevensverzameling op musea en 
galerijen te verlichten. Cijfers over inkomsten uit 
tickets, verkoop en fondsenwerving werden wegge-
laten omwille van problemen met de gegevensver-
werking, idem voor het aantal kinderen jonger dan 
16 dat deelnam aan eigen activiteiten.

HET uITBLIJVEN VAN DAADKRACHTIGE 
MAATREGELEN

De Labourregering blafte altijd harder dan ze beet. 
Bewijzen dat sommige organisaties hun doelstel-
lingen niet haalden, leidden zelden tot het terug-
schroeven van subsidies. Maar ook het beleid werd 
nooit bijgestuurd.

Ondanks dertig jaar gegevensverzameling is er nog 
altijd geen oplossing voor de problemen met de ver-
gelijkbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaar-
heid van de kwantitatieve gegevens, zoals die aan-
gekaart werden in The UK Cultural Sector. Dit blijkt 
uit een lopend onderzoek naar de ondersteuning 
van het culturele leven in het Verenigd Koninkrijk  

Sara Selwood sprak deze tekst uit in het kader van het Quantifiction-debat dat VTi 
in samenwerking met SPIN en Kunstenfestivaldesarts op woensdag 21 mei 2014 
organiseerde in Cinéma Marivaux in Brussel. 

INLEIDING

Hoe belangrijk zijn cijfers en getallen als je over 
kunst wil praten, als je er kennis over wil verzame-
len in termen van politieke verantwoording, ma-
nagement, enzovoort? De kunstwereld maakt zich 
zorgen. Politici overtuigen van de waarde van kunst 
en cultuur lukt niet zonder een cijfermatige benade-
ring. Maar waar kunst echt om draait, valt natuurlijk 
moeilijk te meten. Waar gaan kwantitatieve bena-
deringen de mist in? Zijn er nieuwe manieren om de 
waarde en het belang van kunst uit te dragen? Stof 
voor een debat.

Bedoelingen van deze presentatie:

1) een schets van de omstandigheden waarin 
kwantitatieve gegevens over de cultuursector 
verzameld worden in het Verenigd Koninkrijk;

2) nadenken over de politieke motieven achter de 
verzameling van gegevens over de cultuursector;

3) de gevolgen bekijken van een gebrek aan door-
tastende maatregelen en het belang daarvan;

4) kanttekeningen plaatsen bij de teneur van het 
huidige debat over de waarde van cultuur.

ACHTERGRONDEN

 ‘Facts about the Arts wilde een aantal 
bestaande statistieken over kunst samenbren-
gen. Elke vermetele poging wordt steevast 
onthaald op hoongelach. Kunst is toch vluchtig 
en onmogelijk te vatten? Probeer dat te meten 
en je komt nog niet eens in de buurt van haar 
essentie. Toch menen anderen dat er al heel 
wat bruikbaar materiaal voorligt. Verzamel en 
presenteer dat zo dat een beeld ontstaat van de 
manier waarop kunst bijdraagt tot de levens-
kwaliteit in dit land. Potentiële afnemers zijn 
het parlement, de media, het grote publiek en 
de decisionmakers in de wereld van de kunst.’ 
(Nissel, 1983:1)

De eerste poging om statistieken over de door de 
overheid gesubsidieerde kunsten in Groot-Brittannië 
te verzamelen en analyseren werd ondernomen in 
1983. Dat was toen de onafhankelijke denktank, 
het Policy Studies Institute, probeerde te becijferen 
hoeveel geld naar kunst ging, hoeveel werknemers 
de sector telde en hoeveel zij verdienden, hoe groot 
het cultuuraanbod was en wie wat bezocht. Dit ini-
tiatief was ongetwijfeld een reactie op het mes dat 
Margaret Thatcher in de overheidssubsidies zette. 
In een periode waarin het beleid drastisch wijzigde, 
hoopten de onderzoekers dat empirisch bewijsma-
teriaal kon bijdragen aan het beleid en het nemen 
van subsidiebesluiten.

Bijna twintig jaar na Facts about the Arts leidde 
ik een team van 26 onderzoekers – ook aan het 
Policy Studies Institute - in een poging om een uit-
gebreid pakket statistieken over de cultuursector te 
verzamelen, vergelijken en analyseren. Het resul-
taat was The UK Cultural Sector: profile & policy 
issues (Selwood, 2001), tot op vandaag nog steeds 
het meest grootschalige onderzoek in het Verenigd 
Koninkrijk. Dit onderzoek werd niet gefinancierd 
door de overheid en stond niet in functie van een 
of andere agenda.

HEt CIJfERdEBat:  
HEt kwantIfICEREn 
van kUnSt

Sara Selwood

Sara Selwood

steun.Tot
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In 2010-2011 vertegenwoordigden zij slechts 8% 
van het totale aantal. Die cijfers suggereren dat de 
maatregel niet werkte. Maar dat bleek niet als een 
probleem ervaren te worden.

