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w o o r d v o o r a f

Een oktoberweekend in Birmingham: IETM, de jaarlijkse ontmoeting van de Europese

theater-"new wave". Networking. 

Birmingham is het Barcelona van Engeland, maar zonder zee. Het industriële verleden

is afgelegd als een gewaad. De stenen restanten zijn ingenomen door technologie-

bedrijven, dienstencentra, nieuwe media. De historische binnenstad is twee keer 

efficiënt opgeruimd: één keer door de bombardementen van de Duitsers in WO II, een

tweede keer door de aanleg van een tunnel die alle autoverkeer opslokt en de begane

grond "teruggeeft aan de mensen". Dat maakt de voetgangersas van Birmingham tot

een schakeling van winkelcentra, wandelstraten, cultuurpleinen, uitgaansbuurten. En

overal die ene boodschap: "kom binnen en koop", wat dan ook: sportschoenen, vertier,

goed bestuur, theater, piercings, computerspelletjes, een fit lichaam, een maaltijd in

een Indisch interieur. Birmingham is elke andere stad geworden die zich in de vaart der

volkeren zodanig vernieuwd heeft dat ze alle identiteit verliest. Rem Koolhaas heeft het

proces in 'Generic City' haarfijn beschreven.

� 

In de podiumkunsten schijnt de globalisering tot vergelijkbare praktijken te leiden. Op

geen enkele manier is een folder over een reeks dansworkshops in Maputo

(Mozambique) te onderscheiden van een aankondiging voor een colloquium in Sao

Paulo. Of is een straattheaterfestival in Singapore wezenlijk anders dan een vuur-

werkevenement in Sydney of de Zinneke Parade in Brussel. En dat alles overgoten met

een soort koeterengels dat als gemeenschappelijk communicatievehikel dienst doet.

De met dure woorden verkondigde "culturele diversiteit" leidt ook bij de "new wave"

van de podiumkunsten tot smaakloze eenheidsworst, culturele fastfood, een métissage

van "altijd hetzelfde".

� 

Het anders-zijn van anderen accepteren is het moeilijkste wat er is. En nabuurschap

(zeker met "goede buren") vergroot dat probleem nog. Zie maar hoe wij praten of

oordelen over Walen en Nederlanders. Over hun manier van overleggen, besturen,

theater maken. Of de onverwoestbare kracht van clichés: "de islam heeft geen

theater", "Groot-Britannië heeft geen geld voor cultuur", "er is geen hedendaagse

dans in Oost-Europa", "politici zijn corrupt". En vooral deze, een ouwetaaie: "wat we

zelf doen, doen we beter!". Een zelfgenoegzaam Vlaanderen is het ergste wat ons kan

overkomen, want de realiteit spreekt dat voortdurend tegen, zo gaat dat in een geglo-

baliseerde economie. 

Ik geraak meer en meer gefascineerd door het radicaal andere. Door Indische dans of

etnische muziek bijvoorbeeld of de eigenzinnige muziekkeuze in het Klaraprogramma

'Mixtuur'. In de podiumkunstensector: Psychose 4:42 van de tachtigjarige regisseur
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Claude Régy door Isabelle Hupert, Vraagzucht van Tg Stan, de opmerkelijke passage

van de Societas Rafaello Sanzio in het Kunstenfestivaldesarts, het bizarre universum van

de Schöne Müllerin van Marthaler, de trip van Meg Stuart in Visitors only of de ont-

wapenende eerlijkheid van The woman who walked into doors. Dat waren voorstellingen

die ik de afgelopen maanden opnieuw zag of wou zien, waarover ik ging lezen, 

discussiëren - niet omdat ik er instant-gelukkig buitenkwam, maar omdat ze aan mijn

ziel bleven kleven.

Dat theater heeft een soort weerbarstigheid die voor mij absoluut met kunst te maken

heeft. En kunst is de microbe die je - eenmaal aangestoken - veroordeelt tot levenslang.

Je komt er nooit meer vanaf, dus leer je er maar beter mee omgaan. 

� 

Ondanks een openbare omroep die het loutere bestaan van kunst in alle toonaarden

lijkt te ontkennen, een informatieradio die de kunstrecensies uit 'De Wandelgangen' wil

bannen en krantenredacteurs die kunstkritiek met Michelinsterren verwarren, blijft de

zaak van de kunst een gevecht waard. Dat er daarnaast een commerciële sector

ontstaat, ook in de podiumkunsten, schijnt onvermijdelijk, maar moeizaam leefbaar op

deze lap grond. 

Als minister Van Grembergen - op zijn eigen omzichtige, onthechte en charmante

manier - de afgelopen weken herhaaldelijk opriep om in deze barre economische tijden

synergieën uit te werken in de podiumkunstesector, dan vermoed ik dat hij een realis-

tisch beeld ophangt. In feite vraagt hij om met dezelfde budgettten beter te doen. Dat

wordt een hele opgave voor de Vlaamse theatersector. Het vergt een open discussie

over beschikbare mensen en middelen, bezinning over de inzet van infrastructuur,

reflectie over de diversiteit van het aanbod, realisme over de uitstroom van de oplei-

dingen, de medewerking van de media en zeker van de openbare omroep, aandacht

voor kunstzinnige vorming in het onderwijs en artistieke bemiddeling en toeleiding. 

We zullen daar voor de komende subsidieperiode nog niet helemaal uit komen, niet in

het minst omdat de ervaring ons leert dat de echt geslaagde synergieën in ons

werkveld de nodige tijd moeten nemen en krijgen om ook op microniveau profielen,

bedrijfscultuur en publieken op elkaar af te stemmen. Maar dat we beter af zijn met een

performante sector die zich binnen de uitgezette krijtlijnen opnieuw wil uitvinden, dan

met een pyramide waarvan de basis enkel kwantitatief breder wordt, dat is de

afgelopen jaren toch wel komen bovendrijven. 

Als de gelijkblijvende budgetten voor de podiumkunsten echt voor kunst bestemd zijn

en als deze minister zijn opvolger ervan kan overtuigen dat voor de culturele industrie,

de entertainmentsector, de snelle jongens die in Vlaanderen winst zoeken te maken

met theaterproducties, andere financieringsmechanismen beter op hun plaats zijn; dan

- en slechts dan - kan hij in onze sector op heel wat goede wil rekenen.

Michel Uytterhoeven
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Als je fulmineert dat er geen kunst meer is op de openbare televisieomroep,
wordt er verwezen naar 'Voetzoeker', een lichtvoetig programma dat van ver
naar kunst verwijst, dat wel over kunst gaat maar slechts een gedeeltelijke
invulling geeft aan wat televisie met kunst kan doen. 

Van televisieprogramma's vindt men dat ze vraaggedreven moeten zijn, zoals
zowat alles in deze laatkapitalistische tijden. 

