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THEATER DER AFSCHEIDNEMENDEN

DOSSIER VRIJE SECTOR
5>7 OVERAL WAAR MENSEN ZIJN
Een kwantitatieve blik op de diversiteit van de vrije sector
Wie maakt zoal theater zonder subsidies? Wat is het cijfermatig aandeel van de
‘vrije sector’ op de Vlaamse podia? Van Studio 100 over Paljas Producties tot
Marcella Piessens: een blik op de diversiteit in de vrije sector.

8>12 VIJF MAAL THEATER MAKEN ZONDER SUBSIDIES
Wouter Deprez, Music Hall Group, kunstencentrum Vlaams Fruit, Anna’s Steen en
Circus Ronaldo: vijf verschillende ervaringen met theater maken zonder subsidies.

13>15 GULLIVER, DE MUSICAL
Over het ontstaan van industriële reuzen in een klein landje
Sinds het begin van de jaren negentig lijkt het vrije aanbod erg snel toegenomen.
Even was er euforie, maar dan is gebleken dat de kleine Vlaamse markt zijn beper-
kingen heeft. Een overzicht van recente ontwikkelingen in theater, comedy en musical.

16>18 TUSSEN POPULAIR EN DEMOCRATISCH
Een gesprek met de cultuurcentra
Met een commerciële productie haal je een nieuw publiek naar het cultuurcentrum.
Maar die mensen betalen dubbel zoveel als voor een voorstelling uit de reguliere
programmering. Programmatoren van cultuurcentra spreken over hun dubbele hou-
ding ten aanzien van de vrije sector. 

19>22 OVERHEID EN MARKT
De moeizame zoektocht naar een partnerschap
Het Vlaamse cultuurbeleid neemt stilaan positie in ten aanzien van de markt. Lang
hadden de discussies een groot gebrek aan nuancering en werden zaken onnodig met
elkaar verward. Intussen is dit dossier in een stroomversnelling geraakt.

23>25 WAT VEEL GELD KOST, ZAL WEL GOED ZIJN
Enkele inzichten uit economisch onderzoek naar de cultuursector
Naast het courante sociologisch onderzoek kan de economie een extra dimensie in
het cultuurpolitieke debat brengen. We stellen enkele inzichten voor uit onderzoek
naar de kostenziekte, cultuurwaardebons, supersterren, schaal en waarde.

26>28 DE ‘CULTURELE GIMV’ ALS KANS VOOR DE VRIJE SECTOR
De Vlaamse Regering maakt werk van het oprichten van een ‘culturele GIMV’, een
investeringsmaatschappij voor ‘culturele industrieën’. Dirk De Corte, algemeen
directeur van het stadstheater NTGent, betwijfelt of dat het manna is waar de vrije
sector al een tijdje op hoopt.

BELEID
Deadlines: aanvragen voor een projectsubsidie of de
ondersteuning van een internationaal project in 2006.
Aanvraagdossiers structurele subsidie kunstendecreet.

KALENDER
Het VTi de komende maanden: we werven kandidaten voor
de nieuwe masterclass kunstkritiek; beleven de kick-off
van Romain Royal; de zomerregeling in de VTi-bibliotheek;
vooraankondiging van het VTi-colloquium over internatio-
nale werking. 

TUSSENSTAND
Met informatie over IETM in Belgrado; de internationale
delegatie die Tweetakt bezocht; het bezoek van Franstalige
theaterauteurs; een ontmoeting met Franstalige collega’s;
een onderzoek naar Vlaams theater in Nederland; het 
eerste salon over sociaal-artistieke creatie; de praktijk-
projecten loopbaanontwikkeling; de presentatie van het
publieksonderzoek bij Europese straattheaterfestivals; 
een excursie in West-Vlaanderen omtrent culturele infra-
structuur; de nieuwe website met werk- en repetitie-
ruimtes in Brussel ‘BARR’; het debat over theaterkritiek en
nieuwswaarde; een evaluatie van het sociaal statuut van
de kunstenaar; de bijdrage van het VTi aan de Archiefbank
Vlaanderen; een tool voor de inventarisatie van productie-
archieven; aanwinsten uit Zuid-Afrika in de VTi-collecties.

COLOFON
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WE LEGGEN
ONSZELF HET
ZWIJGEN OP

1

• Omdat dit hele seizoen in het teken staat
van een hertekening van het landschap in
het licht van het nieuwe kunstendecreet en
dat veel geduld van ons vraagt...

• omdat we vinden dat de artistieke en
intellectuele investering van de kunstensec-
tor in tientallen beleidsplannen niet in ver-
houding staat tot de feedback van commis-
sies en administratie en dit adviseringsmo-
del onder druk komt te staan...

• omdat we met zijn allen een democratisch
bezegelde procedure afgesproken hebben die
alle betrokkenen voorzichtigheid, zorgvuldig-
heid, terughoudendheid en een timing
oplegt, die we zouden moeten respecteren...

• omdat de wereld ondertussen natuurlijk
niet stilstaat en iedereen het spel van profi-
lering en politiek graag wil spelen (met
vaker min dan meer succes)...

• omdat we vermoeden het failliet mee te
maken van de loskoppeling tussen artistieke
en zakelijke beoordeling en (op het ogenblik
dat we dit schrijven) we niet weten hoe
beoordelingscommissies en administratie
tot “eensluidende definitieve adviezen” 
zouden zijn gekomen...

• omdat in de loop van de procedurerit toch
andere criteria opduiken, die eerst niet afge-
sproken werden (de tweejarige erkenning als
sanctie i.p.v. als extra instapmogelijkheid,
een quotum voor het aantal voorstellingen in
Vlaanderen, de ‘Vlaamse’ verankering van
podiumorganisaties, de verplichting tot
samenwerking met andere partners als een
plichtmatige mantra)...

• omdat het beleid ons voortdurend over-
laadt met als beslissingen vermomde denk-
pistes, die steevast breed maatschappelijke
discussies willen uitlokken...

• omdat we absoluut willen vermijden
opnieuw in een polemiek tussen de verschil-
lende kunstvormen (binnen en buiten het
kunstendecreet) terecht te komen...