Dankzij die maatregel en een massale injectie van 
fondsen door de National Lottery waren de nieuwe 
en gerenoveerde musea van het Verenigd Koninkrijk 
uitgegroeid tot toeristische trekpleisters. Na tien jaar 
vrije toegang werd de maatregel in de bloemetjes 
gezet omdat die overzeese bezoekers naar Londen 
gehaald had. Dat betekende een grote stimulans 
voor de economie (NMDC, 2011). Tegen 2009 
was de toeristische industrie goed voor meer dan 
114 miljard Britse pond – meer dan 8% van het 
Britse Bruto Binnenlands Product. Er wordt zelfs ge-
zegd dat de musea van South Kensington jaarlijks 
meer bezoekers trekken dan de hele stad Venetië.

Voorbeeld 2: Subsidies voor cultuur in de 
engelse regio’s

Sinds de jaren 1960 erkende de regering dat de 
cultuursubsidies niet gelijkmatig verdeeld waren 
over Londen en de regio’s. Daar bestaan al tenmin-
ste dertig jaar bewijzen van. In die periode gaf de 
Arts Council aanzetten tot diverse initiatieven om 
dat onevenwicht recht te trekken.

In november 2013 publiceerden drie ervaren 
adviseurs een nieuw rapport, online ditmaal. 
Gedetailleerde recente cijfers toonden aan hoe 
de subsidies afgeleid werden naar Londen (Stark 
et al., 2013). Hun bevindingen werden opgepikt 
door de media en haalden alle krantenkoppen. 
Dat resulteerde in een parlementair onderzoek dat 
nog steeds loopt (Lagerhuis, 2014). Een volgend 

rapport van dezelfde auteurs bekeek de oneven-
wichtige spreiding van geld uit de National Lottery 
door de Arts Council (Stark et al., 2014).

Op geen enkel moment heeft de regering de on-
evenwichtige regionale spreiding van subsidies 
aangepakt, ondanks een overvloed aan bewijzen 
(Hutchinson, 1982; Moody, 1995), een eerder 
parlementair onderzoek (Lagerhuis, 1982) en een 
prominente richtlijn van de Arts Council (ACGB, 
1984). We kunnen dus alleen maar veronderstellen 
dat een krachtig online rapport en bureaucratische 
schaamte iets in gang gezet hebben.

Sociale media lijken trouwens hun effect op de 
communicatie tussen kunstenaars en regering in 
Schotland niet gemist te hebben. Toen Creative 
Scotland plannen smeedde om de ‘flexibele subsi-
diëring’ op te heffen, hebben de kunstenaars niet 
gewoon geantwoord op vragen. Met hun replieken 
hebben ze het debat aangevoerd – dat leidde tot 
een openbaar dispuut tussen ‘de makers en de geld-
schieters van kunst’ (Grieg et.al, 2012 geciteerd 
door Stevenson, 2014).

In het verleden stond ik kritisch tegenover de kwali-
teit van cijfergegevens over de cultuursector. Maar 
de manier waarop je ermee omgaat, is waar-
schijnlijk van veel groter belang. Tenzij het bewijs-
materiaal constructiever aangewend wordt, is het 
inzamelen van kwantitatieve gegevens in de cultuur-
sector waarschijnlijk een verspilling van middelen 
(Selwood, 2002).

Het zou naïef zijn te veronderstellen dat politici 
veel waarde hechten aan bestaand bewijsmateri-
aal als middel om cultuurvoorziening te evalueren. 

(Warwick Commission, 2013). In een systeem 
waarin belangenbehartiging de boventoon voerde, 
hielden heel wat problemen aan - als ze al niet toe-
namen, met name voor kwesties inzake overheids-
uitgaven en waarde.

De kwantitatieve gegevens over de gesubsidieerde 
cultuursector in het Verenigd Koninkrijk worden ver-
der uitgehold:

•	 Een	gebrek	aan	toegankelijkheid,	openheid	en	
transparantie maakt het lastig om gegevens in 
handen te krijgen.

•	 Onverenigbare	en	inconsistente	gegevens	lei-
den tot gebrekkige vergelijkingen tussen appels 
en peren. Hierdoor valt niet te achterhalen 
welke trends zich aftekenen. 

•	 De	categorieën	van	de	officiële	‘Standard	
Industrial and Occupational Classifications’ 
missen nauwkeurigheid om culturele activiteiten 
te onderscheiden.

•	 Niemand	is	echt	aansprakelijk	bij	nalatigheden,	
daarom voelt ook niemand de noodzaak om 
het grotere plaatje te schetsen. Daardoor blijft 
het beleid noodgedwongen kortzichtig.

•	 De	kwantitatieve	gegevens	missen	degelijkheid,	
over sommige delen van de sector bestaat meer 
informatie dan over andere.

•	 Door	een	gebrek	aan	eensgezinde	definities	
blijft onduidelijk wat een ‘cultureel project’ 
precies inhoudt.

•	 De	boekhoudkundige	procedures	zijn	vaak	
niet eenvormig genoeg om ‘de geldstromen te 
volgen’.

•	 Door	een	gebrek	aan	stiptheid	blijven	gege-
vens vaak onbeschikbaar, soms tot vijf jaar 
na datum. Wat er op één specifiek moment 
gebeurt, valt onmogelijk te achterhalen.

Elk profiel van de cultuursector blijft daarom gefrag-
menteerd en onderworpen aan allerlei voorbehoud.

