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w o o r d v o o r a f

1.
Applaus voor de ondergaande zon. Niet bij de Inca’s van Kuifje en de Zonnetempel, maar van op
een tribune aan de Gerlachekaai tijdens de Zomer van Antwerpen 2003, waar dagelijks een paar
honderden inwoners uit het zesde welvarendste land ter wereld samen gingen zitten om de laatste
stralen van de ster tussen een wirwar van petrochemie en maritieme logistiek te zien verdwijnen.
Gekrab achter de oren en gefrons van wenkbrauwen verzekerd binnen enkele eeuwen, wanneer
entertainmentantropologen en e-archeologen op de websites stoten die het evenement beschrijven.

2. 
Zon, zuiderse terrasjes, feest, kunst. Van Sint-Petersburg tot Reykjavik, van Tampere tot Kalamata,
geen Europese stad die nog ontsnapt aan de magische cocktail. Mijn geletterde Nederlandse colle-
ga Kees Vuyk, directeur van het TIN, schrijft hierover:
“In onze snel veranderende en cultureel steeds diverser wordende samenleving zijn feesten gelegen-
heden waarin we met veranderingen kunnen experimenteren. Ze creëren tussenzones waarin we
nieuwe visies en andere culturele benaderingen kunnen uittesten. Bij succes kunnen ze nieuwe per-
spectieven aan het bestaande repertoire toevoegen. Zo bezien is festivalisering de keerzijde van de
flexibilisering van de samenleving. Wil het feest tegenwoordig echter deze functie hebben van leer-
school voor het omgaan met veranderingen, dan moet het een kunstenfestival zijn. In een tradi-
tionele samenleving geeft het feest de mogelijkheid om iets aan kunst te doen. Een samenleving die
continu verandert, heeft de kunst nodig om te voorkomen dat zij uitloopt op een permanent feest
met een permanente kater.”

3.
Geen plaatsje in de zon voor Bernard Faivre d’Arcier, maar stugge onderhandelingen met vakbon-
den en politici in de koelte van oude kloosterkelders. Het zal je maar overkomen bij je laatste editie
als artistiek directeur van de moeder van alle festivals. En dus ook gedwongen vakantie voor Alain
Platel en Jan Fabre, die met Wolf en Je suis sang op de Cour d’Honneur van het Pausenpaleis
geprogrammeerd stonden, en voor Rosas’ Small hands en Sidi Larbi Cherkhaouis Foi.
Jammer ook voor Walter van den Broeck, die er had kunnen constateren dat niet alle uitingen van
Vlaamse cultuur in het buitenland op oorverdovend hoongelach onthaald worden. Eén van
Vlaanderens bekendste schrijvers, zelfverklaard Kempens provincialist, die zoveel onzin neerschrijft in
een brief aan cultureel Vlaanderen (Op gelijke voet, Uitgeverij Van Halewyck), het lijkt op een
zonsverduistering met voorbedachten rade of “waar de sterre bleef stille staan”.

4.
In het Vlaams Theater Instituut hebben we de hele vakantie de zon met alle middelen proberen
buiten te houden en doorgewerkt aan zaken waar in een lopend seizoen te weinig tijd voor is. 
De bibliotheek is grondig herschikt, gebruiksvriendelijker gemaakt, hopen en verwachten we. De
schenking van professor Carlos Tindemans is uitgeselecteerd en komt weldra in de rekken en in de
bibliotheekcatalogus (ook op het web). In de herfst gaat onze erfgoedwebsite online, om interactief
mee te spelen. 
Op 5 september 2003 verwachten we je – bij wijze van seizoensappetizer – op het grote P-collo-
quium over publiek, privaat, politiek, participatie, pers en (vooral) populisme, dat we organiseren
samen met Het Theaterfestival, deSingel, Kunst en Democratie, Thersites en CultuurNet Vl. 
We ontvingen een delegatie van tien Franse theaterprogrammatoren, die jaarlijks naar Vlaanderen
komen shoppen onder de vleugels van onze Franse zusterorganisatie ONDA, met een programma
op Het Theaterfestival en in de Zomer van Antwerpen.
Nog tijdens Het Theaterfestival komt er een nieuwe workshop voor aspirant-recensenten met Anna Tilroe.
Met het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten werken we mee aan het Fonds Pascal Decroos om
podiumkunstencritici de kans te geven om diepgaande stukken in hun media ingang te doen vinden. 
De zakelijke cel van het VTi heeft hard meegeschreven aan de nieuwe website van de Helpdesk
Kunsten, die je makkelijk kunt vinden op www.helpdeskkunsten.be. 
Tenslotte hebben we hier de nieuwe VTi-publicatie PIGMENT. Tendenzen in het Vlaamse podium-
landschap onder onze ogen zien groeien en rijp worden. Tegen december valt ze van je kerstboom.

Een groot seizoen gewenst!

Michel Uytterhoeven

032101 Courant 64  19-08-2003  10:47  Pagina 4



b e v l o g e n

Kunst in Zicht verzorgt kunsteducatie
voor scholen die gelegen zijn in de
provincie Antwerpen. Onder de noe-
mer ‘Theaterstorm’ werkt de organi-
satie omkaderingen uit voor theater-
voorstellingen. Omdat er ook buiten
de provincie Antwerpen belangstel-
ling is voor dat initiatief gaat Kunst in
Zicht hiervoor samenwerken met de
jeugddienst voor actieve kunsteduca-
tie, MOOSS.

Op de vraag naar de belangstelling
voor het opzet wordt massaal gerea-
geerd. Kunst in Zicht en Mooss doen
bijgevolg hun uiterste best om alle
aanvragen die aan de selectiecriteria
voldoen te honoreren: professionele
dramadocenten zullen in de klassen
die worden geselecteerd op voor-
spraak van een programmator telkens
gedurende een uur werken rond de
theatervoorstelling waarvoor er is
gereserveerd. 

Leen Thielemans, de coördinator van
Kunst in Zicht, is erg gelukkig met de
belangstelling voor ‘Theaterstorm’.
Toch stelt zij zich ook heel wat vra-
gen. Voor Courant zet zij haar ideeën
en bedenkingen op een rij. 

Geïnteresseerden die willen weten
hoe Kunst in Zicht en Mooss de theo-
rie in de praktijk omzetten, kunnen op
zaterdag 30 augustus 2003 naar
deSingel voor een studienamiddag
over het omkaderen van theaterpro-
ducties in de rand van Het
Theaterfestival. Voor die sessie wordt
er gewerkt rond de voorstelling
Metamorphosen van de Roovers. 

Meer over de studienamiddag op
www.vti.be ➔ berichten ➔ educatie. 

Veerle Keuppens

Reacties op Bevlogen zijn steeds 
welkom op info@vti.be.

4

Dat het wel eens fout loopt bij schoolvoorstellingen is genoeg-
zaam bekend. Kinderen en jongeren zouden niet geïnteresseerd
zijn, niet voorbereid, weinig voeling hebben met theater. Ze leven
sneller en kennen de theatercodes niet. De leraren die hen bege-
leiden geven niet altijd het goede voorbeeld: ze zijn te weinig
betrokken of zitten zelf te slapen tijdens de voorstelling. Slechts
weinigen zijn gemotiveerd om de jongeren met theater te laten
kennismaken. Zo mist de geboden ervaring haar doel. Als we alle
clichés over schoolvoorstellingen – nog maar eens – op een rij
zetten, klinkt theater voor scholen niet echt boeiend. 

De sector stelt zich in debatten en publicaties de vraag of school-
voorstellingen nog van deze tijd zijn, of het verplichte karakter van
schoolvoorstellingen wel zin heeft. Er worden grote en zware beto-
gen gehouden over 'drempelverlaging', 'participatie', ‘competen-
tieverhoging’ en 'educatie'. Maar hoe geraken de jongeren meer
en geïnteresseerder in theater? Daar kunnen onderzoekers dure
studies over schrijven, maar ondertussen blijven de ‘ongemakken’
aanslepen. Volgens mij wordt het tijd dat we een stap verder
zetten: een stap in de richting van acties.

Een eerste schuchtere poging…
Vanuit een overleg met de cultuurcentra van de provincie Antwer-
pen nam Kunst in Zicht vorig schooljaar het initiatief om kinderen
en jongeren in de klas voor te bereiden op niet evidente theater-
voorstellingen. We lanceerden de mogelijkheid om één lesuur
voorafgaand aan een theaterbezoek per klas met dramadocenten
actief, enthousiasmerend en informerend in de school met de kin-
deren en jongeren te werken. We gaan er pertinent vanuit dat het
kunstwerk (hier de voorstelling) voor zich spreekt, dat uitleg en
educatie eigenlijk overbodig zijn en zoniet, zich op gedifferen-
tieerd niveau dienen aan te bieden. In het project was het theater-
aanbod voor scholen in de cultuurcentra van de provincie Antwer-
pen het uitgangspunt. De programmatoren en Kunst in Zicht selec-
teerden een tiental voorstellingen waarvan we dachten dat ze min-
der evident toegankelijk waren voor de bedoelde doelgroep in
schoolverband.

De doelstelling was om de jongeren een optimalere theatererva-
ring te bezorgen, om de leraren voorbeelden te geven van hoe
een voorstelling op maat kan worden geïntroduceerd en om de
schoolvoorstelling in de betrokken cultuurcentra vlotter en aange-
namer te laten verlopen. Van bij het begin waakten we erover dat
elke omkadering op maat van de voorstelling ontworpen werd, in
samenspraak met de makers. Ik ben ervan overtuigd dat de nabij-
heid van de kunstenaar en het betreffende kunstwerk een extra
garantie inhoudt om kwalitatieve kunsteducatie te realiseren.