• omdat de Commissie voor Cultuur van het
Vlaams Parlement zich binnenkort gaat 
buigen over de als overdreven aangevoelde
“administratieve last”, die het gevaar in
zich draagt dat de vraag naar overheidson-
dersteuning uiteindelijk de eigenlijke kunst-
creatie in de weg gaat lopen...

• omdat we ons ernstig afvragen wanneer
en waarom de administratie MLP de omslag
gemaakt heeft van een meedenkende, zor-
gende, flankerende overheidspartner naar
een sanctionerend, “letter van de wet”, kil
en afstandelijk controleorgaan...

• omdat de hele oefening rond het kunsten-
decreet gebeurt in een totaal wazig en onbe-
kend kader van budgettaire begrenzingen en
mogelijkheden...

• omdat alle heisa rond ons subsidieleed in
media en publieke opinie dreigt onder te
sneeuwen dat er in Vlaanderen nog ontzet-
tend goed theater wordt gemaakt...

• omdat: “Het zoeken door de artiesten naar
werkvormen waarin de artistieke behoeften
van een voorstelling de hele organisatie en
presentatie van die voorstelling kunnen
doorademen en de manier waarop de over-

THEATER 
DER AFSCHEIDNEMENDEN

Michel Uytterhoeven
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heid in haar manier van subsidiëren dit zoe-
ken ondersteund heeft, hebben in Vlaan-
deren geleid tot het creëren van een klimaat,
het aanleggen van een humuslaag, waarin
waardevol podiumwerk kan gedijen. Dit is
zowat onze belangrijkste verworvenheid in
de recente theatergeschiedenis, een schat
die gekoesterd moet worden.” (Marianne Van
Kerkhoven, dossier Zang en dans, p. 21)...

• omdat we als VTi geen organisatie zijn die
belangen verdedigt, maar proberen een
onafhankelijk expertisecentrum te worden,
als interface tussen overheid en podium-
landschap,

leggen we onszelf het zwijgen op.

Voor het VTi,
Michel Uytterhoeven

P.S.
Ik verlaat het Vlaams Theaterinstituut op 
1 juni om algemeen coördinator te worden
van Antwerpen Open vzw. Op een scharnier-
moment in het kunstenbeleid heb ik deze job
erg graag gedaan. Ik dank de ploeg mede-
werkers van harte, de bestuursorganen en
alle partners in het brede landschap van de
podiumkunsten voor hun kritiek, bedenkin-
gen, schouderklopjes, samenwerking.
Steunpunten zijn zinvol. Geef hen ook de
kans om hefboom te zijn. Dat dynamiseert,
dat stelt in vraag, dat doet alert zijn.
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DOSSIER VRIJE SECTOR
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INLEIDING
Joris Janssens

In het cultuurpolitieke debat in Vlaanderen staat de 
relatie tussen kunst en economie sinds kort hoog
op de agenda. Pas recent heeft de overheid een
aantal beleidsmatige initiatieven genomen om ook
commerciële cultuurproducenten te ondersteunen.
In het kunstendecreet zijn projectsubsidies niet
meer voorbehouden voor verenigingen zonder winst-
oogmerk. Daarnaast wordt er – buiten het kunsten-
decreet, maar gelijktijdig met de eerste grote sub-
sidieronde – op korte tijd een entertainmentbeleid
uit de grond gestampt. Cultuurminister Anciaux
kondigde voor juni al een culturele investerings-
maatschappij aan, maar een recente visietekst van
zijn administratie stelt een veel breder scala aan
mogelijke ondersteuningsvormen voor.

Dergelijke ideeën komen niet uit de lucht gevallen.
Ze zijn de voorlopig onzekere uitkomst van een ver-
haal dat al enkele jaren geschreven wordt, zowel
door de grotere spelers uit de ‘vrije sector’ als door
het beleid. Plots komt het dossier in een stroom-
versnelling. Tegelijk lijkt er over de ‘vrije sector’ 
nog steeds een gebrek aan theorie en feitenkennis
te bestaan.

In de theorievorming over ‘culturele industrie’ zijn
het doorgaans de producenten van massaal repro-
duceerbare goederen – CD’s, boeken, (video)films,
games,... – die de grootste aandacht krijgen. De
visietekst van de Administratie Cultuur bekijkt ook
de zogenoemde ‘perifere’ culturele industrie, maar
daarbij komen de podiumkunsten minder aan bod
dan andere sectoren. Bovendien worden ‘podium-
kunst’ en ‘live entertainment’ samengenomen. Die
gelijkschakeling is symptomatisch voor de over-
dreven nadruk die de laatste jaren in het cultuur-
politieke discours is uitgegaan naar enkele grotere 
spelers uit de musicalindustrie, die kampt met een
beperkte markt. 

Met deze Courant willen we het debat stofferen. Via 
verschillende pistes brengen we de vrije sector in
het Vlaamse theater in kaart: door een kort histo-
risch overzicht, met cijfermateriaal, door portretten
van enkele producenten en een gesprek met pro-
grammatoren van cultuur- en gemeenschapscen-
tra. Daarnaast hebben we het vanuit verschillende
invalshoeken over de relatie tussen cultuur, beleid

en economie. Els Baeten blikt terug op de recente
omslag in de manier waarop het cultuurbeleid zich
tot ‘de markt’ verhoudt. Nikol Wellens draagt enkele
vruchtbare inzichten aan uit de discipline van de
culturele economie. Dirk De Corte (NTGent) bekijkt
de mogelijkheden die een culturele GIMV de vrije
sector kan bieden.

Uit de feiten blijkt dat de niet-gesubsidieerde podi-
umsector veel breder en diverser is dan de media-
tieke focus op musicals en monologen doet vermoe-
den. Het gaat ook over cabaret, poppenspel, goed-
kope schoolvoorstellingen met BV’s, het opvrolijken
van recepties en voorstellingen die verder gewoon
in het gesubsidieerde circuit functioneren. Tegelijk
blijkt ook dat deze vrije spelers – hoe divers ze ook
zijn – met gelijksoortige problemen geconfronteerd
worden. Vooral dan op het vlak van infrastructuur,
tewerkstelling en de beperkingen van de inkomsten 
uit ticketverkoop. Ten slotte blijkt de vrije sector
niet zo vrij te zijn als soms wordt gedacht. Naast
de creatiesubsidies van de Vlaamse Gemeenschap
zijn er ook middelen voor spreiding, infrastructuur
en erfenissen uit het verleden...