Dat is belangrijk, omdat het uitblijven van stevige 
maatregelen ondubbelzinnig aantoont dat financi-
ele en andere profielen achterop lopen bij de be-
leidsontwikkeling. Of, anders gesteld: het beleid 
loopt vooruit op het bewijsmateriaal. Dit ondermijnt 
duidelijk de notie van een ‘onderbouwd beleid’.

Het is vaak opvallend hoe weinig verband er is tus-
sen bewijsmateriaal en beleidsontwikkeling in het 
Verenigd Koninkrijk. Hier zijn twee voorbeelden:

Voorbeeld 1: Vrije toegang

Labour had hoge verwachtingen van musea en 
galerijen. ‘De kunstschatten in de nationale musea 
mogen niemand ontzegd worden, gewoon omdat 
de toegangsprijs te hoog is voor hen’ (Lagerhuis 
2002). Vrije toegang moest de drempel verlagen 
voor ‘velen en niet voor een paar enkelingen’.

De vrije toegang werd ingevoerd tussen 1999 en 
2001. Het succes van die maatregel zou afgemeten 
worden aan het stijgend aantal bezoekers – vooral 
de kansarme volwassenen. In het algemeen wordt 
de vrije toegang als een groot succes ervaren (zie 
grafiek 1).

Grafiek 2 vergelijkt het totale aantal bezoekers met 
het aantal bezoekers uit de beoogde doelgroepen. 
Tussen 2006-2007 en 2011-2012 steeg het totale 
aantal bezoekers met 51%. Maar vanuit de doel-
groepen kwamen 11% minder bezoekers opdagen. 

Bron: jaarlijkse performantie-indicatoren van door het DCMS gesubsidieerde musea
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Grafiek 1. totaal aantal bezoeken aan DCMS musea, 1998-1999 tot 2012-2013 

Grafiek 2. totaal aantal bezoeken aan DCMS musea door C2De1s & NS-SeC2  
5-8 volwassenen, 2001-2002 tot 2011-2012
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DANKWOORD 

Deze tekst sluit aan bij The UK Cultural Sector 
(Selwood), How do we invest in our cultural life? 
The evidence problem, een ongepubliceerde pre-
sentatie voor de Warwick Commission, 2014, en 
Access for the many, not just the few, een onge-
publiceerde presentatie, en Assessing Labour’s 
Cultural Policies, 1997 to 2010, een onderzoeksse-
minarie bij het Institute of Communications Studies, 
University of Leeds (2013).
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In Engeland schakelde de eerste staatssecretaris 
van New Labour de aansprakelijkheid van de cul-
tuursector bij het departement CMS in een hogere 
versnelling. Maar na het neerleggen van zijn ambt 
gaf de man toe dat dit initiatief, hoe politiek oppor-
tuun ook, tegelijk vooral misplaatst was:

 ‘Denk even … aan die arme oude minister, die 
voor de verschrikkelijke taak stond om meer 
geld uit de Treasury los te weken ... Daar tonen 
ze weinig interesse voor intrinsieke waarden als 
het koesteren van schoonheid of het aanmoe-
digen van poëzie, of zelfs “het verhogen van 
de levenskwaliteit”. Ik schaam er me niet voor 
om toe te geven dat ik als staatssecretaris in 
mijn gevecht met de Treasury gevoelige snaren 
moest zien te raken. Ik had het dus over de edu-
catieve waarde van projecten. Ik was enthou-
siast over kunstenaars die in scholen gingen 
werken. Ik verwees naar de economische meer-
waarde van creatieve en culturele activiteiten. Ik 
telde de groeiende massa die samenstroomde 
voor een gratis museum. Elk argument dat meer 
geld naar de kunsten kon doen vloeien, was het 
proberen waard.’ (Smith, 2003)

De volgende ministers waren even expliciet over de 
problemen die ontstaan wanneer je kunst in cijfers 
wil gieten.

 ‘Al te vaak worden politici gedwongen om in 
debatten over cultuur alleen de voordelen voor 
andere agenda’s te benadrukken, zoals onder-
wijs, misdaadbestrijding of welzijnswerk. Ze 
moeten investeringen in cultuur rechtvaardigen 
– soms zelfs bijna verontschuldigen – door ze 
ten dienste van iets anders te stellen. Het poli-
tiek en openbaar discours in dit land vermijdt 
de moeilijke weg: de waarde van cultuur op 
zich onderzoeken, in vraag stellen en eren.’ 
(Jowell, 2004: 8)

Ze gaven toe dat nutswaarde de agenda voor de 
cultuursector overheerste. Dat ging ten koste van 
haar ‘intrinsieke’ kwaliteiten en ‘de waarde van cul-
tuur op zich onderzoeken, in vraag stellen en eren’ 
was nooit een optie.