Is theatereducatie 
te heet?
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Het project werd gelanceerd onder de naam
Theaterstorm en tijdens het eerste seizoen/school-
jaar werden 541 klassen voorbereid voor tien
voorstellingen in samenwerking met 17 cultuur-
centra. Kunst in Zicht coördineerde, de cultuur-
centra betaalden de dramadocenten, de gezel-
schappen verleenden hun medewerking d.m.v.
een gesprek en informatie.

Na evaluatie bleek dat het verloop van de betref-
fende schoolvoorstellingen in de cultuurcentra
effectief vlotter ging. De jonge toeschouwers
toonden een grotere betrokkenheid. De leraren
lieten weten dat ze het bezoek van een drama-
docent in de klas apprecieerden omdat op die
manier een meer toegepaste voorbereiding kon
gebeuren, omdat ze er zelf ook iets uit leerden,
omdat er eens iemand anders voor de klas stond
(wat blijkbaar vanzelf enthousiasmerend werkt).
Het initiatief was dus voor herhaling vatbaar.

Wegens succes herhaald
We staan nu voor een tweede seizoen Theater-
storm. Omdat het project positief verliep en
duidelijk aan een vraag beantwoordde, trokken we
het open. Kunst in Zicht is een provinciale werking
ter ondersteuning van de kunsteducatie in het
onderwijs, vanuit de Warande in Turnhout en in
samenwerking met het Provinciaal Vormings-
centrum in Malle. Enkel het Provinciebestuur van
Antwerpen bezorgt ons geldelijke middelen om
de werking mogelijk te maken. Bijgevolg ligt het
accent van de werking vooral op de regionale
(provinciale) spreiding. 

Theaterstorm werd echter ook buiten de Antwerp-
se grenzen opgemerkt. Vandaar dat we het pro-
ject in het schooljaar 2003-2004 voor alle cultuur-
centra in Vlaanderen lanceren. MOOSS springt op
de kar om de landelijke spreiding mogelijk te
maken. Alle cultuurcentra zijn gecontacteerd om
aan te geven bij welke voorstellingen van het
komende seizoen zij omkadering in de klas nodig
/ wenselijk achten. 

We gaan daarbij uit van dezelfde basisprincipes
als een jaar geleden. Vooral voorstellingen voor
doelgroepen tussen 10 en 15 jaar blijken nood te
hebben aan een extra introductie in de klas,
omdat die leeftijdsgroep gemakkelijk afhaakt (voor
meer dan theater trouwens) en omdat de groeps-
dynamiek die zich ontwikkelt bij een theaterbe-
zoek mogelijks meer te maken heeft met 'een uit-
stapje' dan met de theatervoorstelling.
Theaterstorm gidst hen om aansluiting te vinden
bij de voorstelling vanuit de eigen leefwereld.

De nood aan introductie in de klas bij een bepaal-
de voorstelling wordt door meer dan één cultuur-
centrum gesignaleerd. Door de inhoud en orga-
nisatie van de sessies te bundelen kan Theater-
storm de voorbereidingskosten drukken.
De makers van de voorstelling vinden een intro-
ductie in de klas relevant en zoeken mee naar de
beste inhoudelijke voorbereiding bij hun voorstel-
ling. Het eventueel bestaande lesmateriaal is een
uitstekend vertrekpunt, Theaterstorm gaat het
mogelijk uitbreiden en actief toepassen.
Daarnaast gelden nog een paar afspraken voor
alle betrokkenen:
We maken geen extra lesmateriaal bij de voor-
stelling, wel zetten we enkele tips op papier zodat
de leerkrachten achteraf zelf met de opgedane
theaterervaring kunnen doorwerken. 
Tijdens de voorbereidingen in de klas worden de
leerlingen steeds actief betrokken. Dat kan zijn
door een reflectief of filosofisch gesprek, meer
nog zal het gaan om dramaoefeningen in een
ruim en leeg klaslokaal. We verwachten een
betrokkenheid van de leerkracht en een opvolging
van de programmator en achteraf van beiden een
ingevuld evaluatieformulier.
De introsessie in de klas kan beroepen op kwali-
teit op maat van de voorstelling omdat ze door
professionele dramadocenten en theatermakers
gezamenlijk gemaakt wordt.

De contouren waren duidelijk. De aanvragen
stroomden massaal binnen. 26 Cultuurcentra
wilden 44 voorstellingen uit het theaterseizoen
2003-2004 laten omkaderen. Omgezet in het
gevraagde aantal klassen: ca. 2150. We begrepen
dat enkele cultuurcentra zich nog inhielden
(omdat ze de moeilijkheidsgraad van de voorstel-
lingen vooraf niet konden inschatten, omdat ze
nog geen zicht hadden op hun educatiebudget,
omdat ze wilden afwachten hoe de scholen inte-
kenden,…). We stonden perplex. Dat er veel
vraag was, wisten we intussen. Maar zoveel?!

Na een selectie van de aanvragen op basis van de
vooropgestelde selectiecriteria, komen we aan
1406 klassen voor 26 cultuurcentra. Het gaat over
19 voorstellingen. Intussen hebben alle gezel-
schappen hun medewerking toegezegd zodat we
de omkadering op maat van die 19 voorstellingen
kunnen klaarstomen. Straffer nog, een aantal
gezelschappen hoopt dat we de aangeboden
sessie in een lesmap kunnen gieten zodat die map
op alle speelplekken kan worden verspreid. Daar
kunnen we niet op ingaan, omdat het dan een
project zou worden van een andere orde (als we
dat principieel al onze opdracht zouden vinden)
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en omdat we geen budgetten (en dus geen
medewerkers) hebben om educatie voor meer-
dere gezelschappen te realiseren. 

Wat is hier aan de hand? 
Kunsteducatie was jarenlang het broertje dood
van de kunsten, goed voor de softe kant van de
sector. Intussen kunnen we stellen dat de kunst-
educatie een min of meer erkend element is in het
culturele aanbod. Er worden meningen over geuit,
debatten over gehouden, publicaties over
geschreven, decreten voor herschreven, variabele
subsidies voor uitgereikt, vzw's voor opgericht,… 

Maar wie neemt de opdracht op? 
Zowel cultuurcentra als theatergezelschappen
laten blijken dat ze medestanders nodig hebben
om de gewenste en gevraagde educatie te reali-
seren, om zo de drempels voor o.a. hun scholen-
publiek laag te houden. Het zijn de cultuurcentra
en de gezelschappen die 'educatie' als item in
hun beleidsplannen hebben ingeschreven om hun
subsidies te verantwoorden. Hoe wordt die dan
efficiënt gerealiseerd? Waarom kunnen scholen
buiten de stedelijke kernen niet meegenieten van
de educatieve visies en methodieken die in een
kleine straal rond de theaterhuizen worden gere-
aliseerd? Hoe krijgen we een werkbaar spreidings-
plan voor theatereducatie als de cultuurcentra en
de theatergezelschappen ze niet zelf kunnen
opnemen? 

Is het aan ons, vrije vogels, om die opdracht waar
te maken? Wij zoeken kompanen om oplossingen
te vinden, medestanders in het veld die vanuit
dezelfde intenties bezorgd zijn om kunsteducatie.
In het geval van Theaterstorm hebben we partners
gevonden bij MOOSS, die het project mee reali-
seren; bij Cultuur Lokaal, een opstapje om de 
cultuurcentra gezamenlijk aan te spreken; bij de
theatergezelschappen, die meedenken en repe-
tities voor ons openstellen. Ook bij CANON 
klopten we aan om een extra steuntje in de rug te
vragen. 

Het is echter al duidelijk dat de huidige formule
van Theaterstorm geen oplossing op lange termijn
kan bieden. Voor dramadocenten, bijvoorbeeld, is
het zeer arbeidsintensief om het land rond te
hossen en van klas tot klas telkens dezelfde
omkadering van één lesuur te geven. Het is ook
niet evident om een introducerende workshop te
maken op maat van een voorstelling die nog in
première moet gaan. 

Vanuit reflectie…
Bij de start van dit tweede seizoen Theaterstorm
blijven opnieuw een resem onbeantwoorde vra-
gen liggen, vragen die ik mezelf stel en waar ik
toch graag met andere betrokken medestanders
over wil nadenken:

 1. Hoe ver gaat de opdracht en het engage-
ment van theatergezelschappen in de context van
educatie? Waar begint de job van de cultuur-
centra? Hoe kunnen de kunsteducatieve bemidde-
laars hun katalyserende functie efficiënt opnemen?
En dan weten we natuurlijk nog niet hoe de over-
heid zich hierin positioneert.
 2. Hoe creëren we een betere vertrouwensre-

latie tussen de kunstenmakers en de kunsteduca-
toren? Stellen we bestaande professionele erva-
ring en competenties ter beschikking of blijven we
alles behoeden vanuit een beschermende reflex? 
Kunnen we samenwerkingsvormen (occasionele of
structurele, als ze maar functioneren) opzetten
waarbij mensen, mogelijkheden en middelen
vanuit verschillende huizen (cultuurcentra,
theaters, bemiddelaars, scholen) worden samen-
gebracht om op zoek te gaan naar effectieve en
kwalitatieve kunsteducatie, decreet- en beleids-
planoverstijgend, vanuit de praktijk, zodat de
betrokken partners en de aangesproken doel-
groepen daar vanuit een gezamenlijk doel alle-
maal beter van worden? 
Kortweg: is het ons bij educatie te doen om het
vergaren van middelen voor onze eigen kunst- en
cultuurhuizen of heeft het omkaderen van theater
voor een jong publiek ook een nobeler doel?
 3. Dé onopgeloste vraag blijft: hoe bereiken we

de kinderen en jongeren zelf, ook als ze verder
van een theaterzaal wonen, om hen met de
microbe van theater te besmetten?