Intussen handelt het beleid erg snel. De inhoudelij-
ke invulling van een entertainmentbeleid krijgt alle
aandacht. De focus ligt sterk op de vraag wat een
overheid kan doen, maar minder op wat een over-
heid zou moeten doen. De vraag naar de legitime-
ring van een beleid voor entertainment, een sector
die tot nader order vooral privé-belangen dient,
krijgt antwoorden die eerder op maat van de grote-
re producenten gesneden zijn. 

Anciaux’ entertainmentbeleid heeft een dubbele
doelstelling. Enerzijds wil hij de druk op het kun-
stendecreet verminderen, anderzijds wil hij de
basis van zijn cultuurbeleid verbreden. Met het
entertainmentbeleid wil hij het bestaande subsidie-
beleid voor kunsten complementeren en aanvullen.
Dat lijkt geen gemakkelijke oefening te worden, op
een moment dat 1) Anciaux zelf ‘overaanbod’ en
‘spreidingsproblemen’ als de grote uitdaging
beschouwt voor de podiumsector en 2) het zoeken
blijft naar een overeenstemming tussen het cultuur-
beleid en de belendende sectoren van onderwijs,
economie, tewerkstelling, welzijn, toerisme,...

4
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Van het theateraanbod op de Vlaamse podia zou de Vlaamse gemeenschap ten hoogste 30% rechtstreeks
subsidiëren. Dat was het opmerkelijke cijfer dat Jan Colpaert (EHSAL, Re-Creatief Vlaanderen) op het
Theaterfestival 2004 presenteerde. Het cijfermateriaal en het verslag van de presentatie zijn te vinden 
op de themapagina spreiding van www.vti.be. 
Colpaerts onderzoek heeft deze verdienste: voor de eerste keer werden er kwantitatieve gegevens gepu-
bliceerd over de verhouding tussen het gesubsidieerde en het felbesproken ‘vrije’ aanbod. Tegelijk bleven 
er enkele onduidelijkheden: wie of wat maakt er allemaal deel uit van die 70%? Wat is het aandeel van 
de ‘vrije sector’ op de Vlaamse podia?
********************************************************************************************

5

DE GEGEVENS
In opdracht van Cultuur Lokaal en VTi bracht Jan
Colpaert het aanbod in kaart van theater en muziek-
theater op de Vlaamse podia tussen 1999 en 2003.
Een van de onderzoeksvragen betrof de verhouding
tussen het gesubsidieerde aanbod en de ‘vrije sec-
tor’. Het is geen sinecure om hierop een antwoord te
formuleren. Voorlopig is er nergens pasklaar onder-
zoeksmateriaal voorhanden. In zijn onderzoek combi-
neerde Colpaert gegevens uit drie databanken, die
elk hun beperkingen hebben.
• In de VTi-databank ligt de nadruk sterk op de
gesubsidieerde sector. Slechts selectief wordt mate-
riaal opgenomen dat zich daarbuiten bevindt. 
• De KinderKunstenKalender is een (intussen in
onbruik geraakte) databank van Cultuur Lokaal met
informatie over kinder- en schoolvoorstellingen. Die
was vooral bedoeld als prospectie-instrument voor
jeugdprogrammatoren. 
• De gegevens van Tijd Agenda zijn erop gericht om
evenementen te afficheren (www.sherpa.be). Die
databank maakt geen onderscheid tussen amateur-
voorstellingen en professioneel theater, laat staan
tussen de gesubsidieerde en de niet-gesubsidieerde
sector. Dat zijn labels die de onderzoeker achteraf
moet aanbrengen op een zeer groot corpus van podi-
umvoorstellingen: jaarlijks ongeveer dertigduizend.
(Ook Tijd Agenda, trouwens, wordt recent niet meer
bijgehouden.)

Met vrij grote zekerheid kun je in de databank van 
de Tijd de voorstellingen isoleren die de Vlaamse
gemeenschap rechtstreeks subsidieert (door een
structurele enveloppe voor een gezelschap, door pro-
jectsubsidies voor een productie of nominatim, zoals
Theater Stap). Moeilijker wordt het om uitspraken te
doen over de omvang van het totale aanbod. De pro-

OVERAL WAAR 
MENSEN ZIJN

Joris Janssens

fessionele voorstellingen scheiden van het amateur-
theater is, zeker bij omvangrijke databestanden als
die van Tijd Agenda, een taaie klus. Daarom werkte
Colpaert met een onder- en een bovengrens, wanneer
hij het had over het aandeel van het gesubsidieerde
toneel binnen het totaal: “Een opvallend resultaat is
dat producties die met de rechtstreekse steun van de
Vlaamse Gemeenschap gecreëerd worden, ongeveer
één vierde (23 tot 29%) van het totale professionele
theateraanbod uitmaken.” 
Een eerste belangrijke conclusie was dus dat ten
hoogste 30% van het theateraanbod op de Vlaamse
podia rechtstreeks gesubsidieerd is. Maar een andere
conclusie was dat dit cijfer verfijning en uitdieping
behoefde. In deze bijdrage brengen we door middel
van een steekproef meer reliëf aan in de 70%. We
beperken het materiaal tot het aanbod van theater,
circus en animatie op de Vlaamse en een aantal
Brusselse podia in februari 1999 en februari 2000.
Dat maakt het mogelijk een aantal zaken meer in
detail te bekijken.

DE STEEKPROEF
Voor de twee onderzochte maanden telden we in
totaal 1.916 verschillende theatervoorstellingen. Dat
materiaal verdeelden we onder in enkele categorieën.
Ten eerste isoleerden we de gesubsidieerde voorstel-
lingen: enerzijds de rechtstreeks ondersteunde voor-
stellingen (zie hierboven), anderzijds coproducties
van kunsten- en cultuurcentra. Verder rubriceerden
we de buitenlandse voorstellingen. Ten derde is er de
‘vrije sector’: professioneel theater dat niet door de
Vlaamse gemeenschap is gesubsidieerd. Ten slotte
hebben we nog steeds een restcategorie. Ook voor
een beperkte steekproef is het niet altijd mogelijk om
semi-professionele of onbekende gezelschappen te
plaatsen. 

EEN KWANTITATIEVE BLIK OP DE DIVERSITEIT VAN DE VRIJE SECTOR 
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Dit onderscheid levert het bovenstaand overzicht van
absolute aantallen en percentages op.