Kun je een openbare omroep die met overheidsgeld gefinancierd wordt, een
culturele opdracht meegeven? Natuurlijk kan dat. Maar dan moet die opdracht
in de beheersovereenkomst tussen omroep en overheid staan. Vandaag staat
het er niet in. Je zou passages uit die overeenkomst – met veel goede wil – in
die richting kunnen interpreteren. Maar dat gebeurt niet. Dus kan het niet.

Over het gebrek aan kunst op televisie discussiëren, zo leert de ervaring, heeft
weinig zin. En toch blijven we het doen. Enerzijds uit nostalgie: vroeger kon het
wel. Anderzijds omdat we vandaag 50 jaar televisie vieren en constateren dat
er nauwelijks naar kunst op televisie wordt verwezen. We kunnen ons afvragen
of die vergetelheid een zaak van moedwillige geschiedvervalsing is, een
poging om te beletten dat toekomstige televisiemakers ideeën zouden
opdoen. Ach, ik geloof niet in conspiratietheorieën dus ik geloof niet dat de
makers die de bloemlezing uit 50 jaar televisiegeschiedenis voor VRT samen-
stelden, een complot smeden tegen de kunst. Het is gewoon een teken des
tijds. Het vraaggedrevene van televisie maakt programma's produceren voor
de zogenaamde elite onmogelijk. De openbare omroep heeft, net als andere
televisiezenders, als opdracht zijn publiek te maximaliseren. Dat zijn dogma's
geworden; slechts enkele mensen maken zich daar nu en dan nog eens zorgen
over. 

b e v l o g e n  

50 JAAR
Citaat: Jeroen De Preter over 'Voetzoeker' op Canvas.

(...) het Canvasmagazine 'Voetzoeker' is, al die prachtige, diepgravende documentaires die in het pre-
VTM-tijdperk nog wel mochten niet te na gesproken, misschien wel het beste culturele tv-programma
dat ik ooit op de openbare omroep heb gezien. Het is niet te zwaar en ook niet te licht, het is niet te
snel en ook niet te traag, het is niet te leuk en ook niet te serieus, het is niet te kort en ook niet te
lang. (...) precies wat een cultureel programma voor een breed publiek moet zijn: to the point, amu-
sant en leerzaam, als dat woord ondertussen geen al te misprijzende bijklank heeft gekregen. 

Uit: Jeroen De Preter, 'Beter Bekeken: Het ideale culturele tv-programma' in De Morgen van
11/10/2003.

TELEVISIE
(KUNST OP)

Uit gesprekken met Joannes Van Heddegem
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b e v l o g e n

Citaat: Johan Thielemans over kunst en cultuur op de openbare omroep.

Vroeger ging men ervan uit: het is belangrijk dat we dit tonen, zelfs tegen de verwachting van de kijker
in. (...) Wie kijkcijfers hanteert, gaat alleen nog uit van de actualiteit. Men verschuilt zich achter de vraag:
wat wil de kijker nu zien? Terwijl een openbare omroep ook aan toekomstige kijkers moet denken, door
het geheugen van de cultuur vast te leggen. Voor hen zullen alleen de gemakkelijke, aangename formats
à la 'Voetzoeker' overblijven, cultuur in korte flitsen. 

Uit: Geert Van der Speeten, 'Het korte leven van cultuurprogramma's' in De Standaard van 09/10/2003.

Voor wie wil weten wat er in de jaren '60, '70, ... in Vlaanderen, België en Europa
aan kunst werd voortgebracht, is het VRT-archief van Annie Declerck uitzonderlijk
waardevol. Toen Annie Declerck als producer werkte bij de openbare omroep, was
kunst en cultuur zichtbaar voor een groot publiek. 

Niet enkel de uitgezonden programma's van toen zijn bewaard, ook het materiaal
dat tijdens de voorbereiding van die programma's werd aangemaakt – volledige
interviews dus. Dat materiaal (o.m. te consulteren via het VTi-archief) vormt een
unieke en onvervangbare bron voor onderzoek en documentatie. Voor de
komende generatie zal er niet zo'n archief zijn. Want bij het produceren van pro-
gramma's als 'Voetzoeker' wordt er niet langer waardevol materiaal verzameld en
gearchiveerd. Enkel de korte fragmenten over een onderwerp die in een pro-
gramma terecht komen, blijven bewaard. En vaak komt men in die programma's
niet veel verder dan een kunstenaar die een oneliner debiteert – van zodra dat
gebeurd is, switcht men naar een ander onderwerp.

Ook in de jaren '80 en '90 was het onder de publieke aandacht brengen van kunst
een bezorgdheid van de openbare omroep. Ik denk aan het programma
‘Kunstzaken’, dat jarenlang de overgang tussen het nieuws en het daarop-
volgende programma maakte, met de duidelijke cultuurpolitieke bedoeling de
mensen bijna te dwingen om ernaar te kijken. Dat concept heeft men afgevoerd
van zodra men merkte dat het publiek tijdens ‘Kunstzaken’ wegzapte. Dat bleek
namelijk nadelig voor de kijkcijfers van de programma's die daarop volgden.

Een ander voorbeeld was het programmeren van experimentele film – door Dirk
Lauwaert en Eric De Kuyper. Wat wereldwijd aan underground experimentele 
cinema geproduceerd werd, kon toen door een breed publiek op televisie worden
bekeken. Een publieksbereik van enkele tienduizenden mensen, daar kunnen
(kleine) filmfestivals alleen maar van dromen. 

Maar kunst op televisie was in het verleden niet beperkt tot programma's over
kunst. Er is ook heel wat televisiekunst gemaakt bij de openbare omroep. Mensen
als Jef Cornelis, Dirk Gryspeert en Stefaan Decostere maakten artistieke tele-
visieprogramma's; niet enkel vanwege het onderwerp dat ze behandelden maar
ook vanwege de vorm. Die programma's vind je nu in collecties van buitenlandse
musea; hier is het genre van televisie verdwenen omdat er te weinig mensen naar
keken.

Als je televisie beschouwt als een onderdeel van de publieke ruimte, dan moet je
zonder meer accepteren dat er op televisie plaats moet zijn voor kunst. En dan
weet je ook dat kunst verstoppen in een achterhoekje – uitzenden op onmogelijke
uren – niet het gewenste effect heeft. Want ook al is het misschien zo dat toeval-
lige voorbijgangers zich vaak ergeren aan kunstprogramma's, niet goed weten wat
er gebeurt, toch is het feit dat er confrontatiemogelijkheden bestaan noodzakelijk. 