… over tot actie
Theaterstorm wil als pilootproject de deur openen
naar die stap verder, de deur naar meer dan de
onoplosbare reflectie over de problematiek van
schoolvoorstellingen en theatereducatie.

Met dit verhaal hoop ik een actie in gang te
zetten, een golf die handen ineenslaat. Ik wil het
gevoel kwijt dat de hete aardappel van de kunst-
en theatereducatie steeds wordt doorgeschoven
en in staat zijn om hem juist à point te verorberen
met een gevarieerd samengestelde tafel van
gemotiveerde medeplichtigen. 

Leen Thielemans

b e v l o g e n
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Het VTi op 
Het Theaterfestival
WORKSHOP THEATERKRITIEK

Na een eerste editie in september 2002 organiseert het VTi opnieuw een work-
shop theaterkritiek tijdens Het Theaterfestival. De docente, Anna Tilroe,
selecteerde intussen een tiental deelnemers op basis van ingestuurde proefre-
censies. Die groep aspirant podiumrecensenten begeleidt ze op een intensieve
rit doorheen Het Theaterfestival en de Zomer van Antwerpen. Stof voor dis-
cussies en schrijfopdrachten halen ze vooral uit locatievoorstellingen en cross-
overprojecten.

Digitaal cultuurmagazine Urbanmag nodigt de deelnemers van de workshop
theaterkritiek alvast uit om hun recensies op www.urbanmag.be te publiceren. 
Ook Urbanmag– tegelijk redactielokaal en speeltuin van jonge geesten die
informatie en meningen uitwisselen over verschillende vormen van
(jongeren)cultuur – zet trouwens opnieuw jonge verslaggevers aan het werk tij-
dens Het Theaterfestival.

Hou www.vti.be in het oog (of surf meteen door naar www.urbanmag.be).

COLLOQUIUM P

Het Theaterfestival, deSingel, Kunst en Democratie, Thersites, CultuurNet
Vlaanderen en het Vlaams Theater Instituut presenteren: een studie- en
debatdag over publiek, privaat, podiumkunsten, politiek, participatie, pers en
(vooral) populisme.
Op 5 september 2003 om 10:00 in deSingel.

Voor het volledige programma, een online inschrijvingsformulier en meer prak-
tische informatie: surf naar www.vti.be of contacteer Mieke De Schepper
(02 201 09 06 of mieke@vti.be).

BEZOEKERSPROGRAMMA FRANSE ORGANISATOREN

In samenwerking met ONDA (Office National de Diffusion Artistique) ontvangt
het VTi een delegatie van een tiental Franse theaterprogrammatoren. Dat doen
we voor het eerst in Antwerpen. Onze gasten krijgen een mix van de laatste
tien dagen Zomer van Antwerpen en de eerste dagen Theaterfestival, met
voorstellingen binnen en buiten de muren. Ook bezoeken aan talrijke theater-
organisaties en hun medewerkers en de culturele infrastructuren van Antwerpen
maken deel uit van het parcours.

Caroline Van Peteghem
Het volledige programma van Het Theaterfestival vind je op
www.theaterfestival.be.
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In Vlaanderen zijn er steeds meer podiumkunstenaars die op een professionele manier bezig willen
zijn met creatie in de (semi-)openbare ruimte. Er bestaat echter geen platform waar mensen die
‘buiten de muren’ werken ervaringen kunnen uitwisselen. Daarom organiseerde het VTi, samen met
Antwerpen Open en het Internationaal Straattheaterfestival Gent, op 26 en 27 mei 2003 een
‘Ontmoeting buiten de muren’. De bedoeling was om een gesprek op gang te brengen over hoe
men op zoek gaat naar nieuwe publieken en welke knelpunten/moeilijkheden men ondervindt als
men buiten speelt. De workshop kadert binnen de werking die het VTi opzet over publieksverbre-
ding.

Om elkaar te leren kennen gaven een aantal deelnemers een presentatie van hun werk, meestal
aangevuld met visueel materiaal. Daarnaast stonden lezingen op het programma, waarin ervarings-
deskundigen dieper ingingen op volgende onderwerpen: de scenografie van locaties, communicatie
met een onvoorbereid publiek en werken in buurten en wijken. Aan de workshops namen achten-
twintig personen deel.

Conclusies trekken uit 'Ontmoeting buiten de muren' is niet eenvoudig. Om te beginnen was de
tweedaagse bedoeld als een verkenning, en verder bleek uit de verschillende presentaties dat
buiten de muren werken heel diverse resultaten oplevert. Toch kwamen uit de discussies een aantal
lijnen en knelpunten naar voren, die we hieronder presenteren, na een korte kennismakingsronde.

Straattheater?
Een overzicht van de verschillende presentaties kan enkel leiden tot de conclusie dat een term als
‘straattheater’ erg beperkend is vergeleken met de veelzijdigheid van de praktijk. Misschien kwam het
duo Aksident (Herman Verbruggen en Jan Hongenaert) van alle aanwezigen (ooit) nog het meeste in
de buurt van wat ‘straattheater’ oproept. Zij begonnen met straatacts, maar evolueerden intussen
naar wat ze ‘realiteitstheater’ noemen. Zo maakten ze samen met Theater Stap ‘Frietmakerij Bergh-
mans’, waarbij het publiek een realistische rondleiding kreeg in een fictieve frietfabriek. 

Op het eerste gezicht lijken nogal wat aanwezige kunstenaars en organisatoren weinig meer met
elkaar gemeen te hebben dan dat ze willen werken op specifieke locaties, die dan nog sterk van
elkaar verschillen. De Onderneming speelt al enkele jaren teksttheater op locatie, om van het be-
klemmende van de theaterzaal af te geraken. Bij hun Marius was de idee dat het spelen bij daglicht
de voorstelling transparanter zou kunnen maken. Ook MartHa!tentatief brengt theater op locatie,
maar met een andere invalshoek. De groep wil op diverse manieren haar werking inbedden in
buurten en wijken: door daar een tijdje te gaan werken, door verhalen te verzamelen met een relatie
tot die plek en door mensen uit de buurt ook een plek te geven op het podium. In vergelijking met
die theatergezelschappen is het werk van Peter de Bie voor Laika meer hybride. De Bie kan zijn ‘zin-
tuiglijke’ voorstellingen zowel in theaters als op andere locaties brengen, zolang er maar mogelijk-
heden zijn om een keuken te bouwen. Ook hij kiest vaak plekken die in de lokale gemeenschap zijn
ingebed. Laika brengt ook voorstellingen in leegstaande panden, om een culturele dynamiek op
gang te trekken. Freelance theatermaker Luc Nys vertelde over producties die hij maakte in gevan-
genissen en in het Luxemburgstation in de Europese wijk in Brussel.

Voor ander werk is het van essentieel belang dat het in de openbare ruimte plaatsvindt. Benjamin
Verdonck had het over de boomhut die hij enkele jaren geleden optrok op pleinen in ‘achterge-
stelde’ buurten. Barbara van Hoestenberghe vertelde hoe het Maskesmachine elementen uit het
dagelijkse leven ‘re-creëert’ voor artistieke projecten in bejaardentehuizen, scholen, wassalons en
tankstations. Beiden vertelden over hoe je communiceert met een ‘gevonden’ publiek, dat niet zit te
wachten op artistieke interventies. 

Vladimir Ivaneanu stelde het project JOMOS voor (Jong Onafhankelijk Museum Op Straat), waarbij
de openbare ruimte als expositieplek wordt gebruikt. Een kunstenaar ontwerpt zijn kunstwerk speciaal
voor een koffer, waarmee hij rondloopt in de stad. Zo wil hij tot een directe relatie komen tussen
kunst en publiek.

VERSLAG

‘Ontmoeting buiten de muren’
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Verder werden een aantal ‘ambulante’ projecten gepresenteerd. Geen specifieke locaties, maar juist
het nomadisme is belangrijk bij ABC, Woestijn ’93 en Time Circus. De mensen van Woestijn ’93 zien
zichzelf als ‘bedoeïenen in de stad’. Ze gaan op zoek naar a-theatrale ruimtes (huiskamers, café’s, bib-
liotheken…). Art Basics for Children stelde zijn ‘kamishibai’ voor, een oude Oosterse vertelvorm waar-
bij een acteur met een draagbaar theatertje op de fiets de stad intrekt op zoek naar een publiek. Ook
Time Circus is een rondtrekkend project. Sterkhouders Bram Soli en Charlotte Heller studeerden 4
jaar geleden af als scenograaf en zoeken nu uiteenlopende locaties op: een psychiatrische kliniek,
een boerderij, een parking, een theater… Als de locatie gevonden is, werken ze zich in: ze leren er
mensen kennen en schrijven dan hun project.