HET GESUBSIDIEERDE THEATER
In totaal is dus iets meer dan 40% van het totale
professionele aanbod op de Vlaamse podia (recht-
streeks of onrechtstreeks) gesubsidieerd. Algemeen
ligt het aandeel van het gesubsidieerde theater in
deze steekproef hoger dan in de cijfers die we op 
Het Theaterfestival presenteerden. Daar zijn twee
redenen voor.
De Tijd Agenda vermeldt geen gegevens over co-
producties van kunsten- en cultuurcentra. Door de
kwantitatieve beperking van de steekproef was het
mogelijk om dergelijke samenwerkingsverbanden voor
het eerst in rekenschap te brengen. In de steekproef
gaat het om ongeveer 5% van het totaal.
Los daarvan ligt ook het cijfer van de rechtstreeks
gesubsidieerde voorstellingen (36%) op zich al hoger
dan de eerder vermelde 30%. Door de kwantitatieve
beperking van de steekproef konden we nauwkeuriger
naar het materiaal kijken en voorstellingen wegfilte-
ren die niet in het corpus thuishoren (vooral ama-
teurproducties en Franstalige voorstellingen op
Brusselse podia). Als het totale aantal voorstellingen
kleiner wordt, dan stijgt het gesubsidieerde aandeel
vanzelf.

BUITENLANDSE VOORSTELLINGEN 
Het geïmporteerde theater maakt ongeveer 10% uit
van het totale aantal voorstellingen op de Vlaamse
podia. Het gaat grotendeels om Nederlandse voorstel-
lingen (de hier behandelde gegevens gaan over
theater). Enerzijds gaat het om bekende namen uit
het volwassenencircuit: het Barre Land, Toneelgroep
Amsterdam,... Daarnaast valt de sterke Nederlandse
aanwezigheid in het kindertheater op (Theatergroep
Delta, Theater Terra, Mimetheater Gerard Pillen,...).

DE VRIJE SECTOR
Als ‘vrije sector’ beschouwen we professioneel theater
dat zonder subsidies van de Vlaamse gemeenschap
is gemaakt. Het aandeel van dat segment in onze
steekproef is 42%: ongeveer even groot als het aan-
deel van de gesubsidieerde sector. 
Maar wie of wat is dat, die vrije sector? Uiteindelijk
gebruiken we een negatieve omschrijving. De ‘vrije
sector’ is dat wat geen directe of indirecte subsidies
krijgt. Het gaat dus om een restcategorie, en dat
brengt als vanzelf een grote veelvormigheid met zich
mee. In de rest van deze bijdrage zetten we enkele
inhoudelijke lijnen uit. Sommige daarvan kunnen
onderbouwd worden met de databankgegevens.
Andere opmerkingen zijn voorlopig niet meer dan
intuïties.

• Enter ta inment ,  cabaret ,  poppenthea ter
De grotere commerciële spelers zijn in de steekproef
nauwelijks aanwezig. We telden twee voorstellingen
van Studio 100, geen enkele van Music Hall. Dat is
niet moeilijk te verklaren. Het gaat over cijfers voor
theater, die dateren van vijf jaar geleden. Pas nadien
hebben beide producenten zich ook toegelegd op
toneel. (zie p. 15). Een onderverdeling in genres levert
wel op dat de vrije sector toch grotendeels de functie
van ontspanning en entertainment op zich neemt. De
databank van De Tijd bevat een classificatie volgens
genre. Ongeveer 40% van onze 800 vrije voorstellin-
gen wordt daar gemerkt als ‘cabaret’, ‘komisch’,
‘tragikomisch’, ‘volkstoneel’, ‘animatie’ of ‘(one man)
show’. Er is daarbinnen duidelijk sprake van enkele
minder ‘subsidiabele’ genres of circuits. Zowel caba-
ret (16% van de vrije sector) als poppentheater
(10%) zijn erg sterk vertegenwoordigd. Cabaret is
duidelijk een niet-gesubsidieerd circuit. Dat is min-
der het geval bij het poppentheater. In dit segment
zijn vrij veel professionele niet-gesubsidieerde spe-
lers actief, bijvoorbeeld de Poppenschouwburg van
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Campen, Theater Toone en Propop. Maar poppen-
theater lijkt meer dan cabaret ‘subsidieerbaar’. Er
wordt ook gesubsidieerd figurentheater gemaakt, 
bijvoorbeeld door De Maan en Theater Taptoe.

• Schoolvoo r ste l l ingen en  ander  maa twerk
Uit het onderzoek van Jan Colpaert bleek al dat 
het jeugdtheater sterk vertegenwoordigd is op de
Vlaamse podia. Minstens 28% van de voorstellingen
uit het totale corpus is jeugdtheater. Dat is ook voor
de vrije sector het geval, zo blijkt bijvoorbeeld uit de
manier waarop vrije gezelschappen zich op het inter-
net aanbieden. 
We merken op dat nogal wat producenten maatwerk
aanbieden rond educatieve thema’s. Theater Spoor 6
biedt voorstellingen aan over ziek zijn, mode,... en
maakt daarvoor ook educatief materiaal (CD’s en
werkmappen). Groter is het Edukatief Theater
Antwerpen (ETA), dat in de schoot van het Fakkel-
theater werkt. Het ETA biedt voorstellingen aan over
ondermeer pesten en drugsgebruik, naast anderstalig
theater dat bruikbaar is bij taallessen. 
TheaterNIVO afficheert dan weer: “Hier kan u terecht
voor theaterstukken, evenementen, schoolvoorstellin-
gen, en alles wat op niveau hoeft te zijn!” Meer alge-
meen is het zo dat de kleinere producenten activitei-
ten ontwikkelen op verschillende terreinen en werk op
maat aanbieden. Ze spelen in scholen, maar vrolijken
ook recepties en feesten op. Ze blijken algemeen erg
flexibel te zijn: “Tijdens een receptie, bij een opening
van een nieuwe zaak, in een etalage of tijdens een
diner: het Sabbattini Mimetheater beschikt over ver-
rassingsacts die kunnen gespeeld worden overal
waar mensen zijn.”