Joannes Van Heddegem.
Opgetekend door Caroline Van Peteghem.
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Het VTi ontvangt gasten van buiten de EU
tijdens het BRONKSfestival

Vanuit ons impulsbeleid naar toekomstige EU-
landen, onze ervaring met producenten en orga-
nisatoren uit de Balkan en Rusland en onze wens
om contacten die Vlaamse jeugdtheaterproducen-
ten al legden met organisaties uit niet-Europese
landen te verstevigen, nodigt het Vlaams Theater
Instituut gasten uit van buiten de EU voor een
kinder- en jeugdtheaterprogramma. 
Het BRONKSfestival vormt het ideale vertrekpunt
om een intensief programma voor buitenlandse
gasten rond kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen
op te bouwen. 

Elk najaar (sinds 1992) organiseert jeugdtheaterhuis
BRONKS een groot theaterfeest in Brussel. In edi-
tie 2003 van het BRONKSfestival, van 1 tot 9
november in Bozar (PSK) en de bottelarij, toont
BRONKS een aantal eigen producties (waaronder
een première) en gastvoorstellingen. 
Het Hof van Grimbergen, een nieuwe locatie aan
het Koningsplein, wordt de ontmoetingsplek van
het festival. Naast een hapje, een drankje en een
babbel kan het publiek er zicht laten verrassen door
theatrale installaties en kleine, korte voorstellingetjes. 

Tijdens het eerste weekend van het
BRONKSfestival zal de internationale delegatie
zowel veelbelovende theaterproducties van het
nieuwe seizoen bezoeken als enkele succesproduc-
ties van het afgelopen seizoen. De daaropvol-
gende dagen voorzien we ontmoetingen met alle
gezelschappen die met jong publiek bezig zijn en
voorstellingen in CC Genk, CC Gildhof in Tielt,
Theater Zuidpool in Antwerpen en Théâtre 140 in
Brussel. 

Doel van het programma is inzicht verschaffen in de
artistieke visies van de verschillende huizen en de
verschillende invalshoeken van waaruit kinder- en
jeugdtheater wordt geproduceerd, geprogram-
meerd en omkaderd.

Lydia Asbestaris

Meer nieuws over de internationale delegatie volgt
op www.vti.be.
Meer info over / het programma van
BRONKSfestival staat op www.bronks.be.   

Een kort verslag van de ONDA-delegatie tijdens
Het Theaterfestival en de Zomer van Antwerpen

Pour la cinquième année consécutive, L’Office
National de Diffusion Artistique et le Vlaams
Theater Instituut ont organisé leur rencontre autour
de la création flamande, à Anvers, du 28 au 31
août. 

Passer sur le chantier du nouveau Palais de Justice
à l'architecture futuriste, découvrir le port d'Anvers
depuis la rive de l'Escault, visiter le Musée Royal
des Beaux-Arts. 

Nos amis du VTi, Michel Uytterhoeven et Lydia
Asbestaris, ont l'art d'articuler de tels détours avec
rencontres artistiques et spectacles. Ainsi, prenant
conscience du formidable potentiel d'échanges
d'Anvers, dans le passé comme aujourd'hui, on en
saisit mieux la vitalité artistique et le désir réaffirmé
de ses créateurs ou passeurs pour ancrer leur travail
dans cette cité là.

Au cours des trois jours, nous avons rencontré les
équipes de lieux emblématiques. Le centre d'art
deSingel, institution anversoise par excellence à
l'architecture monumentale. Het Toneelhuis, lieu de
création théâtrale animé par Luk Perceval (et dans
2 ans par Guy Cassiers) et le HETPALEIS, centre de
création pour l'enfance et la jeunesse.

Dans les quartiers périphériques une nouvelle
énergie culturelle s'affirme. Au Cinéma Roma, dans
le splendeur passée de sa vaste salle, une associa-
tion restaure et fait revivre ce lieu en été, en alter-
nant concerts rock et films péplum. 
Au WPZimmer, sous l'impulsion de Barbara Van
Lindt, les jeunes artistes trouvent là un lieu pour
chercher, pour expérimenter. 
Enfin dans un théâtre en ruine (car incendié), au
coeur d'un quartier d'Anvers à la fois sensible et
déserté, l'équipe de Jan Fabre répète ses dernières
créations dans l'exigence qui est la leur. Ilot de
résistance artistique, Jan Fabre y revendique "d'en-
trer en concurrence" avec le quartier, où sa com-
pagnie Troubleyn est désormais implantée. 

Textes croisés de Grégory Vandaële (Théâtre
d'Arras) & Sonia Brenot (ONDA) dans la lettre 
d’information de l’ONDA, automne 2003.

Internationale 
delegatie

Impressions 
Anversoises
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Op 19 november 2003 lanceert het

Vlaams Theater Instituut een nieuwe

website, podiumarchief.be, een

podium voor het erfgoed van de

podiumkunsten in Vlaanderen. 

De website is een nieuwe stap in het

erfgoedproject dat het VTi sinds

eind 2001 ontwikkelt. 

Podiumarchief.be is geconcipieerd als infor-

matieplatform voor de vele, diverse collecties

in onze sector; als wegwijzer in het geheugen

van de podiumkunsten. De site is er zowel

voor geïnteresseerden en onderzoekers als

voor de archiefverantwoordelijken in de

sector. Wie bewaart wat? Hoe kun je dat

archief consulteren? Wat vind ik op het web?

Hoe kunnen we ons archief compacter

opslaan? Wat is een geschikte doos om foto's

in te bewaren? ...

 a r c h i e f . b e
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De kern van podiumarchief.be is een informatiesysteem voor de archiefcollecties.
De in de loop van het erfgoedproject verzamelde informatie en documentatie
werd in dossiers per gezelschap of per collectie samengebracht. Een dossier bevat
telkens een korte beschrijving van het gezelschap en de collectie, een prospec-
tierapport opgemaakt volgens de norm voor archiefbeschrijvingen ISAD(G), beeld-
materiaal, getuigenissen (audiobestanden) over het archief of het gezelschap en
hyperlinks naar meer informatie online. 

Als bezoeker kun je de beschikbare dossiers doorbladeren; ze zijn gerangschikt op
naam, regio of thema. Je kunt ook zoeken in de tekst van de verschillende docu-
menten in de dossiers. Zelfs de volledige tekst van de audio-fragmenten kun je
doorzoeken! De site nodigt je bovendien uit om op ontdekkingstocht te gaan,
kriskras door al het beschikbare klank- en beeldmateriaal.

Op podiumarchief.be is ook de startversie van een toolbox voor archiefbeheer in
de podiumkunsten opgenomen. Heel praktijkgericht worden praktische oplossin-
gen en meer principiële kwesties van organisatie en structuur van een archief
behandeld. Het VTi wil die toolbox volgend jaar nog meer op maat snijden van
gezelschappen, kunstencentra, producenten en nodigt geïnteresseerden uit om
daarover met ons in dialoog te gaan.