Een aantal organisatoren werkt vooral op locatie om een andere relatie uit te bouwen met het pub-
liek. 5 voor 12 organiseert concerten en party’s, zowel in bestaande infrastructuur als op bijzondere
locaties, wat aan evenementen een meerwaarde geeft door het verrassingseffect. De zoektocht naar
nieuwe publieken is cruciaal voor kunstencentrum Villanella. Goesting was een vertelproject op sym-
bolische locaties: Cinema Roma (Borgerhout), het Damstation (Antwerpen-Noord), het Districthuis van
Borgerhout. Hotel Ideal was een kunstproject in een winkelstraat in Berchem, die – al was het maar
voor één week – omgetoverd werd tot de meest fantastische buurt. In dezelfde lijn ligt een project
van Antwerpen Averechts, organisator van stadswandelingen, die een project uitwerkte rond ‘coif-
feurs’. Plaats van het gebeuren was Antwerpen Noord, een buurt met heel veel kappers van verschil-
lende nationaliteiten. 

Thema’s
Ambulante keukens, uitzonderlijke locaties, nomadisme, langdurig werken in wijken of interventies in
de openbare ruimte… Ondanks die diversiteit kwam uit de verschillende presentaties en discussies
toch naar voren dat heel wat kunstenaars een antwoord zoeken op gelijksoortige vragen, waarbij zich
verschillende thema’s aftekenen. 

1. De artistieke inzet
Veel kunstenaars werken op locatie vanuit een specifiek artistieke vraagstelling. Benjamin Verdonck
bijvoorbeeld stelde expliciet dat hij niet de noodzaak voelt om op zoek te gaan naar een nieuw pu-
bliek. Zijn acties in de openbare ruimte plaatsen theatrale elementen in een niet-theatrale omgeving.
Dat doet hij niet noodzakelijk om mensen tot het theater te bekeren, wel om een stoorzender te zijn
in het dagelijkse leven. 

Vele makers hebben met elkaar gemeen dat ze een onderzoek voeren naar de taal van het theater,
het circus of andere tradities waartoe ze zich willen verhouden. Vandaar het belang van de keuze voor
de publieke ruimte. Die is de uitgelezen plek om te morrelen aan bestaande conventies en verwach-
tingspatronen. Dit leidt vaak tot een hybride artistieke praktijk. We moeten dan op zoek naar een
nieuwe terminologie, naar nieuwe termen en metaforen om de veranderende praktijk te beschrijven...

2. Het publiek
Toch wordt wie in de openbare ruimte wil werken willens nillens met een nieuw publiek geconfron-
teerd, een publiek met een veel bredere sociale achtergrond (hoewel dat van plek tot plek kan ver-
schillen). Sommige kunstenaars of organisatoren zijn er meer dan anderen mee bezig om dat bredere
publiek te kunnen bereiken. 

Sommigen, zoals Woestijn ’93, gaan op zoek naar specifieke doelgroepen. Villanella wil investeren in
een voortdurende communicatie met het publiek. Anderen gaan niet op zoek naar een publiek dat
noodzakelijk nieuw of breed is, maar naar een meer direct en intens contact met de deelnemers. Dat
stelt andere problemen. Laika, bijvoorbeeld, zal met een Portugees gezelschap op locatie spelen in
een verlaten dorp. Hoe bereik je dan je publiek, en hoe bereikt het publiek jou? Locatieprojecten vra-
gen andere productionele eisen (zie verder). 

Een goed deel van de problematiek draait over de andere relatie die er ontstaat als je verwachtings-
patronen doorbreekt, je voorstellingen al dan niet gratis maakt, op een andere manier wil commu-
niceren, een bestendige band wil uitbouwen met je publiek, en wat het betekent als je productie al
dan niet gemediatiseerd wordt.

3. Op locatie
Vanuit zijn jarenlange expertise terzake gaf Michel Crespin een lezing over scenografie in de open-
bare ruimte. Crespin is onder andere mede-oprichter van de Cité des Arts de la Rue in Marseille en
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het straattheaterfestival van Aurillac. Hij is een stadsregisseur en scenograaf die conferenties en collo-
quia opzet, en in samenwerking met Antwerpen Open werkt aan een opleiding voor ‘arts de la rue’.

Met de ontwikkeling van de theaterarchitectuur sinds de Renaissance is de realiteit volledig verwij-
derd uit de zaal, zei Crespin. Men plaatst een object op scène, dat men dan kan bekijken, maar in
een volledig artificiële context. Na de voorstelling is het artificiële weg en blijft de black box over. Het
zwart is er om zoweinig mogelijk interferentie te hebben. Het artistieke object wordt zo volledig
gedecontextualiseerd. Het tegendeel gebeurt buiten de muren. Men wordt ondergedompeld in het
reële, en dat kan erg beangstigend zijn. Men moet het ‘woord’ durven nemen, en dit is erg moeilijk,
want er zijn parameters, factoren, interferentie waarmee men rekening moet houden. Men komt in
een interactie terecht tussen theater en het reële. 

Crespin weidde uit over de grote verantwoordelijkheid van de scenograaf in de ontwikkeling van de
nieuwe verhouding met het publiek, en de manier waarop de kunstenaar het woord wil nemen op
straat. Hij kiest een locatie uit, en deze keuze heeft niet alleen een dramaturgische en een technische,
maar ook een sociale, politieke en historische dimensie.

4. Productie en technische kwesties
Locatieprojecten stellen andere productionele eisen. De planning gebeurt op een andere manier, je
moet toelating aanvragen bij de bevoegde instanties, maar ook van de artistieke ploeg wordt een
heel specifieke werkwijze verwacht. Een acteur moet anders spreken, en hoe ga je om met daglicht? 

Voor makers buiten de muren was het boeiend om van elkaar te horen hoe ze met die specifieke
technische problemen omgaan. Op straat is er bijvoorbeeld het probleem van het achtergrondgeluid.
ABC besloot om voor de kamishibai niet met een microfoon te werken, maar minder luidruchtige
locaties te kiezen. En hoe krijg je een beetje volk rond je fiets? ABC gebruikt de strategie die de
Japanse vertellers al gebruikten. Die riepen de kinderen uit de huizen door houtblokken tegen elkaar
te kloppen. 

Het zoeken naar een locatie is erg moeilijk. Er zijn overal veel leegstaande panden, maar lang niet
alles is geschikt: je moet rekening houden met geluidshinder, bereikbaarheid, grootte, licht- en
geluidsmogelijkheden en veiligheidsvoorschriften. Je moet toelating hebben van de eigenaar en voor
langere projecten een milieuvergunning. Voor een productie op locatie moet je telkens van nul
beginnen. Elke nieuwe locatie vraagt een aanpak op maat. 

Het kiezen van de juiste partners kan al heel wat van die praktische problemen oplossen. Festivals
bijvoorbeeld hebben vaak veel ervaring. Antwerpen Open probeert alvast zijn expertise toegankelijk
te maken via een grote database van Antwerpse locaties, met technische specificaties en wie ervoor
verantwoordelijk is plus een minilijst van praktische overwegingen (zoals reglementen, het adres van
de brandweer,…).

5. Beleid en reglementen
Wie buiten de muren werkt moet zich aan bepaalde regels houden. De moeilijkheid is dat de over-
heidsregels niet alleen per land, maar zelfs per gemeente kunnen verschillen. Vele aanwezigen klaag-
den over een gebrek aan informatie over reglementen. Het is vaak onduidelijk wie welke verant-
woordelijkheden heeft, en soms spreken reglementen elkaar zelfs tegen.

Spelen op locatie of in openlucht vergt verder een ander ritme dan produceren voor / spelen in het
reguliere binnencircuit: een jaar/seizoen van investeringen (vooral uitgaven) afgewisseld met een jaar
van rendement (spelen). Het huidige Vlaamse subsidiesysteem van jaarlijkse afrekeningen staat ver-
wrongen op dat werk van langere adem.

Buitenlandse normen / reglementen brengen soms extra kosten met zich mee. Waas Gramser (De
Onderneming) bracht aan dat de aanpassing van hun zelfgebouwde tribune aan de Franse  normen
€20.000 kostte, te betalen van het artistieke budget.

En verder?
Het lijkt voorbarig uit een eerste ontmoeting al beleidsconclusies te trekken. Alle organiserende part-
ners zijn echter overtuigd van het nut om op dit initiatief een vervolg te organiseren. Daar kunnen de
aangehaalde punten worden verdiept en de netwerking bevorderd.

Joris Janssens
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Kansen voor podiumcritici
Vlaams Theater Instituut en Sociaal Fonds Podiumkunsten sluiten een
overeenkomst met het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journalistiek

VTi en SFP stellen elk €5.000 ter beschikking van het Fonds Pascal Decroos voor bijzondere journa-
listiek. Daarmee krijgt het systeem van werkbeurzen van het Fonds Pascal Decroos een groter draag-
vlak binnen de podiumkunsten, en dat in eerste instantie tot 31 augustus 2004.

Individuele journalisten die op het terrein van podiumkunsten en muziek een project willen realiseren
dat ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend is dat de normale honorering
van een redactie of uitgeverij niet voldoende is, kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. Een
onafhankelijke jury kent de werkbeurzen toe. 
De volgende deadlines voor aanvragen zijn: 24 oktober 2003, 24 januari en 23 april 2004. 

Een citaat:
Theaterkritiek wordt door de krantenredacties hoe langer hoe minder ernstig genomen. 
Het cultuursegment van de kranten wordt steeds meer op een commerciële leest geschoeid (...) 
Een interview met zelfs een gerenommeerde theatermaker belandt niet alleen zelden of nooit op 
de voorpagina van de cultuurbijlage, het moet ook kort en bondig zijn. (…) Een professionalise-
ring van de theaterkritiek is meer dan nodig. (…) Waarom kunnen wij niet een soort studiebeurs 
krijgen die het ons mogelijk maakt om minder productief maar des te meer kwalitatief te werken?
(…) Dit gaat over ruimte: ademruimte, denkruimte. Ruimte die we spijtig genoeg nooit zullen 
krijgen als we volledig afhankelijk moeten blijven van een privé-sector waarin het alsmaar meer 
business as usual is.
Uit: 'Wij zijn jong en onervaren. En verliefd', de platformtekst die Tom Rummens schreef voor het 
VTi-salon freelance podiumcritici (te downloaden in archief manifestaties op www.vti.be).