 ‘”Streefcijfers voor performantie”, “toegevoegde 
waarde”, “bewijsgronden”… Dit taalgebruik 
stelt ons in staat om te bewijzen dat we 
resultaten, vooruitgang en een return kunnen 
boeken. Zo rechtvaardigen we wat er gebeurt 
met overheidsgeld. Ik heb daar geen probleem 
mee, maar in deze sector passen veel dingen 
niet in dat stramien. Ik weet dat kunst en cultuur 
bijdragen tot de volksgezondheid, onderwijs, 
het terugschroeven van criminaliteit, gemeen-
schapsopbouw, de economie en het welzijn 
van de natie. Maar ik weet niet altijd hoe ik dat 
moet evalueren of omschrijven. Wij moeten een 
taal vinden en een manier om de waarde van 
kunst en cultuur te verwoorden. Alleen zo kun-
nen we ons verzekeren van de extra steun die 
we nodig hebben.’ (Morris, 2003)

‘De waarde van cultuur vatten’ bleef een probleem. 
Er gaan al meer dan tien jaar stemmen op voor een 
nieuwe taal om de waarde van cultuur te omschrij-
ven, maar het is er nog steeds niet. Misschien is er 
wel eerst een andere kijk op de dingen nodig, voor 
we er anders over kunnen praten (zie bijvoorbeeld 
Cromie, 2004).

DEBATTEN OVER DE WAARDE  
VAN CuLTuuR

De laatste jaren zijn we de bestaande spanningen 
steeds explicieter gaan erkennen. De ‘instrumenta-
listische’ politiek van regeringen en hun econome-
trische en andere cijfermatige metingen staan recht 
tegenover de voorvechters van de cultuursector. Die 
pleiten voor meer holistische maatstaven, die reke-
ning houden met ‘intrinsieke waarden’ en plaats ma-
ken voor kwalitatieve gegevens (Scott, 2014).

Je zou kunnen stellen dat de Arts Council England 
nog steeds klem zit tussen twee manieren om kunst 
te ondersteunen – enerzijds steun geven aan kun-
stenaars en anderzijds prioriteit geven aan pu-
blieksparticipatie. Die twee zijn al dan niet te 
verzoenen (ACE, 2013). Maar elders laaien de de-
batten tussen die standpunten steeds meer op – zij 
het vanuit verschillende motieven en binnen verschil-
lende contexten. Het resultaat van die debatten is 
zichtbaar in de manier waarop de nationale indi-
catoren in tal van landen evolueren. Economische 
vereisten blijven aan de basis liggen van modellen 
voor gesubsidieerde cultuur, maar ze erkennen ook 
de bestaanswaarde van de intrinsieke dimensies 
van kunst en cultuur.

De voortdurende nationale discussies draaien steeds 
meer rond fundamentele vragen. Wat bedoelen 
wij met ‘cultuur’? Hoe omschrijven wij ‘cultuurbele-
ving’? Wat is het belang van cultuur voor onze na-
tionale identiteit, onze economische productiviteit, 
een gezond sociaal weefsel en het welzijn van onze 
naties? (Scott, 2014). Cultural Trends, het tijdschrift 
dat ik redigeer, zal in het volgende nummer een 
aantal van die opkomende paradigma’s – voor het 
Verenigd Koninkrijk, Nieuw-Zeeland, Canada en 
Australië – nader bekijken1. Ik hoop dat het kan bij-
dragen tot het debat…

Sara Selwood is een onafhankelijke cultuuranalist 
en consultant. Zij werkte dertig jaar lang in musea 
en galerijen en cultuurmanagement in uiteenlopen-
de functies – als curator, directeur en onderzoeker.

1. www.tandfonline.com/loi/ccut20#.
U4xKXpRdWQk 

www.artscouncil.org.uk
www.news.harvard.edu
www.gov.uk
www.bbc.co.uk
www.publications.parliament.uk
www.parliament.uk
www.culture.gov.uk
www.culture.gov.uk
http://www.nationalmuseums.org.uk/what-we-do/encouraging_investment/free
http://www.nationalmuseums.org.uk/what-we-do/encouraging_investment/free
www.tandfonline.com
www.demos.co.uk/publications/valuingculturespeeches
www.demos.co.uk/publications/valuingculturespeeches
www.theroccreport.co.uk
http://theplacereport.co.uk
www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture
www2.warwick.ac.uk/research/warwickcommission/futureculture
www.tandfonline.com/loi/ccut
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Tijdens Het Theaterfestival 2014 wordt het startschot gegeven voor het vierde seizoen van Circuit X. 
Circuit X staat voor verrassend werk van makers die nog niet ontdekt zijn door het grote publiek. Vijf 
voorstellingen van talentvolle podiumkunstenaars trekken door Vlaanderen en doen daarbij in totaal 34 
cultuur- en gemeenschapscentra aan. Dit jaar selecteerde de jury van Het Theaterfestival opnieuw vijf 
kwaliteitsvolle podiumvoorstellingen: Heimat van Freek Vielen, Rebekka de Wit, Tom Struyf, Suzanne 
Grotenhuis en Harald Austbø (d e t h e a t e r m a k e r), The end is dear van Compagnie Barbarie, 
The Great Downhill Journey of Little Tommy van Jonas Vermeulen en Boris Van Severen, White Lies van 
Lies Pauwels (Sontag) en The truth about Kate van Davy Pieters (Frascati Producties). De geselecteerde 
voorstellingen worden getoond tijdens Het Theaterfestival dat plaatsvindt van 4 tot en met 14 september 
2014 in Antwerpen en gaan daarna op tournee langs 34 cultuur- en gemeenschapscentra in Vlaanderen 
en enkele Nederlandse theaters.