Bij de start van podiumarchief.be bieden we 25 uitgewerkte dossiers en een aan-
tal minder volledige. Zowel de selectie, de geografische spreiding als het materi-
aal weerspiegelt het veldwerk voor de 'stafkaart theatraal erfgoed' (interviews,
plaatsbezoeken, verificatie van de gegevens). Dat werk was toegespitst op de
periode voor de oprichting van het VTi, op de archieven die niet in bewaar-
instellingen ondergebracht zijn, op de marge in plaats van de grote centra.
De website maakt het verzamelde materiaal voor alle geïnteresseerden toeganke-
lijk. Maar daarmee is het efgoedproject niet afgesloten. We belanden in een
nieuwe fase en zullen de dossiers steeds verder uitbreiden. Daartoe hopen we op
nieuwe input vanuit het veld. Zijn er collecties die gezocht moeten worden?
Beschik je over aanwijzingen die wij kunnen nagaan?

In 2004 leggen de medewerkers aan het erfgoedproject in elk geval de klemtoon
op de grote steden en op de dans. Met AMVC Letterenhuis zijn intensieve con-
tacten om hun collecties ook via het podiumarchief toegankelijk te maken – een
aanpak die ongetwijfeld uitgebreid kan worden naar andere archiefinstellingen.

Daarnaast wil het VTi het Kritisch Theater Lexicon en het Vlaams Theaterjaarboek
op termijn volledig in het podiumarchief integreren. Zo worden enkele belangrijke
projecten op elkaar afgestemd tot één instrument.

Dries Moreels

Archiefcollecties ontdekken, verkennen, doorzoeken

Toolbox voor archiefbeheer

Veldwerk in uitvoering

w w w . p o d i u m a r c h i e f . b e
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U I T N O D I G I N G

Interesse?
Gelieve je aanwezigheid vooraf te melden aan Diane Bal:
T 02/201 09 06 of E diane@vti.be

MoMu
ModeMuseum Provincie Antwerpen
Nationalestraat 28
2000 Antwerpen

Hoe MoMu bereiken?
Trein Centraal Station
Tram vanaf Centraal Station: lijn 2, 3 en 15 - halte Groenplaats

vanaf Berchem Station: lijn 8 - halte Van Rijskwijckplaats
Bus vanaf Franklin Rooseveltplaats: lijn 18, 25 en 26 - halte Groenplaats
Wagen parkeergelegenheid: Groenplaats, Lombardenvest, Gedempte 

Zuiderdokken, Scheldekaaien.

w w w . p o d i u m a r c h i e f . b e

gaat online op woensdag 19 november 2003 om 18u00. 

Je bent vriendelijk uitgenodigd op de presentatie 
in het ModeMuseum Antwerpen.

A G E N D A :

welkom: Michel Uytterhoeven 
-

voorstelling website: Tine Rams en Dries Moreels 
-

mogelijkheid om de site te bezoeken
-

receptie

032990 courant65  24-10-2003  12:18  Pagina 12



P IGM E N T
T E N D E N S E N  I N  H E T  V L A A M S E  P O D I U M L A N D S C H A P

032990 courant65  24-10-2003  12:19  Pagina 13



IN DE JAREN NEGENTIG VEROVERDE EEN NIEUWE GENERATIE VLAAMSE THEATERKUNSTENAARS BINNEN- EN BUITEN-
LANDSE PODIA. ZIJ HOEFDEN NIET ZO NODIG EEN ‘VADERMOORD’ TE PLEGEN OP HUN ROEMRUCHTE VOORGANGERS, DE
TACHTIGERS, MAAR GINGEN COMPLEXLOOS HUN WEG.
IN DIT BOEK VOLGT DE LEZER DE WEG DIE DEZE NEGENTIGERS HEBBEN AFGELEGD. PIGMENT IS EEN AVONTUURLIJKE
REISGIDS IN DE BIOTOOP VAN AUTEURS EN ACTEURS, CIRCUSARTIESTEN EN SPELERSCOLLECTIEVEN, MUZIKANTEN EN
AMATEURS. HET BRENGT DE LEZER IN VERVALLEN ZWEMBADEN EN FONKELNIEUWE CONCERTGEBOUWEN, IN SPROOK-
JESBORDELEN EN GASTRONOMISCHE DRAAIMOLENS, OP STRATEN EN PLEINEN. 

032990 courant65  24-10-2003  12:19  Pagina 14



Intro
Vlamingen die in het buitenland in de culturele sector wer-
ken, vragen we naar hun mening over de Vlaamse podium-
kunsten en breder: over het Vlaamse cultuurlandschap. Hoe
blijven ze in contact? Hoe worden Vlaamse (podiumkun-
sten)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), Mark Deputter
(Lissabon, Danças na Cidade) en Katrien Verwilt
(Kopenhagen, Københavns Internationale Teater) een
forum. 

Deze keer belden we met Serge Dorny, sinds 1 januari 2003
intendant van de Opéra national de Lyon. Dorny startte zijn
loopbaan als dramaturg bij De Munt (toen geleid door
Gerard Mortier). Daarop werd hij programmator en later
artistiek leider van het Festival van Vlaanderen. In 1997 trok
hij naar Londen; hij werkte er als chief executive en artistiek
leider van het London Philharmonic Orchestra. 

Serge Dorny kreeg niet enkel de typische Seismograaf-
vragen voorgeschoteld. We peilden ook naar zijn mening
omtrent p-begrippen als publiek, privaat, politiek, pers, par-
ticipatie, podiumkunsten en populisme – naar aanleiding
van het Colloquium P dat het VTi samen met Het
Theaterfestival en deSingel organiseerde op 5 september
2003.

Hou je de Vlaamse podiumkunstensector in het oog?
Ik ben geïnteresseerd in de projecten van Vlaamse podium-
kunstenproducenten. Maar wanneer ik met een bepaald
project bezig ben, probeer ik zo veel mogelijk energie te
investeren in de ontwikkeling van dat project. En je volledig
op één project concentreren betekent selecteren. 

Ik zie nog zelden voorstellingen in Vlaanderen. Daarom kan
ik enkel de 'exportproducten' volgen, de Vlaamse gezel-
schappen die naar het buitenland reizen. Natuurlijk blijf ik
op de hoogte van wat er op grote podia – zoals deSingel –
wordt geprogrammeerd; dat lukt niet voor kleinere huizen.

SEISMOGRAAF

STANDPLAATS: 
Lyon, Frankrijk

ACTIETERREIN: 
Opéra national de Lyon

Serge Dorny

14
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Onderhou je contacten met Vlaamse kunstenaars, organisatoren, media? Werk je – als je daar de kans
toe hebt – graag samen met Vlaamse kunstenaars en medewerkers?
Ik ben pas begonnen in Lyon. Dat komt nog, zeker en vast. Ik heb nog steeds veel affiniteit met Vlaamse kun-
stenaars, zou wel een kleine enclave willen creëren voor Vlaamse kunstenaars hier in Frankrijk. Maar ik geloof
geenszins in cut and paste, transfereren wat je voor een andere opdracht realiseerde. In het Festival van
Vlaanderen werkte ik met met Philippe Herreweghe, Jos Van Immerseel, René Jacobs, Anne Teresa De
Keersmaeker, Michèle-Anne De Mey, Alain Platel... Op een andere plaats wil ik niet exact hetzelfde presenteren. 