De vaststelling dat cultuurrecensenten steeds minder tijd en ruimte krijgen om research te doen,
heeft het VTi en het SFP ertoe aangezet om na te gaan of er kansen kunnen worden gecreëerd voor
bijzondere en onderzoeksjournalistiek op het terrein van de podiumkunsten.

De door Tom Rummens (en andere podiumcritici) aangeklaagde situatie werkt in het nadeel van de
podiumkunsten. Grondige artikels en analyses wekken nieuwsgierigheid op en vergroten het inzicht.
De sector heeft bovendien persaandacht nodig om te kunnen overleven, want een goede recensie
levert publieke belangstelling op.

In de zoektocht naar mogelijke partners, kwamen VTi en SFP terecht bij het Fonds Pascal Decroos
voor bijzondere journalistiek. Dat fonds werd opgericht door de nabestaanden van gedreven tele-
visiejournalist en documentairemaker Pascal Decroos, met als doel (jonge) journalisten de kans te
geven zijn werk verder te zetten. Vandaag wordt het fonds gesubsidieerd door de Vlaamse
Gemeenschap. 

De doelstellingen van het fonds zijn: 1/ het stimuleren van bijzondere en researchjournalistiek in
Vlaanderen en daarbuiten; 2/ het creëren van de mogelijkheid voor jonge mensen om journalistieke
talenten in de praktijk te ontwikkelen; 3/ het bijeenbrengen van mensen uit verschillende hoeken en
lagen van de maatschappij.

Met de bijdrage van VTi en SFP kan het Fonds Pascal Decroos extra inspanningen leveren voor de
podiumkunsten.

Meer informatie: Check www.fondspascaldecroos.org 
Contacteer Ides Debruyne: info@fondspascaldecroos.org

Caroline Van Peteghem
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p o d i u m f o t o
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Balkan 
Express

‘Als je in België aankomt merk je meteen 

wat een vreemde plek dit is: alles is 

ontdubbeld in twee talen. Als ik naar de

achterliggende redenen luister, dan kan ik

alleen vaststellen dat om die redenen in

onze regio oorlogen worden gevoerd. 

Hier organiseert men een kunstenfestival.

Shockerend.’ 

(Galin Stoev)

In mei 2003 hadden VTi en IETM een delegatie
van negen jonge programmatoren en theaterma-
kers uit de Balkan over de vloer. Ze legden een
intensief bezoek af bij collega’s in Gent, Brussel en
Antwerpen. Na afloop spraken we met Aida Begic
en Galin Stoev. Aida studeerde regie voor theater
en cinema aan de academie in Sarajevo (hoofd-
stad van Bosnië en Herzegovina). Ze regisseerde
eigen voorstellingen en assisteerde bij diverse
theaterproducties op de academie, maar maakte
de laatste jaren vooral kortfilms en commercials.
Galin Stoev is regisseur. Hij studeerde af net na de
omwenteling in Bulgarije en kreeg daarom snel
kansen in het nationale theater van Sofia. Vandaag
maakt hij er nog steeds regies. Daarnaast reali-
seert hij andere kortlopende projecten. Je leest
hier enkele fragmenten uit ons gesprek.

Galin: "Deze ontmoeting is door Michel
Uytterhoeven ontworpen als een soort brainstorm,
een intense ervaring. In één samengebalde week
kregen we niet alleen veel kunst, maar vooral ook
de achterliggende strategieën te zien, en dat is
echt boeiend. Zijn visie is eenvoudig: dit stuk van
Europa kent ons stukje Europa niet goed genoeg,
en omgekeerd. Daarom communiceren we weder-
zijds vaak vanuit de gekende cliché’s over noord,
zuid, oost, west… Elkaar ontmoeten, elkaar leren
kennen is cruciaal: zo kunnen we open over de
problemen aan weerszijden praten.”

"Wat deze ontmoeting echt uniek maakt is haar
heel delicate toon: niemand klonk paternalistisch
of wou proberen die vreemde mensen uit de
Balkan op te voeden. Dat apprecieer ik misschien
nog het meest. Volgens mij is dat een Belgische
kwaliteit: vanwege de diversiteit hier, alle proble-
men die dit land gekend heeft en de verschillende
dingen die hier tegelijk gebeuren. Natuurlijk zal
België ook wel een schaduwzijde hebben, maar
de mensen die we ontmoet hebben waren duide-
lijk met een positieve energie aan het werk.
Mensen moeten leren tolerant te zijn."

Aida: "Ons land is in twee stukken verdeeld, één
waar de Serviërs leven en één waar Bosniërs en
Kroaten leven. Een van de actuele problemen is
nu, dat onze kinderen een foute geschiedenisles
krijgen. In Servische scholen wordt er bijv. geleerd
dat Srebrenica bevrijd is, terwijl daar in één dag
tienduizend mensen gedood werden. Kinderen
zijn nu waarschijnlijk het belangrijkste publiek voor
theatermakers. Dat is waar Art Basics for Children
me aan herinnerde: het toont de kinderen dat de
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hele wereld voor hen openligt, dat ze kunnen kie-
zen, dat ze de verschillen kunnen exploreren. Het
zou fantastisch zijn om zo’n project in Bosnië te
hebben, om kinderen te laten zien dat ze anders
kunnen denken en voelen dan wat hun ouders
hen voorspiegelen."

Galin: "In Bulgarije was het mijn generatie die
voor het eerst veel kon reizen en in het buitenland
kon werken, en die zo de westerse manier van
denken overnam. Maar toch groeiden we op in
een heel specifieke omgeving. Je weet nooit pre-
cies waar je thuishoort. Dat zou een bron van
inspiratie kunnen zijn, een manier om je eigen
realiteit van een kritische voetnoot te voorzien.
Maar het is heel moeizaam leven als je van alle
mogelijkheden op de hoogte bent – soms heel
inspirerend, soms gewoon vermoeiend.”

"Op het einde van de rit draait alles om het besef
van hoezeer de wereld vol tegenstellingen is. Van
zodra je een mening vastlegt, besef je dat de dag
erna alles anders zal zijn. Je moet alert blijven
voor de verbazende processen die zich vandaag in
Europa afspelen. Deze week vol ontmoetingen
deed me dat beseffen. En nu is het aan ons om er
iets van te maken."

Aida: "Iemand stelde de vraag of kunst wel zinvol
is, waarom wij kunst nodig hebben, vooral omdat
in ons land het geld toch beter aan de slachtoffers
zou kunnen worden besteed... De oorlog heeft mij
echter geleerd dat kunst een menselijke basisbe-
hoefte is. Zonder kunst ben je geen mens. Ook al
ben ik nog erg jong, ik heb de cruciale noodzaak
van kunst aan den lijve ervaren. Kunst heeft een
heel sterke sociale basisfunctie: je ontmoet ande-
ren. In onze landen heeft één generatie twee of
drie oorlogen meegemaakt. Je moet altijd
opnieuw bij het begin beginnen, maar toch heb je
nog iets over van de vorige generaties, ook al is
alles vernield. De Balkan heeft sterke, levendige
tradities. Daarom ontwikkelen we zo’n aparte
esthetiek, daarom ook is dit nu zo’n boeiend
moment voor de kunst. In wat ik nu bij ons zie
gebeuren, zie ik echt belangwekkende dingen
voor de hele kunstwereld."

Galin: "Deze week heeft me ook met de grenzen
van mijn denken over theater maken, presenteren
en kijken geconfronteerd. Ik heb hier veel dingen
gezien waarmee ik het niet eens ben of waarvan ik
denk dat het volslagen nonsens is, maar het is
onwaarschijnlijk belangrijk dat ze gezien worden."

"Iedereen die we ontmoetten was heel blij om
iemand te vinden die ze nog niet kenden en die
nieuwsgierig was naar hun werk. Dat is zo uitzon-
derlijk. Wat de verschillende gesprekken met
organisatoren zo typeert, is de aandacht en het
begrip voor het creatieve proces. Dat is cruciaal,
maar onzichtbaar. Je kunt het niet ruiken, maar als
je je ogen erop richt, dan zie je het meteen. Hoe
leg ik dat uit?"

"Ik ben me er overigens van bewust dat 99% van
de structuren en manieren van theater maken die
we hier gezien hebben, in de Balkan niet toepas-
baar zijn. Niet omdat de mensen stom zijn of arm,
maar omdat de context en de mentaliteit hele-
maal anders zijn. Dat besef opent een problemati-
sche soort tegenstelling, een gat in het denken: je
kunt de dingen niet rijmen. Voor mij zijn die gaten
in mezelf een bron van creativiteit, waarmee ik
een eigen manier kan zoeken om dingen die je
niet kunt vastpakken, toch te begrijpen."

"Je komt toch maar in een gekke situatie terecht:
het zou me tijd en moeite kosten om naar
Sarajevo te reizen, waar Aida woont, maar ik moet
echt helemaal naar Brussel komen om haar te ont-
moeten. Het maakt je bewust van de noodzaak
van netwerken – de mensen vinden die je aan het
zoeken was."