Praktisch

Data: van zondag 7 september 2014 tot en met donderdag 11 september 2014

Plaats: deSingel, Desguinlei 25, 2018 Antwerpen

Voor meer info: lisa@circuitx.be

Voor alle speeldata: www.circuitx.be

CIRCUIt X
aftRaP nIEUw SEIzoEn

7-11 september 2014

Heimat – Freek Vielen, Rebekka de Wit, Tom Struyf, Suzanne Grotenhuis en Harald Austbø (foto: Alexander Daems)

The end is dear – Compagnie Barbarie 
(foto: Franky Verdickt)

White Lies – Lies Pauwels 
(foto: Fred Debrock)

The truth about Kate – Davy Pieters  
(foto: Jochem Jurgens)

The Great Downhill Journey of Little Tommy 
– Jonas Vermeulen en Boris Van Severen 
(foto: Jonas Vermeulen en Boris Van Severen)

>> naaR dE InHoUdStafEL

mailto:lisa@circuitx.be
http://www.circuitx.be
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kaLEndER
aUGUStUS

Tanzmesse
27 > 30|08|2014

VTi en Wallonie-Bruxelles Théâtre/Danse zullen 
voor het eerst samen een Belgian Booth beman-
nen op de Tanzmesse in Düsseldorf, die plaats-
vindt van 27 tot en met 30 augustus 2014. De 
Tanzmesse is één van de belangrijkste netwerkeve-
nementen voor dans in Europa. Tijdens de vorige 
editie in 2012 waren er 1413 bezoekers uit 50 
landen. Tijdens de volgende editie zullen meer dan 
35 voorstellingen te zien zijn, waaronder ook drie 
Belgische: Sweat baby sweat van Jan Martens, De 
(on)mogelijke vriendschap van Augustijn en Stef 
van KOPERGIETERY en Mind a gap van Anton 
Lachky Company. In het Performance Parcours 
(een combinatie van zeven korte performances 
van maximum een kwartier) is ook de Belgisch-
Israëlische kunstenaar Stephan Goldrajch opgeno-
men met Torah for buddies. Naast de voorstellin-
gen is er een programma met onder meer panelge-
sprekken en ‘open studios’ waarin kunstenaars in 
een half uur hun werk voorstellen.
Voor meer info: www.tanzmesse.com of ma-
rijke@vti.be - +32 (0)497 73 11 96

SEPtEmBER

Internationaal bezoekersprogramma 
‘Moving Meetings Theatre’
05 > 09|09|2014

VTi en Dutch Performing Arts organiseren samen met 
het Vlaamse en Nederlandse Theaterfestival een 
bezoekersprogramma voor buitenlandse theater-
programmatoren. Het internationale bezoekerspro-
gramma ‘Moving Meetings Theatre’ vindt plaats in 
Antwerpen (5 > 7 september 2014) en Amsterdam 
(7 > 9 september 2014). We laten programmato-
ren uit Europa en ver daarbuiten kennismaken met 
een selectie uit het kwaliteitsaanbod podiumkunsten 
van Vlaanderen en Nederland. In een kort tijdsbe-
stek krijgen ze de gelegenheid om zo veel mogelijk 
voorstellingen bij te wonen (geschikt voor een pu-
bliek van 15+) en kunstenaars en gezelschappen 
persoonlijk te ontmoeten. Het programma bestaat 
uit een combinatie van volledige voorstellingen, 
showcases, pitches en speeddates. ’s Avonds gaan 
de bezoekers naar de voorstellingen uit de officiële 
selectie van beide Theaterfestivals.

Voor meer info: Hilde Teuchies – hilde@vti.be

Save the date 
Reflectiemoment kunstensector:  
Een ander gesprek

11|09|2014 

Het Theaterfestival organiseert op donderdag 11 
september 2014 een ontmoetings- en reflectiemo-
ment voor de podiumkunsten en bij uitbreiding de 
cultuursector. 

voorstel tot inconsequent 
alfabet ter bevordering van 
the performing arts

Antropomorf, antilichaam, abstract, aanraking

Breekbaar, brutaal, beleven

Chaos, context, constructief

Duur, didactisch, desintegratie, dieptewerking

Ervaringen, eenvoud, elegantie, etherisch

Fataal, fantastisch

Golden living dreams of visions, mystic crystal revelation

Holistisch, historisch, Corpus Hermeticum, hardcore

Intuïtie, instinctief

Ja!

Kleur, compositie, kosmopolitisch

Laban, labiliteit, licht & lucht, lijn

Monotonie, menselijk, magisch, memorie, mixed

Nadrukkelijk

Onzichtbaar, on/off, oppervlak

Punk

(Q)concreet

Ruimtebesef, rituelen

Structureren, de-stabilisatie, sensatie

Traagheid, transformatie, tijdelijk

Universa: parallelle universums

Vormentaal, vergetelheid, vergankelijk, verticaliteit

Wezen, wisselvallig, weerstand

(X)excessief

(Y)ijl

Zacht, zwervend, zwevend.

Marc Vanrunxt is danser en choreograaf. 
Samen met Salva Sanchis is hij artistiek leider  
van Kunst/Werk. 