Een project moet geworteld zijn in de context waarin je terecht komt, dat vind ik heel belangrijk. Je moet ken-
nis opdoen over de tradities en een ontwikkeling nastreven op basis van die tradities. Die ontwikkeling kan ver
gaan. Je hoeft de tradities niet te koesteren; je hoort alleen te handelen met respect voor die tradities. 

Ik draag mijn ervaring met mij mee; soms kan ik daar effectief uit putten. Maar mijn ervaring conditioneert
nooit. Ik denk niet: ik wil vijf Vlaamse producties aanbieden. Het gaat enkel omgekeerd: als er zich binnen een
relevante artistieke context kansen aanbieden, graag. 

In Londen werkte ik voor een groot symfonisch orkest. De mogelijkheden in die wereld zijn bijzonder schaars;
het selectieproces is steeds een internationaal selectieproces. Enkele Vlaamse dansgezelschappen en ensem-
bles voor oude muziek behoren tot de wereldtop, terwijl er maar heel weinig mensen uit Vlaanderen in aan-
merking zouden komen om het London Philharmonic te dirigeren...

Het motto van Mortier luidde: de juiste mensen bij elkaar brengen. Is dat ook jouw streven? 
Ik weet niet of dat altijd lukt. Ik weet ook niet of het Mortier altijd gelukt is (lacht).
Ik zou graag iets aan dat motto toevoegen: de juiste mensen samenbrengen voor het juiste project. Bepaalde
artiesten (regisseurs, dirigenten, zangers) hebben een esthetiek die meer of minder bij bepaalde auteurs (com-
ponisten) past. Je moet voldoende begrip opbrengen voor equipes, voor gevoeligheden, affiniteiten. 

Bij het Festival van Vlaanderen en daarvoor bij De Munt was een van je bezorgdheden meer jonge men-
sen met klassieke muziek / met opera laten kennismaken. Welke stappen inzake publieksbereik zet je nu?
Cultuurtempels zijn vaak gesloten tempels. De Opéra de Lyon is een tekenend voorbeeld. Het gebouw, een
ontwerp van Jean Nouvel, lijkt wel een brandkast. Ik wil niet dat de interactie met het publiek pas begint als
de brandkast om acht uur 's avonds open gaat. Er moet een constante communicatie (mogelijk) zijn tussen een
culturele organisatie en de omgeving, of dat nu virtueel (bijv. via een website) of fysiek is. 

Ik bekijk het gebouw graag als een brandkast waar barsten in komen, eerder dan een cleane cultuurtempel
waar vaste rituelen plaatsvinden. Ik wil geen inhoud populariseren, wel andere manieren zoeken om de waar-
den waar we voor staan te communiceren. 

Hoe groot is het succes van de 'relations avec le jeune public' of 'young audience services'? Zijn er ande-
re speciale initiatieven?
'Relations avec le jeune public' is een zuiver marketinginitiatief, gekoppeld aan een bijzondere subsidie die
schoolgaande jongeren toelaat aan een redelijke prijs operavoorstellingen bij te wonen. Dat initiatief moet een
grote doelgroep bereiken en wordt dan ook kwantitatief geëvalueerd.
Veel belangrijker – voor mij – is de 'action culturelle' ('education and outreach' of 'community work'). Daarmee
probeert de opera los van contacten via scholen mensen te ontmoeten die nog niet of te weinig kansen kre-

foto: Opéra de Lyon, après modification par Jean
Nouvel (c) Jacques Mossot - bron: www.struc-
turae.de/fr/photos

foto: Opéra de Lyon: couverture du bâtiment faite
par Jean Nouvel (c) Jacques Mossot - bron:
www.structurae.de/fr/photos

bron: www.vivrelyon.com/h_opera.htm
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gen om aan culturele activiteiten deel te nemen. Dat initiatief
focust op kleine groepen mensen en heeft geen kwantitatief
doel. 

De 'action culturelle' trekt naar de buitenwijken van Lyon, wil
de opera herpositioneren in de stad. Niet om zo veel moge-
lijk mensen vertrouwd te maken met de inhoud van onze pro-
ducties, wel om heel gericht mensen bewust te maken van
hun eigen creatief potentieel in de hoop zo interesse te wek-
ken voor culturele projecten. En wie weet: misschien lokken
we zo wel een nieuw publiek naar de opera of naar een ander
cultuurhuis.

Populistische politiek, cultuurpolitiek. Zijn dat zaken waar
je mee kampt?
Ik weet niet écht wat populisme betekent. 
Destijds was ik als programmator heel blij wanneer ik erin
slaagde een programma samen te stellen dat zo moeilijk
mogelijk was en zo weinig mogelijk mensen op de been
bracht. Intussen is het verruimen van een publieksbasis erg
belangrijk geworden voor mij. Dat hoeft niet politiek te wor-
den gestuurd. Ik ben ervan overtuigd dat de waarde van kunst
een gedeelde waarde kan zijn.

Cultuur kost veel geld. Het debat over de zin / de return van
cultuursubsidies woedt overal. Zelfs in Engeland, waar – in
vergelijking met het vasteland – bitter weinig gemeenschaps-
geld aan cultuur wordt besteed. 

In Londen werkte ik voor een organisatie die geen / nauwe-
lijks subsidiegeld ontving. Toch brachten we geen populair
programma. Inhoud mag elitair zijn. Communicatie niet.

Hypothetisch: hoe reageer je op een politicus die opera te
elitair vindt, die stelt dat operahuizen te duur zijn, te veel
gemeenschapsgeld opslokken? Ga je in de verdediging?
Vaak klinkt het: onze organisatie moet bestaan, moet blijven
bestaan, moet subsidiegeld blijven ontvangen. Dat principe is
verkeerd. Bestaansrecht steunt op inhoud. 

Kleine, jonge organisaties ontwikkelen in de regel een grote
dynamiek; zij zijn flexibel, kunnen veel energie in inhoud
investeren. Grote instellingen (of historische instellingen) mis-
sen die dynamiek vaak; ze leggen minder vernieuwing aan de
dag, beheren rigide systemen waardoor het grootste deel van
hun subsidie gaat naar systeemontwikkeling en systeembe-
heer. 

Belangrijk om daar mee te breken is institutionele bewust-
wording. Een organisatie die zichzelf bevraagt over haar
opdracht, zichzelf een spiegel voorhoudt, zal de relevantie
van de eigen instelling veel vlotter kunnen verwoorden.