Aida: "We hebben niet alleen bruggen geslagen
tussen de Balkan en de rest van Europa. Ik heb
bijv. Edin Zubcevic, die verantwoordelijk is voor
het Sarajevo Jazz Festival, hier leren kennen. We
hebben in hetzelfde land een bruggetje gemaakt.
Ik kende wat van zijn werk en hij van het mijne,
maar we hadden nog nooit samen een koffie
gedronken."

Dries Moreels.
Met dank aan Peter Anthonissen.

Over de wortels van Balkan Express: 
lees projectinfo op www.ietm.org
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SEISMOGRAAF

Vlamingen die in het buitenland 
in de culturele sector werken, vragen we naar
hun mening over de Vlaamse podiumkunsten

en breder: over het Vlaamse cultuurlandschap. 
Hoe blijven ze in contact? 

Hoe worden Vlaamse (podiumkunsten)
producties onthaald in hun steden? 

Hoe heeft de afstand hun blik veranderd? 
Hoe schatten ze de Vlaamse cultuurpolitiek in?

We startten de reeks in Courant 61, 
met Cis Bierinckx (Minneapolis, Walker Art

Center). Intussen kregen ook 
Katelijn Verstraete (Shanghai, BizArt) en 

Mark Deputter (Lissabon, Danças 
na Cidade) een forum.

Deze keer telefoneerden we met Katrien
Verwilt, programmacoördinator van KIT,

Københavns Internationale Teater. 

KATRIEN VERWILT 

Standplaats: Kopenhagen, Denemarken
Actieterrein: KIT (Københavns Internationale 

Teater)

KIT bestaat al 24 jaar. Van bij de aanvang presenteert
het huis festivals met een sterke internationale selectie
van theater- en dansvoorstellingen, performancekunst en
(nieuw) circus. Het gaat om thematische festivals als
'Japan on Stage', 'The British are Coming', 'Dancin'
City', 'Dancin' World' en 'Images of Africa'. Sinds 1996
groepeert KIT een breed internationaal zomeraanbod
onder de noemer 'Sommerscene'. Dat concept is uniek
in Denemarken. Andere Deense festivals die een inter-
nationaal programma presenteren zijn kleinschaliger.
'Århus Festuge' (Aarhus Festival), bijvoorbeeld, is eerder
een stadsfestival –een beetje zoals de Gentse Feesten–
en het duurt maar een week. De artistiek leider en
stichter van KIT is Trevor Davies, een Engelse organ-
isator die onder meer ervaring opdeed bij Århus
Festuge en København Kulturby 96 (Kopenhagen
Culturele Hoofdstad 1996). Verwilt omschrijft hem als
"een charismatisch, visionair man die barst van de
ideeën". 

Katrien Verwilt studeerde Romaanse taal- en letterkunde
en later Theaterwetenschappen (aan KULeuven). Haar
extra opleiding Theaterwetenschappen bracht haar voor
een half jaar in Denemarken. Toevallig kon ze daarop
nog 2 beurzen krijgen om in Denemarken verder te stud-
eren. Ze koos er voor de 'Business School for Kaos-
pilots', een soort opleiding die ze niet had kunnen vin-
den in Vlaanderen. De 'Kaospiloten' kregen de opdracht
een heel project uit de grond te stampen: van bij de
projectbeschrijving en de fondsenwerving tot de real-
isatie. Een hele uitdaging voor een ietwat verlegen, pas
afgestudeerde boekenwurm. 

Ze hield van het werk en bleef in Denemarken. Ze ont-
moette Trevor Davies en vanaf 1994 werkte ze voor pro-
jecten van Københavns Internationale Teater. In 1996
kreeg ze een job bij Kopenhagen Culturele Hoofdstad.
En sinds 1998 werkt ze vast voor KIT. 

Check http://www.kit.dk
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KIT is een kleine organisatie 
Klopt. Er zijn maar 2 mensen vast in dienst: een communicatie-
verantwoordelijke en ikzelf (als programmacoördinator). De
kernactiviteit van KIT is Sommerscene, een grootschalig interna-
tionaal zomerfestival. Ik heb dan ook een gevarieerde job:
gedurende het theaterseizoen hou ik me bezig met research en
programmeren; tijdens de zomer moet ik veel praktische taken
op mij nemen.

Hoe zit het programma van Sommerscene in elkaar?
Sommerscene is steeds opgebouwd rond verschillende
thema's. Editie 2003 omvat een selectie 'nieuw circus', een
Shakespearecyclus en 'Images of Asia': een festival eind augus-
tus / begin september dat kunstenaars en gezelschappen uit
Azië samenbrengt. Sinds de eerste editie in 1996 is werelddans
een constante. Een andere rode draad is nieuw circus – een
genre dat steeds goed ontvangen wordt. 

Samenwerken met kunstenaars uit andere continenten is erg
belangrijk. Trevor Davies vestigde een traditie met 'Images of
Africa', een festival dat al snel hoorde bij de grootste Europese
evenementen met een focus op de Afrikaanse kunsten. Dat
zetten we nu voort. Heel wat festivals in Denemarken presen-
teren (podium)kunsten uit Europa. Wij willen (ook) een ander
beeld presenteren, bijvoorbeeld met Afrikaanse hedendaagse
dans. Wat daar gebeurt is gewoon fantastisch. Daar kunnen we
in het westen nog wat van leren! Als KIT die producenten naar
Denemarken uitnodigt, krijgt hun zelfvertrouwen een enorme
boost. Het is ook gewoon interessant om ze aan het werk te
zien. In hun werk zitten zowel traditionele als hedendaagse ele-
menten; zij leven niet meer in de bush maar in grootsteden!
Door net die kunstenaars te programmeren willen we een ge-
nuanceerder beeld ophangen van het leven in die landen. Dat
is ook wat we nu met Azië doen.

Hoe verloopt het programmeren?
Kunst uit andere continenten programmeren is best moeilijk. 
In Azië, bijvoorbeeld, zijn niet zo veel festivals waarvan je kunt
zeggen: "Daar moet ik heen om mijn programma te vullen." 
De grote festivals in Azië programmeren namelijk net zo goed
internationaal –en dus veel Europees– werk. 
Je moet daarom anders tewerk gaan: veel reizen en contacten
onderhouden. Frie Leysen van het Brusselse KunstenFESTIVAL-
desArts is daar fantastisch goed in. Zij neemt de tijd om lang in
het buitenland te blijven. Zo kan ik jammer genoeg niet
werken, dus baseer ik mij vaak op videomateriaal. 

Hoe belangrijk zijn netwerken?
Informal European Theatre Meeting werkt. Al is dat netwerk
intussen erg groot geworden, toch blijft het een unieke kans
om collega's te ontmoeten, om eens bij te praten. Dat levert
nuttige links op. Zo zijn een aantal Afrikaanse groepen tot in
Kopenhagen geraakt via Franse programmatoren. 
Na een tijd ontmoet je steeds weer dezelfde programmatoren;
mensen die vanuit dezelfde interesses werken. Een aantal van
die 'experts' troffen elkaar op een IETM-meeting in de aanloop
naar Africalia. Bedoeling was een uitwisseling op te starten

Van boven naar onder: 
Images of Asia (editie 2003) in KIT: 
 Huun-Huur-Tu (Tuva) - foto:

Stefanie Wolff
 Yat Kha (Tuva) - Storm over Asia
 Mark Chan & ensemble - Little

Toys (Singapore & Hong Kong) foto:
China Film Archive
 The Living Dance Studio - Wen Hui

& Wu Wenguang (Kina) - Report on
Giving Birth - foto: Lin Youjuan
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tussen programmatoren, producenten en technici
uit Afrika en medewerkers van Europese festivals.
De uitdaging voor de deelnemers wordt: hoe
vindt je creatieve oplossingen in geheel andere
condities? 

De toekomst van KIT
We proberen verder te gaan dan programmeren.
Het is de droom van Trevor Davies om in ontwik-
kelingslanden geld in productie te pompen. In
bepaalde landen waar Denemarken gerepresen-
teerd is, zouden we kunstprojecten helpen opstar-
ten. Mark Deputter (Danças na Cidade - Lissabon)
zette al stappen in die richting. Ook volgens ons
zit daar toekomst in. Maar we moeten nog veel
lobbywerk verzetten voor we dat project kunnen
opstarten. In afwachting stimuleren we de samen-
werking tussen Denen en buitenlanders: we bren-
gen Deense producenten in contact met artiesten
uit 'verre landen'. 

Hou je de Vlaamse podiumkunstensector in het
oog?
Ik probeer op de hoogte te blijven van wat er in
Vlaanderen gebeurt via de festivals, al zijn er uite-
raard niet veel grote festivals... Vooral het
KunstenFESTIVALdesArts en de Zomer van
Antwerpen zijn inspirerend voor mij. Daarnaast
volg ik het programma van de huizen die interna-
tionaal werken: Vooruit, deSingel... Daar zijn pro-
grammatoren aan het werk die bepaalde interna-
tionale artiesten kunnen volgen; namen die
telkens weer opduiken. Daar ben ik wel een beet-
je jaloers op. In Vlaanderen is er meer 'passage':
het is makkelijker voor een Parijs gezelschap om
eens langs te komen in Vlaanderen dan om naar
Denemarken te reizen. Bovendien is er in
Denemarken weinig plaats en geld voor interna-
tionale gastvoorstellingen. Internationaal program-
meren is er een zaak voor de zomerfestivals, ter-
wijl een festival nooit een volledig beeld kan
geven. Sommerscene, bijvoorbeeld, is nooit een
puur dansfestival of theaterfestival. Dat maakt het
bijzonder moeilijk om lijnen of kunstenaars conse-
quent te volgen. 