• De v lot tende grenzen van de  vr i je  secto r
Het gesubsidieerde en het vrije circuit zijn onmogelijk
strikt van elkaar te scheiden. Om te beginnen is de
theatersector steeds meer een sector van freelancers.
Er zijn dus wel wat mensen die in beide circuits mee-
draaien, en ook daarbuiten (radio, tv, film...) deels
hun brood verdienen. Daarnaast is de grens tussen
‘vrij’ en ‘gesubsidieerd’ ook op het niveau van gezel-
schappen en organisaties soms moeilijk te trekken. 
In deze bijdrage gebruiken we de productiesubsidies
van de Vlaamse Gemeenschap als voornaamste crite-
rium. Maar er zijn nog andere subsidiestromen. 
Om te beginnen voeren ook lagere overheden – heel
wat steden, de meeste provincies, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie in Brussel – een actief
subsidiebeleid. 

Wat de Vlaamse Gemeenschap betreft, zijn er nog
andere subsidiestromen dan die in het kader van het

(podium)kunstendecreet. Ten eerste is er – zo bleek 
al uit het onderzoek van Colpaert – het feit dat ook
de vrije sector gebruik maakt van gesubsidieerde
infrastructuur. Daarbovenop komen soms nog extra
spreidingsubsidies. De Afdeling Volksontwikkeling en
Bibliotheekwerk van de Administratie Cultuur onder-
steunt een aanbod onder de noemers ‘Podium’ en
‘Jong Talent’. Organisatoren krijgen een tussenkomst
in de uitkoopsom als ze een voorstelling programme-
ren uit de selectie. En die is erg breed. Er is een groot
luik ‘humor-cabaret’, en ook veel gezelschappen uit
de ‘vrije sector’ genieten steun. Het gaat bijvoorbeeld
om Theater Paljas, het kunstencentrum Vlaams Fruit,
Tine Ruysschaert tot en met de Drie monologen van
Marcella Piessens (totale uitkoopsom: € 100).

• In-  en  u i tst room
Niemand heeft een garantie op subsidies van de
Vlaamse gemeenschap. Heel veel gezelschappen 
krijgen soms wel en soms geen ondersteuning.
Bijvoorbeeld hebben Kollektief D&A (Gent) en Anna’s
Steen (Antwerpen) in het verleden voor een aantal
producties Vlaamse projectsubsidies gekregen en
voor andere niet. Meer algemeen hebben gezelschap-
pen een geschiedenis. Met minder of meer succes
leggen ze een traject af. Via bijvoorbeeld provinciale
en stedelijke subsidies, projectsubsidies of coproduc-
tiesteun, kan dat uitmonden in een structurele erken-
ning door de Vlaamse gemeenschap. 
Sommige gezelschappen slagen erin carrière te
maken en vinden toegang tot het gesubsidieerde cir-
cuit. Maar anderen slagen daar niet in. Sommigen
geven op, anderen gaan op zoek naar strategieën om
toch een professionele werking te laten draaien.
Naast maatwerk is veel spelen met weinig medewer-
kers één manier om break-even te draaien.
Instroom gaat automatisch gepaard met uitstroom.
Van zodra de gesubsidieerde sector zich vernieuwt,
vallen er partijen uit de boot. Een volledige lijst van
organisaties en mensen die vroeger deel uitmaakten
van het gesubsidieerde circuit zou lang zijn.
Ook op het niveau van de individuele medewerkers
zijn de grenzen tussen ‘vrij’ en ‘gesubsidieerd’ vlot-
tend. Bijvoorbeeld Frank Aendenboom en Herbert
Flack komen uit de oude KNS-stal. Jef Demedts 
(ex-NTG) werkt nu geregeld voor Music Hall. 

Door veranderende artistieke normen lijken sommigen
nog maar moeilijk in aanmerking te komen voor sub-
sidiëring door de Vlaamse gemeenschap. Maar voor
wie uit de boot valt, blijkt dat niet steeds een drama
te zijn. Een beperkt aantal makers kunnen hun eerder
verworven netwerk en bekendheid verzilveren, onder
meer in de vrije sector.
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In deze bijdrage komen vijf gezelschappen aan het woord die ervaring hebben met musical, toneel en 
circus zonder subsidies. Wouter Deprez speelt in het comedycircuit, maar kreeg onlangs met zijn Kollektief
Najief projectsubsidies voor een seniorenvoorstelling. Catrien Hermans leidt kunstencenctrum Vlaams
Fruit, de verderzetting van Theater Ivonne Lex. Peter Hoogland is communication, media and creative
director bij Music Hall, een van de grote spelers in het musicalcircuit. Het kindertheatergezelschap 
Anna’s Steen speelt op de grens van de gesubsidieerde en de vrije sector: soms mét en soms zonder
projectsubsidies. Circus Ronaldo dient welbewust geen aanvraag in bij de nieuwe grote subsidieronde. 
Het zijn vijf uiteenlopende verhalen, die de diversiteit van de ‘vrije sector’ scherp doen uitkomen. 
Toch komen een paar constanten terug. Het zijn vooral de kosten voor personeel en infrastructuur die 
van theatermaken een erg dure onderneming maken. Hoe zorg je dan dat op het einde van het jaar de
rekening klopt?

********************************************************************************************

5X THEATER MAKEN 
ZONDER SUBSIDIES

Joris Janssens

ANNA’S STEEN
Bart Embrechts: “Anna’s Steen is ontstaan in 1993
en maakt theater voor kinderen. Wij zijn heel klein
begonnen, we werden opgemerkt en naarmate de
vraag om te spelen toenam, zijn we geleidelijk pro-
fessioneler geworden.” 
“We hebben nu tien producties gemaakt, gemiddeld
één per jaar. Daarvan zijn er drie door de Vlaamse
gemeenschap gesubsidieerd. Wij hebben de eerste
vier à vijf jaar geen geld gekregen, en plots kregen
we wel wat. We waren er intussen in geslaagd ons te
doen opmerken: we hadden al enkele producties ge-
maakt, we waren genomineerd voor de Signaalprijs,...
Maar doorstromen naar een structurele subsidie is
moeilijk en de druk op de projectenpot blijft groot.”
“Soms krijgen we geld van de Provincie Antwerpen.
Ook van de Stad Antwerpen hebben we twee keer
middelen gekregen, uit een potje om jonge gezel-
schappen te ondersteunen. Maar een jong gezelschap
zijn we nu niet meer. De stad heeft soms ons druk-
werk betaald. En verder werken we soms samen met
cultuurcentra, voornamelijk logistiek.”
“We spelen meestal in de cultuurcentra. We zitten in
het circuit van de gesubsidieerde theaters. Veel men-
sen vallen ook uit de lucht als ze horen dat we geen
subsidies krijgen. De vraag is groot. We spelen
gemiddeld 100 à 150 voorstellingen per jaar.
Negentig procent daarvan zijn schoolvoorstellingen.
In die zin hebben we wel succes.”
“We werken met een kleine vaste kern van twee men-
sen. An Lombaerts werkt acht uur per week. Als we
projectsubsidie krijgen, dan is dat iets meer. Ikzelf
ben zes maanden per jaar in dienst. De andere helft
van het jaar stempel ik.”