Mind a gap – Anton Lachky Company  
(foto: LeifFirnhaberPinos)

L’Art Touche Au Ciel et à La Terre (Xavier Mellery, 1901)  
– Marc Vanrunxt (foto: Raymond Mallentjer) 

dUB – fABULEUS (foto: Clara Hermans)

http://www.tanzmesse.com
mailto:marijke@vti.be
mailto:marijke@vti.be
mailto:hilde@vti.be
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met Leentje Vandenbussche en Kristin Rogghe aan 
een mapping van Mechelen.
Zoals elk jaar brengt MAF ook Work in Progress 
(W.I.P.). Beginnende kunstenaars krijgen via dit 
format de kans om hun werk te tonen tijdens het 
festival, binnen een professioneel kader en voor 
een publiek van experts. 
Het volledige festivalprogramma is te raadple-
gen op de website. MAF is een coproductie van 
Arenberg en Fiëbre.

Praktisch

Data: vrijdag 17 oktober tot en met vrijdag  
31 oktober 2014

Plaats: Arenbergschouwburg, Arenbergstraat 
28, 2000 Antwerpen

Voor meer info: www.mestizoartsfestival.be

Trefdag Pulse
Cultuur: (on)gemeen goed

23|10|2014

Pulse - Transitienetwerk Cultuur - organiseert op 
23 oktober 2014 in Mechelen (Lamot) zijn der-
de Trefdag, met als thema ‘Cultuur: (on)gemeen 
goed’. De kunsten, erfgoed en sociaal-culturele 
sectoren verkennen de mogelijkheden van ‘de 
commons’ als collectieve acties die uitgaan van 
gemeenschappen of netwerken van burgers. 

Hoe kunnen we omgaan met de natuur, kennis 
en cultureel erfgoed… als gemeengoed? En hoe 
verhouden deze commons zich tot de culturele 
sector? De trefdag biedt een rijk pallet aan lezin-
gen, debat, rondetafelgesprekken, praktijkverken-
ningen, discussies en een pitchsessie. 

Traditioneel is gemeengoed het gezamenlijk be-
heer van natuurlijke hulpbronnen. Vandaag verwijst 
men er ook naar als gemeenschappelijk gebruik 
van diensten en middelen in de openbare ruimte 
of een culturele context. Gemeengoed bestaat uit 
drie elementen: de materiële of immateriële hulp-
bronnen, de mensen die ze collectief gebruiken en 
de normen en regels voor het beheer ervan. Het is 
een alternatieve samenwerkingsvorm die naast het 
bedrijfsleven en de overheid kan bestaan, zonder 
er onder- of bovengeschikt aan te zijn. 

Commons bestonden al in de Middeleeuwen en 
gaven op democratische wijze mee structuur aan 
de maatschappij. Tot op vandaag duiken er nog 
steeds moderne vormen van op, zoals de ken-
nisbron Wikipedia, maar ook ‘open landbouw’ 
en ‘open design’ zijn gebaseerd op het principe 
van de commons. Van open-source software tot 
gemeenschapstuinen; we zijn er ons niet altijd 
van bewust, maar de commons beleven een ware 
renaissance.

Op de Pulse-trefdag wordt het gemeengoed ver-
kend vanuit verschillende invalshoeken: het om-
gaan met ‘culturele infrastructuur’, ‘erfgoed’, ‘di-
gitalisering’, ‘complementaire munten’, ‘stadsont-
wikkeling’, ‘voedsel’ en ‘natuurlijke hulpbronnen’. 
Na een algemene inleiding over de verdere ont-
wikkeling van de commons door Dirk Holemans, 
worden de verschillende deelthema’s in gespreks-
groepen, met input vanuit de culturele praktijk 
en andere expertise, besproken. We verkennen 
samen de oude traditie van de commons en on-
derzoeken hoe die ook vandaag en morgen ons 
denken en handelen kan voeden om samen maat-
schappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. 

Kortom, het wordt een niet te missen prikkelende 
dag, met veel inspiratie en dialoogkansen. Het on-
gemeen goed programma wordt later deze zomer 
bekendgemaakt. Save the date! 

De Pulse-trefdag vindt plaats in samenwerking met 
Erfgoedcel Mechelen en vele cultuurpartners.

Praktisch

Datum: donderdag 23 oktober 2014,  
09:00 -17:00 

Plaats: Lamot congres-en erfgoedcentrum,  
Van Beethovenstraat 8, 2800 Mechelen 

Voor meer info: www.pulsenetwerk.be of 
nikol@vti.be

First Aid @ VTi
1 en 15 september 2014 zijn deadlines om 
aanvragen voor subsidie in het kader van het 
Kunstendecreet in te dienen. Kunstenaars en orga-
nisaties met vragen zijn welkom.

Praktisch

Data: dinsdag 26 augustus en dinsdag 9 sep-
tember 2014, 13:00 – 16:00 

Plaats: VTi, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel 
(of telefonisch op 02/201 09 06)

Gratis – reserveren niet nodig

Voor meer info: nikol@vti.be

Nieuw Kunstendecreet
Op de website van Kunsten en Erfgoed staat 
meer informatie over de vernieuwingen van het 
Kunstendecreet. Na een eerste reeks infosessies 
voor de zomer, volgen in het najaar zeker nog 
data waarop nieuwe informatie zal toegelicht 
worden en waar vragen een antwoord krijgen. 