Serge Dorny
Opgetekend door Caroline Van Peteghem

Meer over de Opéra national de Lyon: 
http://www.opera-lyon.com.
Meer informatie over het Colloquium P: http://www.vti.be.

SEISMOGRAAF

O n d e r t u s s e n  
i n  d e  b i b l i o t h e e k . . .

De herinrichting van de VTi-bibliotheek
is bijna achter de rug. De nieuwe rekken
zijn in gebruik genomen en alle boeken
en tijdschriften over de verschillende
facetten van de podiumkunsten zijn in
een geïntegreerde opstelling onderge-
bracht. Vindplaatsen in de vernieuwde
bibliotheek beginnen nu steeds met
een drielettercode:

ART kunst

DAN ballet & dans

EDU educatie & vorming

MAN management

OPE muziektheater & opera

POL beleid

SCE podiumkunsten

THE theater & drama

Tijdens de zomermaanden hebben we
nog twee andere logistiek ingewikkelde
operaties afgewerkt. De oude jaargan-
gen van de tijdschriften zijn volledig
opnieuw geïnventariseerd en gedeel-
telijk in een magazijn ondergebracht.
Dat magazijn betekent een ruimtebe-
sparing van 60%; de vrijgekomen
ruimte in de bibliotheek gebruiken we
om de frequent geraadpleegde tijd-
schriften comfortabel op te stellen.
Sommige titels zijn daartoe eerst naar
de boekbinder gebracht.

Ook de schenking Tindemans kreeg
een grondige beurt. Gedurende een
maand toverden we de hele eerste
verdieping van het Kaaitheatergebouw
om tot een – stoffige, toegegeven –
schatkamer vol boeken. Alle dozen van
de schenking zijn er uitgepakt en uitge-
sorteerd: tijdschriften versus boeken,
theater versus andere podiumkunsten,
podiumkunsten versus academisch
werk. Die triage – gecombineerd met
de vernieuwing van de bibliotheek –
maakt het mogelijk om de schenking
stap voor stap te ontsluiten. Je zult ons
ook in 2004 bij het uitpakken en catalo-
giseren kunnen volgen, als je langskomt
in de bib of op www.vti.be.
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Aanwinsten Opera en muziektheater

Boeken over opera en muziektheater vormen in de schenking
Tindemans een kleine minderheid. Het leek ons zonde om die boeken
na de triage van de collectie weer op te bergen, daarom werden ze
meteen verwerkt en in de bibliotheek geplaatst. Je krijgt hier al een
voorproefje.
De aanwinsten opera en muziektheater bevatten daarnaast enkele
recente aankopen (nieuw en tweedehands).

� Das Gärtnerplatztheater in München (1932-1944): Zur Operette im 
Nationalsozialismus / Klaus Kieser. - Frankfurt am Main: Peter Lang, 
1991. - Schenking Carlos Tindemans.

� Dictionnaire de la musique en France aux XVIIe et XVIIIe siècles / 
Marcelle Benoit. - Paris: Fayard, 1992. - OPE/1/BENO/MUSI.

� Essays on Opera / Dean Winton. - Oxford: Clarendon, 1991. - 
OPE/3/WINT/ESSA.

� Jacques Offenbach and the Paris of his time / Siegfried Kracauer; 
Gwenda David & Eric Mosbacher (trans.). - New York (NY): Zone Books,
2002. - OPE/2/KRAC/JACQ.

� La maison des Italiens : Les castrats à Versailles / Patrick Barbier. - Paris:
Grasset, 1998. - OPE/2/BARB/MAIS.

� Les voies de l'opéra français au XIXe siècle / Hervé Lacombe. - Paris: 
Fayard, 1997. - OPE/2/LACO/VOIE.

� L'Opéra aujourd'hui, journal de musique / Jacques Lonchampt. - Paris: 
Seuil, 1970. - OPE/2/LONC/OPER.

� L'Opéra baroque et la scène moderne / Christophe Deshoulières. - 
Paris: Fayard, 2000. - OPE/2/DESH/OPER.

� Oper, Szene und Darstellung von 1600 bis 1900 / Hellmuth Christian 
Wollf.-Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1968. - 
OPE/1/WOLL/OPER.

� Opera and the Enlightenment / Thomas Bauman ; Marita Petzoldt (eds.).
London: Cambridge University Press, 1995. - OPE/2/BAUM/OPER.

� Opera Mediagraphy : Video Recordings and Motion Pictures / Sharon 
G. Almquist. - Westport (CO): Greenwood, 1993. - OPE/1/ALMQ/OPER.

� Opera, or the Undoing of Women / Catherine Clément ; Betsy Wing 
(trans.). - Londen: Virago, 1989. - Schenking Carlos Tindemans.

� Papageno : Emanuel Schikaneder, Man of the Theater in Mozart's Time
/ Kurt Honolka ; Mary Wilde (trans.). - Portland (OR): Amadeus, 1990. - 
OPE/2/HONO/PAPA.

� Reading Opera / Arthur Groos ; Roger Parker (eds.). - Princeton (NJ): 
Princeton University Press, 1988. - OPE/3/GROO/READ.

� Reminiscences / Michael Kelly. - Oxford: Oxford University Press, 1975. -
OPE/2/KELL/REMI.

� The Oxford Illustrated History of Opera / Roger Parker. - Oxford: Oxford
University Press, 1994. - OPE/2/PARK/OXFO.

� The world of opera : The story of its origins and the lore of its 
performance / Wallace Brockway ; Herbert Weinstock. - New York (NY):
Pantheon, 1962. - OPE/2/BROC/WORL.

Dries Moreels

van boven naar onder: 
1 & 2: The Oxford Illustrated History of Opera
3: Papageno
4: Jean Berain, costume de sorcière uit
Dictionnaire de la musique en France
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Verslaggeving 
Colloquium-P

Op 5 september 2003 organiseerden het VTi, Het Theaterfestival en deSingel
in samenwerking met Kunst en Democratie en Thersites een colloquium om
na te denken over een aantal p-woorden uit het dagelijkse culturele jargon:
politiek, participatie, publiek, privaat, pers en (vooral) populisme. De brede
sector van de podiumkunsten was ruim vertegenwoordigd; er waren
ongeveer 230 aanwezigen.

In de voormiddag stonden enkele lezingen gepland van direct betrokkenen
en meer afstandelijke waarnemers. Manu Claeys, Marc Jacobs, Jean Blaise,
Rudi Laermans en Gust De Meyer kwamen aan het woord. Guy Cassiers
stuurde een videobrief. Na de middag vonden workshops plaats rond ver-
schillende thema’s. De cultuurfilosofen Gerald Raunig en Eric Corijn spraken
over kunst, stedelijkheid en extreem-rechts. Johan Petit van het
MartHa!Tentatief en Dominique Willaert van Victoria Deluxe spraken over
hun omgang met nieuwe publieken. Namens Thersites schoot Geert Sels een
debat over de bedreigde plek van expertise in de media op gang. Dirk Struys
(Tabas&Co) had het over de relatie tussen de commerciële en de gesubsi-
dieerde podiumkunsten. Tot slot gaf Johan Simons (ZT Hollandia) de aan-
wezigen enkele impressies mee. 