“Verder werken we telkens ook met mensen van bui-
tenaf, die per productie worden aangenomen. Als we
een dossier indienen voor een projectsubsidie moeten
mensen zich engageren voor een project waarvan we
absoluut nog niet zeker zijn dat er effectief geld zal
zijn. Als we subsidies krijgen, dan kunnen we hen
daarvoor betalen. Anders repeteren ze gratis. Dikwijls
haken ze daardoor al op voorhand af. Dat is het ver-
schil tussen een productie mét of zonder subsidies.
We hebben nooit geïnvesteerd in infrastructuur. We
investeren in mensen.”
“We moeten veel spelen om rond te komen, maar
kunnen onze uitkoopsom ook niet té hoog leggen,
want dan kunnen we minder spelen. Maar hoe meer
we spelen, hoe langer we onze medewerkers moeten
betalen.”
“Het blijft dus een moeilijke evenwichtsoefening. Ook
artistiek: er wordt gevraagd om te vernieuwen en risi-
co’s te nemen. Maar elke productie is als een nieuw
examen voor de commissie. Het moet elke keer goed
zijn, of je ligt eruit. Dus moet je op veilig spelen.”

Van Jos en Peer, Anna’s Steen en HETPALEIS, 2000, 
regie: Bart Em

brechts, foto: An Lom
baerts

051573 COURANT73 CORR  12-05-2005  13:58  Pagina 8



Minder 

risico’s

9

MUSIC HALL GROUP
Peter Hoogland: “Geert Allaert is het prototype van de
ondernemer. Hij droomde ervan de grote buitenlandse
musicals – Phantom of the Opera, Cats, Les Miséra-
bles – in Vlaanderen op de planken te brengen. Hij
heeft daarvoor Music Hall nv opgericht, met eigen
kapitaal en de inbreng van een aantal partners:
ondermeer de GIMV, Roularta, Mercator,... 
Toen bleek dat er geen infrastructuur was om het
grote werk te tonen heeft hij zalen gekocht: de Stads-
schouwburg in Antwerpen, Vorst Nationaal, Capitole
in Gent,... Nu is er ook een afspraak met het Kursaal
Oostende om de zaal te exploiteren tijdens de winter-
en zomervakanties.”
“Een jaar geleden waren we virtueel failliet. Er was
ondermeer 120 miljoen verlies aan Phantom of the
Opera. De Music Hall nv sleurde bijna de hele Music
Hall Group (MHG) mee. Bovendien waren de leningen
voor de infrastructuren op zeer korte termijn afgeslo-
ten, waardoor we jaarlijks enorme bedragen moesten
afbetalen. Intussen is de situatie veranderd. Music
Hall nv is in faling gegaan, en de groep is geher-
structureerd. Fortis Bank heeft de leningen over een
langere periode gespreid. Dries Herpoelaert, ex-Fortis,
is zakelijk leider geworden. Geert Allaert is nu vooral
verantwoordelijk voor de artistieke werking: de
Vlaamse producties en de programmering in de
zalen.”
“Het is onze prioriteit om onze zalen meer te laten
renderen. Het voorbije jaar heeft MHG het risico dras-
tisch ingeperkt. We zijn gestopt met eigen creaties en
hebben vooral ingekocht: Maurice Béjart, de West-
Endproductie Grease, Cooking uit Zuid-Korea,... 
Voor de buitenwereld lijkt dat minder straf, maar
financieel was het een veel beter jaar.”
“We investeren ook zwaar in de infrastructuur van
Capitole. De bedoeling is daar heel divers te pro-
grammeren. Met grote producties alleen krijg je die
zaal niet gevuld. De zaal kan nu ook verkleind wor-
den. We kunnen daar ook monologen als Caveman en
De laatste hongerkunstenaar met Bob de Moor pro-
grammeren.”

“Geert Allaert wil ook zelf blijven produceren. Om dat
te realiseren heeft hij een stichting in het leven
geroepen, de Live Entertainment Foundation (LEF).
Die stimuleert mecenaat. De LEF geeft dotaties aan
twee nieuwe vzw’s. Zo kunnen we toch Vlaamse pro-
ducties opzetten zonder immense risico’s te nemen.
MHG koopt deze producties en zet ze in de markt.”

“Intussen hebben we wel drie podia die beter draaien
dan een paar jaar terug. We hebben ook interessante
afspraken met mediabedrijven. En we hebben de fee-
ling om iets naar een breder publiek te communice-
ren. Langzaam maar zeker gaan we erop vooruit.
Maar om kwalitatieve musicals en theaterstukken te
produceren heb je veel geld nodig. Met de LEF alleen
blijft het moeilijk.”
“We hebben een tweejarige enveloppe aangevraagd
in het kunstendecreet, maar kregen een negatief 
pre-advies. Wij pleiten voor een andere vorm van
subsidie, bijvoorbeeld een tax-sheltersysteem. De
return voor de overheid én de maatschappij is groot.
Door het subsidiëren van een productie vloeit er
enorm bedrag aan geld terug naar de overheid via
BTW, RSZ en andere taksen.”
“Niet alleen rechtstreeks, maar ook onrechtstreeks
vloeit er geld terug. Voor Romeo en Julia hebben we
een jaar lang honderd mensen tewerkgesteld. Denk
ook aan de tewerkstelling door onze bestellingen bij
vormgevers, freelancers, door de horeca rond het
theaterplein in Antwerpen... Ook niet onbelangrijk is
de sociale rol die een theater speelt voor de omgeving
en als promotiemiddel voor een stad als Antwerpen.
Onze zalen brengen leven in het hart van Gent en
Antwerpen.”