Het Vlaamse publiek is verwend. Er is enorm veel
keuze, ook van internationaal werk. Je hoeft er
geen grote afstanden af te leggen om een brede
selectie internationale podiumkunstenaars op te
zoeken: zelfs Parijs en Amsterdam zijn makkelijk
bereikbaar. Hier hebben we Anne Teresa De
Keersmaeker niet meer gezien sinds 1996
(Kopenhagen Culturele Hoofdstad).

Hou je contact met Vlaamse organisatoren?
Met de organisatoren van Africalia heb ik uiteraard
kennisgemaakt. Ik ontmoette Dominique Thiange
op Madagascar en we houden contact. Ik bezocht
het festival ook. Verder heb ik niet eens zicht op
het hele programma of hoe het onthaald wordt. 

Wisselvallig? Zo gaat het altijd. Grote namen
lopen in de kijker; voor kleine namen is de pu-
blieke interesse veel kleiner. Dat merk ik bij deze
editie van 'Images of Asia'. Akram Khan is meteen
uitverkocht, maar onbekende namen introduceren
vraagt veel energie. Het publiek, heeft tijd nodig
om dat te leren appreciëren. Toeschouwers van
een Afrikaanse productie verwachten nog steeds
zwarte, glimmende lichamen. Hedendaagse
groepen die het anders aanpakken, worden min-
der goed ontvangen. Er leven dus nog veel voor-
oordelen. 

Staan er binnenkort Vlaamse producenten op het
programma in Kopenhagen? 
Ik probeer daarmee bezig te zijn. Ik nodig graag
Belgen uit. Niet enkel omdat het Belgen zijn, maar
omdat er gewoon fantastisch werk wordt gepro-
duceerd! In 1996 passeerden heel wat bekende
namen de revue: Jan Fabre, Anne Teresa De
Keersmaeker, Wim Vandekeybus. Ook Les Ballets
C de la B was regelmatig te gast. Maar ik zou
meer willen doen; de 'nieuwe Vlaamse generatie'
prikkelt mijn nieuwsgierigheid. Maar ik moet er de
juiste context voor vinden. Een focus op Vlaan-
deren bijvoorbeeld...

... zoals BIT Theatergarasjen in Bergen, daar had
je eerder dit jaar een "Vlaams voorjaar"
Producenten samenbrengen in een focus is een
handige manier om extra geld bijeen te krijgen.
Onlangs hebben we Vlaamse films samengebracht
in Kopenhagen, met steun van de Belgische
ambassade; een sterk programma dat erg in de
smaak viel. 

Binnenkort bestaat KIT 25 jaar. In dat jubileumjaar
hoop ik meer Belgen te ontvangen. Al worden
mijn plannen steeds gedomineerd door het kader.
Als de nadruk op werelddans ligt, passen Vlaamse
producenten minder in het rijtje...

Katrien Verwilt
Opgetekend door Caroline Van Peteghem

SEISMOGRAAF
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Ondertussen 
in de bibliotheek...

We maakten van de zomermaanden
gebruik om de VTi-bibliotheek grondig
te reorganiseren. Er werden splinter-
nieuwe rekken geïnstalleerd zodat we
de collecties meer plaats kunnen
geven. Boeken en tijdschriften worden
voortaan door elkaar gepresenteerd;
daarvoor tekenden we enkele grote
thematische rubrieken uit. Vindplaatsen
in de vernieuwde bibliotheek beginnen
nu steeds met een drielettercode:

ART kunst
DAN ballet & dans
EDU educatie & vorming
GEN referentiewerken
MAN management
OPE muziektheater & opera
POL beleid
REP repertoire
SCE podiumkunsten
THE theater & drama

De invulling van de rubrieken muziek-
theater, dans, theater en kunst is
ondertussen afgewerkt. Voor het
seizoen 'echt' van start gaat herschik-
ken we ook nog de boeken over po-
diumkunsten (dat is de verzamelnaam
voor algemene werken, scenografie,
infrastructuur, festivals, genres en pu-
blieken). In de loop van het najaar vol-
gen management, beleid, educatie en
referentiewerken. Het repertoire, toch
bijna de helft van ons boekenbezit,
pakken we volgend jaar aan. 

De nieuwe opstelling is niet de enige
verandering. Ook in de software voor
het beheer van onze collecties is geïn-
vesteerd. De uitleen zal nu meer via
barcodes verlopen, zodat we je aan de
balie efficiënter kunnen helpen. 

Wie meer wil weten vindt in de bib en
op www.vti.be meer info.

De voorbije weken schikten we heel wat theaterboeken in de
nieuwe rekken. Daarbij viel ons oog op enkele bijzondere aanwin-
sten over theatergeschiedenis – nu te vinden in rubriek THE/2. 

We hebben stevige academische studies besteld over toegespit-
ste onderwerpen als het middeleeuws theater, het theaterleven in
Parijs in de zeventiende eeuw, de invloeden van volkse podium-
tradities op het theater in de negentiende eeuw, enz. Uit die
detailanalyses van historische bronnen ontstaan verrassend leven-
dige beelden van het toenmalige theaterleven. 

Daarnaast staan boeken gewijd aan individuele theatermakers als
Dario Fo, Bernard Shaw of Tadeusz Kantor. In veel van die studies
komen de problemen van de geschiedschrijving naar voor. Met
een brede culturele kijk formuleren Huizinga en Ankersmit
scherpe, theoretische antwoorden op de vragen van de historicus.

Dario Fo: Stage, Text and Tradition / Joseph Farrell ; Antonio Scuderi 
(eds.). - Illinois: Southern Illinois University, 2000.
De historische ervaring / Frank Ankersmit. - Groningen: Historische 
Uitgeverij, 1993.
De taak der cultuurgeschiedenis / Johan Huizinga. - Groningen: 
Historische Uitgeverij, 1995.
'Et Respondeat': Studien zum Deutschen Theater des Mittelalters / 
Katja Scheel. - Leuven: Leuven University Press, 2002.
Kaddish. Pages sur Tadeusz Kantor / Jan Kott. - Nantes: Le Passeur, 
2000.
Le théâtre professionnel à Paris (1600-1649): Documents du minutier 
central des notaires de Paris / Alan Howe. - Paris: Centre Historique des 
Archives Nationales, 2000.
Over nut en nadeel van geschiedenis / Friedrich Nietzsche. - Groningen: 
Historische Uitgeverij, 1994.
Performing history: Theatrical representations of the Past in 
Contemporary Theatre / Freddie Rokem. - Iowa City: University of Iowa 
Press, 2000.
Playing the Past: Approaches to English Historical Drama (1385-1600) / 
Benjamin Griffin. - Suffolk: D.S. Brewer, 2001.
Popular Theatres of Nineteenth-Century France / John McCormick. - 
Londen: Routledge, 1993.
Shaw's Theater / Bernard E. Dukore. - Orlando: University Press Florida, 
2000.
The Vienna School Reader: Politics and Art Historical Method in the 
1930s / Christopher S. Wood. - New York: Zone Books, 2000.

Dries Moreels

Aanwinsten theatergeschiedenis

uit Dario Fo: Stage, Text and Tradition / Joseph Farrell
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P O D I U M F O T O G R A A F

B E R N A D E D  D E X T E R S

Bernaded Dexters werkt al 18 jaar als muziekfotograaf. Werkelijk alle muziekgen-
res passeerden intussen de revue, ook alle soorten opdrachten: persfoto's, art-
work voor cd-hoesjes, portretten, ... 

Ongeveer 10 jaar geleden maakte Dexters haar eerste foto's voor toneelspelers-
gezelschap Stan. Ze hield enorm van het werk en bleef de compagnie als huisfo-
tograaf volgen. Je kunt online door haar foto's bladeren: tg Stan verzamelde een
indrukwekkende reeks productiefoto's en promotiebeelden onder
http://www.stan.be/nl/fotogalerij.html. 
In dit nummer van Courant verschijnt de persoonlijke selectie van de fotografe. 

Overige opdrachten voor podiumkunstengezelschappen beperken zich tot
coproducties van tg Stan met andere producenten (zoals Rosas) en nevenpro-
jecten van Stan-acteurs (o.a. producties van Dood Paard). Dexters heeft het
(naast een job) namelijk te druk met muziekfotografie en haar nieuwe liefde: 
filmen. Ze draaide al enkele underground documentaires en heeft zin in meer...

Op de cover staat een beeld dat Bernaded Dexters omschrijft als een 'twilight
zone'. De foto vat de sfeer van een desolaat gebied, de tensie van de nacht die
komt aanzetten; een moment waar ze erg van houdt. 

20

Meer inhoud, meer structuur
De VTi-website www.vti.be is grondig vernieuwd. We publiceren meer informatie van / over het
VTi online en maken die informatie makkelijker bereikbaar via een aangepaste menustructuur. 
VTi-website nu ook in Frans en Engels!
Bij het begin van het nieuwe podiumkunstenseizoen pakken we ook uit met een Franstalige en
Engelstalige versie van de VTi-website. Anderstalige bezoekers zullen dan ook vlotter informatie
over de professionele Vlaamse podiumkunsten en over de werking van het VTi kunnen consulteren. 
Berichten
In de berichtenrubriek op www.vti.be vind je nog steeds handige berichten over / voor de brede
sector van de professionele podiumkunsten: audities, deadlines voor aanvragen werkbeurzen en
subsidies, discussiemomenten, bijzondere initiatieven, wedstrijden, nominaties en prijzen, work-
shops en stages, vacatures, ... Podiumkunstenaars en professionele organisaties uit de brede
sector van de podiumkunsten kunnen een beroep doen op het VTi voor de verspreiding van
berichten. Contactpersoon is Caroline Van Peteghem, e-mail: caroline@vti.be.