Op www.vti.be kan je – naast een beknopt verslag van de lezingenreeks en
de workshops – de teksten van Manu Claeys, Marc Jacobs, Rudi Laermans,
Dominique Willaert, Geert Sels en Johan Simons downloaden. Spoedig zal je
ook de videobrief van Guy Cassiers via de website kunnen bekijken.

In de volgende maanden publiceren we nog meer P-materiaal. In december
verschijnt een uitgewerkte versie van Manu Claeys’ lezing in PIGMENT.
Tendensen in het Vlaamse podiumlandschap (zie elders in dit nummer).
Intussen werken we ook aan een themanummer van Cultuur. Tijdschrift voor
etnologie, een nieuwe Vlaams-Nederlandse uitgave onder leiding van Marc
Jacobs van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (VCV) en Gerard
Rooijakkers van het Meertensinstituut. Hierin zullen we de resultaten van het
colloquium bundelen met nieuwe reacties. Het themanummer verschijnt eind
april 2004, meer info volgt in een volgend nummer van Courant.

Joris Janssens
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BERICHTEN

I k

h e b

h e t

t e g e n

j o u

Wie graag toneelspeelt, is steeds op zoek naar goede teksten. Korte teksten zijn goed
oefenmateriaal. CANON, de Cultuurcel van het departement Onderwijs van de
Vlaamse overheid, presenteert daarom Ik heb het tegen jou, een bundel korte
theaterstukken. Bij de selectie van teksten werden jongeren betrokken. Tijdens repeti-
ties kozen zij het materiaal dat het meest tot hun verbeelding sprak.

De 25 korte theaterstukken in Ik heb het tegen jou zijn meestal voor twee spelers,
soms voor een derde of een vierde personage. Enkele teksten kunnen door 10-11
jarigen gespeeld worden, de meeste zijn voor oudere doelgroepen. Al het materiaal
is nieuw, niet eerder uitgegeven. 

De teksten zijn geschreven door bekende en nieuwe auteurs, scenarioschrijvers en
televisie- en theatermakers: Bart van Nuffelen, Bart van Lierde, Herwig de Weerdt,
Raf Deckers, Johan de Paepe, Elvis Peeters, Guy Bernaert, Peter Verhelst, Jan
Simoen, Dimitri Leue, Oscar van den Boogaard, Gerda Dendooven, Bart Meuleman,
Jo Roets, Heide Boonen en Ed Franck. 

Spelend en oefenend kom je in aanraking met verschillende stijlen van hedendaags
theater. Regieaanwijzingen zijn tot het hoogstnodige beperkt. De setting is telkens
heel eenvoudig.

Tanya Hermsen, zelf regisseur en docent, heeft vanuit haar eigen ervaring een aantal
aandachtspunten verzameld en tips geschreven: hoe je met tekst kunt omgaan, hoe je
je theaterspel verder kunt stimuleren, hoe je een theaterpersonage kan ontwikkelen. 
Ik heb het tegen jou biedt dus inspiratie voor speler én docent.

Het idee voor Ik heb het tegen jou komt van CANON Cultuurcel. Uitgeverij Afijn en
Biblion springen mee op de kar en zorgen voor publicatie en verspreiding. De bundel
theaterteksten is dan ook bestemd voor een ruim publiek: creatieve mensen uit het
onderwijs, het amateurtoneel, het vormingswerk, het jeugdwerk en andere belang-
stellenden die het boek in de boekhandel ontdekken. 
Kortom: geen educatief product in de enge zin van het woord. 
Geschreven zoals een goed kookboek: helder, vanuit een eigen visie en met honger
naar meer.

Contacteer Dirk Terryn van CANON Cultuurcel, Departement Onderwijs, Ministerie
van de Vlaamse Gemeenschap via www.canoncultuurcel.be. 

Theaterteksten voor jongeren

Stimulerend materiaal

Voor een ruimer publiek

Meer info?
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www.helpdeskkunsten.be

De website van de Helpdesk Kunsten zit
boordevol informatie. Heb je vragen over
het sociaal statuut, de belastingen, het
auteursrecht, de organisatie van artistieke
projecten enz.? Neem dan een kijkje in de
online FAQ. Daar kun je intussen al 120
antwoorden vinden op vaak gestelde vra-
gen hieromtrent. En de FAQ blijft
groeien!

In de rubriek nuttige links vind je de web-
sites en contactgegevens van overheids-
diensten, beroepsverenigingen en dienst-
verlenende organisaties waar je terecht
kunt voor verdere begeleiding. 

nieuwe infosessies

De infosessies van de Helpdesk bieden
sociale en fiscale basisinformatie.
Deelnemen is gratis, reserveren is
aangewezen (bel 09/267 90 40 of e-mail
info@helpdeskkunsten.be). 

Eerste hulp bij artistieke zakelijkheid

Een overzicht van de 
eerstvolgende sessies:

1
WANNEER: Ma 17/11/03 / 19u - 21u15
WAAR: Antwerpen, Koninklijke Academie voor 

Schone Kunsten, aula 'Dieperik', 
Mutsaardstraat 31

FOCUS: B.T.W. (onder voorbehoud)

2
WANNEER: Ma 08/12/03 / 19u
WAAR: Brussel, locatie wordt later bekendgemaakt
FOCUS: De nieuwe vzw-wet (door Nicole Van Ranst

en Herman Croux van Marx - Van Ranst -
Vermeersch & Partners)

Begin oktober 2003 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp
van het kunstendecreet principieel goed. Het voorontwerp wordt nu
voor advies verzonden naar de Raad van State. Daarna zal het
voorgelegd worden aan het parlement.

Het kunstendecreet wil - zoals bekend - voorzien in een open en
samenhangend kader voor alle kunstvormen (podiumkunsten,
muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren, architectuur, vorm-
geving, nieuwe media en alle mengvormen daarvan). Het wil een 
aantal tijdelijke sectorale reglementen vervangen door één globale
benadering van alle kunsten, met het oog op meer transparantie en
objectiviteit.

Wie het voorontwerp van decreet en de memorie van toelichting wil
downloaden, kan terecht op de website van de administratie Cultuur
van de Vlaamse overheid: http://www.wvc.vlaanderen.be/cultuur/.

Over de uitvoeringsbesluiten van het kunstendecreet organiseert het
VTi nog een hearing, op 24/11/03 in Brussel. Met: Ann Olaerts, adviseur
van minister Van Grembergen. Meer concrete info volgt op www.vti.be.