Dracula. De musical, een Geert Allaert Theaterproductie, 2005
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WOUTER DEPREZ
“Meestal speel ik solovoorstellingen. Ik heb met
Kollektief Najief één keer subsidies aangevraagd en
gekregen: voor Koning Keizer Kannibaal, waarin we
met drie mensen op het podium staan.”
“Ik ben enorm blij met dat geld, want daarmee kan ik
mijn medewerkers betalen. Toch heb ik er een dubbel
gevoel bij. Om te beginnen heb ik in mijn dossier
sterk benadrukt dat Koning Keizer Kannibaal géén
comedyvoorstelling is, wel een theatervoorstelling
voor senioren. Maar zowel de beoordelingscommissie,
de pers als de programmatoren hebben het zo niet
voorgesteld. Uit dossiers van mensen die ik ken,
blijkt dat het in het verleden niet mogelijk was 
comedy als genre te subsidiëren. Nu wordt mijn voor-
stelling vreemd genoeg wél als comedy ondersteund, 
terwijl het geen comedy ís.” 
“Daardoor komen nogal wat mensen kijken met een
verkeerd verwachtingspatroon. Ze willen lachen met
de nieuwe voorstelling van Wouter Deprez, terwijl
Kollektief Najief in mijn hoofd sterk gescheiden is van
mijn solowerk. Op de weinige plekken waar Koning
Keizer Kannibaal wel juist geafficheerd is, zie je ook
dat het als seniorenvoorstelling echt goed werkt.”
“Ten tweede is er weinig subsidie gegeven, omdat de
beoordelingscommissie oordeelt dat Koning Keizer
Kannibaal zichzelf zou moeten kunnen financieren. 
Terwijl dat helemaal niet kan met de uitkoopsommen
die je krijgt. Ik speel enorm lange reeksen van mijn

solovoorstellingen. Zo heb ik mezelf kunnen betalen
tijdens het schrijf- en repeteerwerk.”
“Voor mijn solovoorstellingen vraag ik geen subsidies
aan. Ik wil dat ze zelfbedruipend zijn, want ik wil dat
niemand over de schouders meekijkt. Maar ik merk
wel dat de markt harder wordt, zowel in Vlaanderen
als in Nederland. Nu begint dat wel te lopen, maar
zolang de boekingen niet komen moet je minder leuke
dingen doen voor het geld. Als je voor TV werkt, krijg
je een stempel opgeplakt. Dat zie ik ook in mijn
advies. Met mijn bekendheid zou ik gemakkelijker
publiek moeten kunnen aantrekken. Daar moet je
toch voorzichtig mee zijn. TV doe ik enkel voor de
boterham, dat is strikt gescheiden van mijn werk in
het theater. Als iemand deeltijds bakker is, dan hou
je daar toch ook geen rekening mee? Tenzij die
natuurlijk helemaal onder het meel op het podium
verschijnt.”
“Wat ondersteuning voor solisten of kleine groepen
betreft, zou je kunnen denken aan een circuit van
kleine zaaltjes, waar je try-outs kunt gaan spelen.
Voor boekingskantoren of organisatoren zijn try-outs
minder interessant, maar voor comedy zijn ze essen-
tieel. Je repeteert minder, maar probeert iets uit voor
een publiek. Je hebt echt lange speellijsten nodig om
je act te laten groeien. En tegelijk moet het op de
première al heel goed zijn.”

Koning Keizer Kannibaal, Kollektief Najief, van/m
et: W

outer Deprez, Helder Deploige en W
annes Cappelle, 2005, foto: Ann Dewulf
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VLAAMS FRUIT
Catrien Hermans: “Kunstencentrum Vlaams Fruit
komt voort uit het vroegere Theater Ivonne Lex (TIL),
dat acht jaar geleden gestopt is. Uit de periode van
TIL erven we onze twee zalen. Het Appeltje telt 72
plaatsen en het Klokhuis heeft een capaciteit van
120. We hebben gevochten om die infrastructuur te
kunnen behouden, met de steun van de Stad
Antwerpen. Dankzij de stad en de provincie konden
we ook eigen producties blijven opzetten. Soms
coproduceren we. En tegelijk laten we de zaaltjes
draaien. We programmeren erg breed: Wouter Deprez,
Bob De Moor, De Tijd, studentenprojecten,...”
“Ikzelf leef van mijn SABAM-vertaalrechten en een
deeltijdse job bij een andere vzw. We leven van de
inkomsten die we hebben, maar we hebben erg veel
kosten. Iedereen die meewerkt aan de producties,
wordt betaald. Daarnaast dragen we ook de erfpacht
en de onderhoudskosten aan de gebouwen. Tegelijk
zijn de inkomsten beperkt. Onze zaaltjes zijn te klein
om veel winst te kunnen maken. We leggen de ticket-
prijzen niet al te hoog, omdat mensen toch nog naar
het theater moeten kunnen gaan.”
“Zo werken we nu acht jaar, maar stilaan lopen we
vast. Ik heb een grote schuld bij de RSZ. Doordat ik

die nu aflos, kan ik de huidige RSZ niet meer betalen.
Het is een vicieuze cirkel. Ofwel moeten we stoppen
met produceren en enkel coproducties en gastvoor-
stellingen programmeren. Ofwel komt er toch wat
geld van de Vlaamse gemeenschap. Nu hebben we
subsidie aangevraagd als kunstencentrum. Het pre-
advies was negatief. We zouden niet vernieuwend
genoeg zijn. Maar wat we tonen is erg divers.
Vernieuwing is een moeilijk begrip. Er moet toch ook
diversiteit zijn. Misschien moet er ook iemand zijn die
gewoon verhalen blijft vertellen zoals de mensen het
graag zien.”
“Verder zouden we te lokaal zijn. Maar elk jaar spelen
we meer dan vijftig voorstellingen in Nederland. We
touren ook in heel Vlaanderen. Opmerkelijk is dat we
lang niet in het circuit van cultuurcentra terecht kon-
den. Daar waren we lang taboe, maar er is nu een
kentering. Nu neemt die vraag toch toe, doordat we
erg publieksvriendelijk zijn maar toch niet te plat of
te gemakkelijk.”
“Om subsidies te krijgen lijkt publieksvriendelijkheid
een negatieve factor te zijn. Dat wordt tegen je
gebruikt: men gaat ervan uit dat je geen ondersteu-
ning nodig hebt. Maar dat klopt niet. Dan moet je
alles zelf doen. Maar ik zie dat liever breder. Het
decor- en kostuumontwerp besteed ik liever uit aan
iemand die ik daarvoor ook wil betalen.”