Nieuws van de Helpdesk Kunsten
De website www.helpdeskkunsten.be kreeg een nieuwe vormgeving. Ook inhoudelijk zijn er
heel wat aanvullingen gebeurd: je vindt meer vragen en antwoorden in de online FAQ en de
website kreeg er een pak nuttige links bij.

Nog steeds worden maandelijks infosessies georganiseerd waarop informatie over het nieuw
sociaal statuut voor de kunstenaar wordt verstrekt. Een must voor iedereen die een artistieke
beroepsactiviteit wil ontwikkelen zonder te verdwalen in de juridische doolhof. De eerstvol-
gende sessies zijn:

Ma 08/09/03 om 19:00 in Antwerpen. 
Ma 13/10/03 om 19:00 in Gent. 
Up to date info over locatie: www.vti.be en www.helpdeskkunsten.be. 
Inschrijven, graag: via info@helpdeskkunsten.be of 09/ 267 90 40 
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Kunst en cultuur in de 21ste eeuw: een herbronning
Bijscholing op academisch niveau voor ervaren cultuurwerkers 

Wie in de culturele sector werkt, neemt door de drukke dagdagelijkse beslommeringen zelden de tijd
om even stil te staan. Toch beseft iedereen die professioneel met kunst en cultuur bezig is, dat het
noodzakelijk is nu en dan enige afstand te nemen om zich te herbronnen, na te denken over een aantal
fundamentele, actuele kwesties rond kunst en cultuur of om de gehanteerde uitgangspunten in vraag te
stellen. Wie al enige tijd geleden afstudeerde, vraagt zich bovendien ook af welke nieuwe inzichten en
benaderingen de diverse wetenschappen en disciplines zoals antropologie, sociologie, filosofie,
geschiedenis, etc. het werken in de culturele sector kunnen stimuleren.

De vormingscyclus Kunst en cultuur in de 21ste eeuw wil daarop inspelen. In 1999 vond de eerste editie
plaats. Die had zodanig veel succes dat in 2000 de vorming, rekening houdend met de evaluatie door
de deelnemers, in een aangepaste formule werd herhaald. Deze derde editie, nogmaals bijgestuurd vol-
gens de opgedane ervaring, laat in een reeks van zes dagen fundamentele én actuele aspecten en ten-
densen van cultuur en cultuurbeleid aan bod komen. Aandacht gaat naar de meest pertinente vraag-
stukken en de meest actuele kaders binnen het denken over cultuur, opgevat in ruime zin. 

De thema's worden: 

 actuele tendenzen in de cultuursociologie
 cultuurdenken en onderzoek 
 cultuurparticipatie en democratie 
 culturele in- en uitsluiting 
 globalisering/glocalisering van cultuur en de rol van ICT
 cultureel erfgoed en de cultuurindustrieën

Topacademici uit binnen- en buitenland zorgen met een gefundeerde lezing voor een stevige aanzet.
Aangepaste lectuur ondersteunt de verwerking. Om dieper in de materie in te gaan én om de directe
toepasbaarheid van de inzichten te kunnen toetsen aan concrete praktijkervaring, worden de lezingen
aangevuld met een 'case' uit de praktijk en een groepsdiscussie. 

Volledig programma: op www.cultuurlokaal.be
Doelgroep: professionele stafmedewerkers in de ruime culturele sector
Voorwaarden: diploma hoger onderwijs, minimum vijf jaar werkervaring in de culturele sector
Resultaat: de deelnemers mogen eindwerk maken dat aansluit bij de behandelde inhouden en een 

vertaling bevat van de eigen werkervaring. Een geslaagd eindwerk geeft recht op een 
getuigschrift, uitgereikt door de KULeuven en de VUB.

Praktisch: 

 de cursus komt in aanmerking voor de vormingsplicht in het kader van de functionele 
loopbaan van ambtenaren ; de deelnemers ontvangen een aanwezigheidsattest 

 data: (telkens op donderdag) 23 oktober, 11 november, 18 december 2003, 19 februari, 
18 maart en 15 april 2004 

 plaats: EHSAL, Europese Hogeschool Brussel, Stormstraat 2, 1000 Brussel
 deelnameprijs: €300 (incl. cursusgeld, tekstenbundel, koffie en lunch) 
 er kan alleen worden ingeschreven voor de hele cyclus 
 deadline inschrijvingen: 15 september 2003 (het aantal deelnemers is beperkt) 
 inschrijven kan online op www.cultuurlokaal.be

Organisatie: Cultuur Lokaal, VUB en KULeuven ; i.s.m. Steunpunt ReCreatief Vlaanderen ; met steun van Centrum
voor Modellering en Stimulering, EHSAL, Europese Hogeschool Brussel, Vlaams Centrum voor Volkscultuur, SoCiuS,
Vlaams Centrum Openbare Bibliotheken, Vlaams Centrum voor Amateurkunsten, Vlaamse Museumvereniging,
Culturele Biografie Vlaanderen, Administratie Cultuur van de Vlaamse Gemeenschap en Vlaams Theater Instituut
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KERNOPDRACHT
Het Vlaams Theater Instituut (VTi) is het steunpunt
voor de podiumkunsten. Als kritisch forum vuren
wij het publieke debat aan en zijn we draaischijf
voor informatie over verleden, heden en toekomst
van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwali-
tatieve dienstverlening aan de professionele sec-
tor, de overheden, de opleidingen, de media, de
onderzoekscentra, het publiek etc. 

MEDEWERKERS VTi
Lydia Asbestaris, Els Baeten, Diane Bal, Yasmina
Boudia, Wessel Carlier, Christel De Brandt,
Bernadette De Bruyn, Martine De Jonge, Mieke
De Schepper, Erwin Gharib, Joris Janssens, Veerle
Keuppens, An Kinne, Dries Moreels, Niki Priem,
Tine Rams, Ilse Thienpont, Michel Uytterhoeven,
Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens, Yves
Willems

BIBLIOTHEEK
Openingsuren: 
maandag tot vrijdag, van 14u tot 18u.

Gebruikerskaart: 
wie de documentatiedienst, bibliotheek en
videotheek van het VTi regelmatig en op een voor-
delige manier wil raadplegen koopt best een
gebruikerskaart, die kost E5,00. De kaart blijft 12
maanden geldig. Houders van een gebruikerskaart
krijgen een abonnement op Courant en 10% kor-
ting op de VTi-bookshopartikelen.

Ontlenen: 
Wie boeken wil ontlenen betaalt een bibliotheek-
waarborg van €25,00.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de hoogte te
houden van onze activiteiten. Inzage en eventuele aanpassingen zijn
mogelijk, zoals voorzien in de wet van 08/12/1992 ter bescherming
van de persoonlijke levenssfeer.

BOOKSHOP
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of
online, op http://www.vti.be. 
VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde biblio-
theekgebruikers en CJP-leden krijgen 10% korting
bij aankoop van boeken, theaterteksten, tijd-
schriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.
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CONTACT

Vlaams Theater Instituut 

Sainctelettesquare 19  

B-1000 Brussel

T  (+32) 02/201 09 06 

F  (+32) 02/203 02 05

E  info@vti.be 

www.vti.be

COLOFON
Eindredactie: 

Caroline Van Peteghem

Aan dit nummer werkten mee: 
Peter Anthonissen, Lydia Asbestaris, Els Baeten, 

Bernaded Dexters, Joris Janssens, Veerle Keuppens, 
Dries Moreels, Leen Thielemans, Michel Uytterhoeven, 

Caroline Van Peteghem, Katrien Verwilt

Vormgeving:  
Mathilde Geens, het CreatieKabinet

Druk: 
Sintjoris

ISSN 0776-1198

SPONSOR
Océ Belgium

Met steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 
en het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.
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E
RDirk Pauwels

Stany Crets
Hendrik Tratsaert

An Mertens
Maarten De Pourcq

Pieter T’Jonck
Koen Peeters

Clara Van den Broeck 
Jeroen Peeters 

Edwin Carels
Anna Luyten 
Roel Verniers 

Patrick Jordens
Josse De Pauw

Bernard Van Eeghem 
Kris Motmans

Paul Vermeulen
Myriam Van Imschoot

Marianne Van Kerkhoven  
David Van Reybrouck 

Ellen Walraven 
Marianne Buyck 

Erwin Jans
Steven De Belder 

Wilfried Eetezonne

Pascale Platel
Olympique Dramatique
Het muziek Lod 
Bart Meuleman 
Pieter De Buysser 
Charlotte Vanden Eynde 
Het Sprookjesbordeel 
Enrique Vargas 
Meg Stuart 
De Filmfabriek
Mohamed ‘Ben’ Benaouisse
Inne Goris
Peter De Bie/Laika
Art Basics for Children
Les Bains::Connective
Muziekforum Gent
BSB(bis)
P.A.R.T.S 
Concertgebouw Brugge
Circus Ronaldo 
De Pagnoltrilogie 
Benjamin Verdonck 
Maskesmachine 
9 x 9 
Royal de Luxe 

PIGMENT
TENDENSEN IN HET VLAAMSE PODIUMLANDSCHAP

EEN NEDERLANDSE & ENGELSE UITGAVE VAN LUDION & VTi
VERSCHIJNT IN DECEMBER 2003
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