Voorontwerp kunstendecreet 
goedgekeurd
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Nieuwe 
beoordelingscommissies 
cultuur
Vlaams Minister van Cultuur Paul Van Grembergen maakte op 30 september 2003 de samenstelling van de
beoordelingscommissies cultuur bekend. Eind september liepen immers de mandaten af van de leden van de
beoordelingscommissie musea, architectuur en vormgeving, beeldende kunst, muziek, Nederlandstalige
dramatische kunst, muziektheater, dans en kunstencentra. Volgens het decreet van 19 december 1997 dat de
samenstelling van de beoordelingscommissies inzake culturele aangelegenheden regelt, worden de leden van
de beoordelingscommissies voor een duur van vijf jaar aangesteld. De commissies hebben als hoofdopdracht
een kwalitatief oordeel over ingediende dossiers te geven.

De administratie Cultuur stelde per beoordelingscommissie een lijst van namen voor aan Minister Van
Grembergen. Daaruit koos de minister de leden van de verschillende commissies. Bij de samenstelling van de
commissies werd rekening gehouden met verschillende factoren: deskundigheid met betrekking tot de
betrokken sector, de verhouding tussen mannen en vrouwen, de geografische spreiding, … Voor zover van
toepassing op de betrokken beoordelingscommissies werd er ook gezocht naar bijkomende expertise op het
vlak van nieuwe media, sociaal artistieke en educatieve aspecten en internationale aspecten. Een aantal leden
van de huidige commissies werden door Minister Van Grembergen opnieuw aangesteld.

Beoordelingscommissie voor de 
Nederlandstalige dramatische kunst

1) Patrick Allegaert, voorzitter
2) Roger Arteel
3) Els De Bodt
4) Annie Declerck
5) Tuur Devens
6) Eddie Guldolf
7) Kathleen Keymeulen
8) Peter Missotten
9) François Mylle
10) Frank Peeters
11) Christel Stalpaert, ondervoorzitster
12) Marc Van Rafelghem
13) Sophie Van Weert

Beoordelingscommissie voor het muziektheater

1) Filip Bral
2) Joris Duytschaever
3) Linda Lepomme, ondervoorzitster
4) Chris Lomme
5) Jan Rispens, voorzitter
6) Niklaas Van den Abeele
7) Petra Vermote

Beoordelingscommissie voor de dans

1) Alexander Baervoets
2) Steven De Belder, voorzitter ad interim
3) Sally De Kunst
4) Franky Devos
5) Ida De Vos, ondervoorzitster
6) Alexandra Meijer
7) Beatrijs Demeester

Beoordelingscommissie voor de kunstencentra

1) Eddy Frans
2) Gustaaf Pelckmans, ondervoorzitter
3) Tinus Schneiders
4) Hilde Teuchies, voorzitster
5) Barbara Vanderlinden
6) Pierre Van Diest
7) Lies Cuyx

Meer informatie 
Op www.paulvangrembergen.be (klik naar pers-
berichten, 1 oktober 2003) vind je een volledig
overzicht van de beoordelingscommissies cul-
tuur. Voor meer informatie, contacteer Koen
Jongbloet: e-mail koen.jongbloet@vlaanderen.
be of tel 02/553 23 11. 
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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 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.

KERSTVAKANTIE VTi
De bibliotheek en de kantoren van het VTi zijn ge-
sloten van 25 december 2003 tot 4 januari 2004.
Vanaf 5 januari 2004 zijn de kantoren opnieuw open
van maandag tot vrijdag, van 9u tot 18u; de biblio-
theek van 14u tot 18u. We wensen je alvast een fijne
vakantie.

SPONSOR
Océ Belgium

Met steun van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap 

en het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.
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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

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 internationaal
perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de professionele sector, de
overheden, de opleidingen, de media, de onder-
zoekscentra, het publiek etc. 

MEDEWERKERS VTi
Lydia Asbestaris, Els Baeten, Diane Bal, Yasmina
Boudia, Wessel Carlier, Christel De Brandt,
Bernadette De Bruyn, Martine De Jonge, Patricia
De Laet, 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

COLOFON
Eindredactie: 
Caroline Van Peteghem

Aan dit nummer werkten mee: 
Lydia Asbestaris, Els Baeten, Paul Boudens, Sonia
Brenot, Serge Dorny, Joris Janssens, Veerle
Keuppens, Dries Moreels, Tine Rams, Dirk Terryn,
Michel Uytterhoeven, Grégory Vandaële, Joannes
Van Heddegem, Caroline Van Peteghem, Nikol
Wellens

Vormgeving:  
Mathilde Geens, het CreatieKabinet
pp. 12-13, 24: Paul Boudens

Druk: 
Sintjoris

ISSN 0776-1198
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PIETER T ’JONCK>CHARLOT TE VANDEN E YNDE
DIRK PAUWELS>PA SC ALE PL ATEL
MAARTEN DE POUR CQ>PIE TER DE BUYS SER
HENDRIK TRATSAERT>HE T MUZIEK LOD
STANY CRETS>OLY MPIQUE DRAMATIQUE
AN MERTENS>BART MEULEMAN
ANNA LUY TEN>MOHAMED ‘BEN’ BEN AOUIS SE
KOEN PEETERS>HE T SPROOKJE SBORDEEL
PATRICK JORDENS>PE TER DE BIE/L AIK A
JEROEN PEETERS>MEG STUART
EDWIN C ARELS>FILMFABRIEK
ROEL VERNIERS> INNE GORIS
JOSSE DE PAUW>ART BA SICS FOR CHILDREN
CL ARA VAN DEN BROEK>ENRIQUE VARGA S
BERNARD VAN EEGHEM>LE S BAINS::CONNECTI VE
PAUL VERMEULEN>BSB(BIS)
MYRIAM VAN IMSCHOOT>P.A .R.T.S.
MARIANNE VAN KERKHOVEN>CONCERTGEBOUW BRUGGE
KRIS MOTMANS>MUZIEKFORUM GENT
DAVID VAN REYBROUCK>CIR CUS RON ALDO
MARIANNE BUYCK>BENJAMIN VERDONCK 
ELLEN WALRAVEN>PAGNOLTRILOGIE
ERWIN JANS>HE T MA SKE SMACHINE
STE VEN DE BELDER>9X9
WILFRIED EETEZONNE>ROYAL DE LUXE

MET ESSAYS VAN RUDI L AERMANS, JORIS JANSSENS, 
MANU CL AEYS,  VEERLE KEUPPENS EN MICHEL UY T TERHOE VEN

P IGM E N T
T E N D E N S E N  I N  H E T  V L A A M S E
P O D I U M L A N D S C H A P

EEN NEDERL ANDSE EN ENGELSE UITGAVE VAN LUDION
EN HET VL AAMS THE ATER INSTITUUT .  
VERSCHIJNT IN DECEMBER 2003.

LUDION
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