Voor meer info: www.kunstenenerfgoed.be 
en www.vti.be 

In de voormiddag voedt VTi het gesprek met een 
presentatie van de verzamelde inzichten uit de 
sector  specifieke bijlage podiumkunsten uit de bre-
dere landschapstekening kunsten. Na de middag 
is er een reflectiemoment waarin constructief en 
buiten de lijntjes wordt nagedacht over nieuwe 
pistes om een aantal eigen knopen binnen de po-
diumkunstensector te ontwarren. 

Praktisch 

Datum: donderdag 11 september 2014,  
10:00-18:00

Plaats: deSingel, Festivalcentrum, Desguinlei 
25, 2018 Antwerpen 

Meer info en inschrijvingen:  
vanaf 4 augustus op www.theaterfestival.be en  
www.vti.be of jessie@theaterfestival.be

Save the date

Duurzame samenwerking tussen scholen 
en cultuurorganisaties

30|09|2014

CANON Cultuurcel, oKo, FARO, Locus, BAM, 
Muziekcentrum Vlaanderen en VTi,  nodigen je 
graag uit om in dialoog te gaan rond duurzame 
samenwerkingen tussen scholen en cultuurpart-
ners. We willen tijdens een korte plenaire inleiding 
graag meer informatie geven over vernieuwingen 
binnen dynamo3, de integratie daarvan binnen 
Cultuurkuur en het laatste nieuws rond het onder-
zoek Cultuur in de Spiegel. Daarna nodigen we 
je uit om mee rond praktijktafels over duurzame 
samenwerkingen tussen cultuur en onderwijs te 
zitten. Enerzijds focussen we op voorbeelden van 
geslaagde duurzame samenwerkingen, anderzijds 
gaan we er graag over in discussie.

Praktisch
Datum: dinsdag 30 september 2014,  
09:00 -13:00
Plaats: BOZAR, Ravensteinstraat 23,  
1000 Brussel
Voor meer info en inschrijvingen:  
www.canoncultuurcel.be of nikol@vti.be

oktoBER

Save the date
Informele ontmoetingsdag kinder- en 
jongerenpodiumkunsten

17|10|2014

Informele ontmoetingsdag voor jeugdprogramma-
toren en makers van voorstellingen voor en met 
kinderen en jongeren. We nodigen kunstenaars, 
producenten, programmatoren en bemiddelaars 
uit om elkaar beter te leren kennen en samen na te 
denken over nieuwe samenwerkingsmodellen voor 
de toekomst. Het programma wordt zeer divers 
met onderzoeksresultaten, informele ontmoetingen 
en thematische discussies. Jan Staes, beleidsme-
dewerker onderwijs, cultuur & jeugd van Stad 
Antwerpen geeft zijn visie op de dialoog tussen 
kunstenaars, producenten, programmatoren en 
schooldirecties in een maatschappij in beweging. 
Een samenwerking van de collegagroep jeugd, 
Locus en VTi.

Praktisch

Datum: vrijdag 17 oktober 2014

Plaats: Bronks, Varkensmarkt 15-17,  
1000 Brussel

Voor meer info en inschrijvingen:  
www.locusnet.be en www.vti.be of nikol@vti.be

#MAF14: MAPping 

17 > 31|10|2013

Mestizo Arts Festival is een multidisciplinair kun-
stenfestival met focus op stedelijkheid en mix. MAF 
toont wat nieuw is in de kunstenscene en zet ook 
nieuwe en duurzame trajecten op met artiesten en 
partners. Dit leidt vaak tot een nooit geziene mix 
van wat een stad rijk is, zowel op als voor het podi-
um. De achtste editie van het Mestizo Arts Festival 
(MAF) focust op het thema MAPping. Kunstenaars 
brengen hun impact in de stad in kaart. De vol-
gende maanden reflecteren enkele artiesten uit 
Mechelen en Antwerpen over hun impact op de 
context waarin ze wonen/werken/leven. Dit ver-
talen ze, bijgestaan door een regisseur, in per-
formances die te zien zullen zijn tijdens MAF. De 
reflecties die ontstaan uit de samenwerking wor-
den verwerkt in een symbolische kaart (ontwerp: 
Jelle Jespers) van hun stad, die de artistieke be-
levenis centraal stelt.  Mike De Ridder, Elisabeth 
Severino Fernandes en Nicolas Delalieux worden 
voor hun mapping van Antwerpen bijgestaan 
door Simon Allemeersch & Michiel Soete. ZigSag 
(Renday Vous Muzik), Bodé Owa, Kirsten Mariën 
en Aïtor Biedma (Strohm collectief) werken samen 

http://www.mestizoartsfestival.be
http://www.pulsenetwerk.be
mailto:Nikol@vti.be
mailto:nikol@vti.be
http://www.kunstenenerfgoed.be
http://www.vti.be
www.theaterfestival.be
http://www.vti.be
mailto:jessie@theaterfestival.be
http://www.canoncultuurcel.be
mailto:nikol@vti.be
http://www.locusnet.be
http://www.vti.be
mailto:nikol@vti.be
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Goedenavond brussel, calcutta, 
Peking, abidjan, san Francisco, 
buenos aires en reykjavik

W
at hebben Kris Verdonck, Andros Zins-
Browne, Kris Peeters, Recep Tayyip 
Erdogan en Michael Jackson met elkaar 

gemeen? Elk van hen maakte al eens gebruik van 
de technologie van het hologram om iets dat in 
werkelijkheid afwezig is, driedimensionaal aanwe-
zig te doen lijken op een podium voor een publiek. 
In het geval van die laatste klopt dat niet helemaal. 
Vanzelfsprekend was het niet Jackson zelf, maar de 
Jackson Estate die ervoor koos om de dode ster terug 
tot leven te wekken tijdens de jongste Billboard Music 
Awards ter promotie van zijn postume album Xscape. 
Wat als deze technologie, eens haar prijs zakt en ze 
levensechtere ruimtelijke resultaten oplevert, meer 
wordt dan een excentriek buitenbeentje en breder 
ingang vindt in de podiumkunsten van overmorgen? 

De holografie zou kunnen zorgen voor een 
weergaloze groei van de internationale spreiding van 
de podiumkunsten, tegen een sterk gereduceerde 
financiële en ecologische kost. Theaters overal ter 
wereld zouden voorstellingen van overal ter wereld 
kunnen livestreamen, rekening houdend met de 
tijdsverschillen. De ‘event cinema’ vormt daar al 
een hedendaagse - weliswaar tweedimensionale 
en gemonteerde - voorloper van. Rockoptredens en 
operaopvoeringen vermenigvuldigen hun publieken 
via ‘livecasts’ die simultaan in verschillende filmzalen 
worden vertoond. Of theaters zouden de nodige digi-
tale bestanden achteraf kunnen downloaden van de 
iCloud voor een holografische reconstructie van een 
voorstelling. Zo zou de liefhebber in Brussel op elke 
dag van elke week kunnen kiezen uit een rijkelijk 
gevarieerd aanbod: om 14u. Kathakali, om 16u. een 
productie van de nieuwste revelatie in de Argentijnse 
hedendaagse dans, om 18u. een debat tussen drie 
vooraanstaande Ivoriaanse performancekunstenaars, 
om 20u. underground protesttheater uit de VS, om 
22u. een concert uit het hoge Noorden, enzovoort. 
Een première zou in zeven steden tegelijk kunnen 
plaatsvinden. Eventuele taalproblemen zouden 
worden verholpen door realtime Googletranslate-
boventiteling. Voor nagesprekken zouden we de 
toevlucht nemen tot Skype, voor publieksreacties tot 

Twitter of andere sociale media. Na de podiumkunst 
zou ook de kunstkritiek globaliseren. En dat allemaal 
met aftrek van het huidige aantal vliegreizen, 
overnachtingen, catering, technische opbouw- en 
afbraakwerkzaamheden, enzovoort.

Van alle denkbare obstakels vormt het verlies 
van de uniciteit en ‘liveness’ van een voorstelling 
veruit het belangrijkste. Zou de holografie de podi-
umkunst daarmee niet van haar essentie ontdoen 
en haar zo degraderen tot een bizar levend lijk in het 
digitale tijdperk? Ondanks de introductie van deze 
technologie zou er echter nog altijd theater, dans en 
performance worden gemaakt met mensen van vlees 
en bloed op de planken, want om virtuele kopieën 
te kunnen produceren, zijn er uiteraard originelen 
nodig. Die voorstellingen, met het communicatielabel 
Present, zouden nog steeds in het vertrouwde ‘hier 
en nu’ plaatsvinden. Daarnaast kunnen er verschil-
lende graden van uniciteit en ‘liveness’ bestaan, 
die dan gepaard zouden gaan met prijsverschillen 
voor het publiek. De goedkopere Livecasts in het 
‘daar en nu’ zouden nog steeds de spanning van het 
momentane in zich dragen. In onze tijd zakt men al 
massaal af naar het Koning Boudewijnstadium om 
met ingehouden adem een voetbalmatch van de 
Rode Duivels te volgen die zich duizenden kilometers 
verder afspeelt in de hitte van het Maracana in Rio 
de Janeiro. De goedkoopste, als Absent gelabelde 
afgeleiden in het ‘daar en toen’, zouden het vandaag 
al enorm groeiende aantal podiumkunstregistraties 
ruimtelijk-visueel verfijnen en uit de schaduw van 
de archieven tillen. Toch zou de speelreeks van een 
voorstelling in haar Present-versie zich niet hoeven 
te beperken tot een nauwe perimeter rond haar pro-
ductieplek. Ze zou kunnen worden gedelokaliseerd 
door in te zetten op traag en duurzaam reizen en een 
diepgaande uitwisseling met de presentatiecontext 
door uitgebreide speelreeksen, workshops, master-
classes, enzovoort.

Sébastien Hendrickx is dramaturg en werkt als 
gastprofessor bij School of Arts KASK Gent.

M, a reflection – Kris Verdonck / A Two Dogs Company (foto: A Two Dogs Company)

NEVERLAND – Andros Zins-Browne (foto: Andros Zins-Browne)
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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, Lisa Wiegel.

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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Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
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