Adres Onbekend, Vlaam
s Fruit, regie: Catrien Herm

ans, foto: Alain Giebens
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CIRCUS RONALDO
Lisbet Van de Sype: “Ik werk voor Frans Brood
Producties, het bureau dat de spreiding doet voor
Circus Ronaldo. Wij hebben hen leren kennen in
1995. Toen zaten ze financieel aan de grond. Ze reis-
den Vlaanderen rond met de tractor. Maar artistiek
maakten ze fantastisch werk. Wij hebben hen gehol-
pen een parcours uit te zetten.” 
“Tussen 1996 en 1998 speelde Circus Ronaldo vooral
in Vlaanderen en Nederland. Ze zaten in het circuit
van de cultuurcentra en namen ook commerciële
opdrachten aan. Vanaf 1998-1999 zijn ze internatio-
naal doorgebroken. Nu zijn de mogelijkheden enorm.
Ze spelen nu in circuits die wij met Frans Brood erg
goed kennen: zowel het openluchtcircuit als de grote-
re zalen in het buitenland, waar we goede contacten
hebben via de dansgezelschappen die we vertegen-
woordigen. Dankzij hun artistieke kwaliteit kunnen de
Ronaldo’s daar terecht.”
“Ronaldo is iets bijzonders. Ze hebben een eigen
infrastructuur: een tent en woonwagens. Hun voor-
stellingen groeien organisch. Die moeten hun tijd
krijgen om te groeien. En ze spelen zo lang ze willen.
Je kunt daar echt geen timing op zetten.”
“Ze hebben wel projectsubsidies gekregen en krijgen
subsidies voor internationale reiskosten. Ze kunnen
overleven door heel veel in het buitenland te spelen,
waar de uitkoopsommen hoger zijn. Maar de kosten
om de tent en de wagens te onderhouden zijn enorm.
Daarom doen ze alles zelf: de tent herstellen, tribu-
nes lassen, decor en attributen maken, affiches 
ontwerpen,... Ze hebben geen zakelijk leider, geen
technisch directeur. Tot vorig jaar bouwden ze zelf de
tent op.”
“Nu hebben ze iemand die een beetje de technische
dingen opvolgt. Maar de druk blijft enorm. Tijd om
gas terug te nemen is er niet, want niet spelen bete-
kent ook geen inkomsten. Dat is niet eeuwig vol te
houden. Ze moeten keihard werken en verdienen wei-
nig geld. En toch vragen ze geen structurele subsi-
dies aan. De vrijheid om te maken en te spelen wan-
neer ze dat willen is hen heilig. Maar misschien moet
er voor hen ondersteuning op maat mogelijk zijn?
Want het is zo specifiek en bijzonder wat ze doen.”

Boven: de tent van Circus Ronaldo ; midden en onder: La Cucina dell’Arte, Circus Ronaldo, 2004.
Foto’s: Benny De Grove
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Theater zonder subsidies is voor Vlaanderen niet nieuw. Maar in de jaren 1990 lijkt het vrije aanbod
sterk toe te nemen. In veel opzichten betekent de opkomst van VTM een scharnierpunt. Nogal wat
theaters zetten de deuren open voor amusement. Herkenbaarheid en toegankelijkheid worden de nieu-
we toverwoorden. Tot op zekere hoogte vindt een nieuw publiek de weg naar de zalen; tv-toestellen
houden hen niet weg. Er ontstaat een doorstroming van kapitaal en vedetten tussen de televisie en de
podia, gerugsteund door een totnogtoe ongekende propagandamachine en een eigen infrastructuur.
Voor het eerst lijken alle basisingrediënten verzameld die noodzakelijk zijn voor een volwaardige cultu-
rele industrie in Vlaanderen. Maar tegelijk blijkt duidelijk dat een kleine markt ook zijn beperkingen
heeft.

****************************************************************************************

GULLIVER,
DE MUSICAL

Robin D’hooge

OVER HET ONTSTAAN VAN INDUSTRIËLE REUZEN IN EEN KLEIN LANDJE

THEATER EN DE VRIJE SECTOR
Meteen na zijn ontstaan rekruteert VTM uit het
bestaande vrije circuit. Het Echt Antwaarps
Theater, actief sinds de jaren 1970, mag enkele
programma’s aanleveren (Den Bompa, Luc Philips,
1990). Geleidelijk wordt plaats geruimd voor een
nieuwe kaste. 
Het publiek komt voortaan naar de zalen voor per-
sonages uit soaps: Pol Goossen, Herbert Flack, Chris
Lomme,... Naambekendheid is voor acteurs dus
mooi meegenomen, maar voor TV werken betekent
natuurlijk vast inkomen. Dat is ook nodig, want
vrije producties werken vooral met freelancers. Om
de kosten verder te drukken, wordt het aantal
medewerkers bovendien klein gehouden en blijven
de technische middelen beperkt. Voorbeelden zijn
komische monologen als de Vaginamonologen (An
Nelissen, 2002) en verhalen over koppels als Mn.
zkt. Vr. (Erik Goossens en Bieke Ilegems, 1997). De
laag gehouden productiekost maakt het makkelijker
om producties zo vaak mogelijk op te voeren, te
hernemen en zo een hoger rendement te creëren. 
Vaak gaat het om reisvoorstellingen (Paljas Pro-
ducties). Het jeugdtheater kan daarbij rekenen op
een eigen afzetmarkt in scholen. Om dat alles in
goede banen te leiden wordt de rol van boekings-
kantoren en mediapartners steeds belangrijker
(Huub Colla, Garifuna,...). Wie wel een eigen huis
heeft (Vlaams Fruit, Tinnenpot, EWT, voorlopig nog
Theater Boechout,...) verhuurt het aan anderen om
de bezettingsgraad te maximaliseren. 

COMEDY,  EEN VAK APART
In het kielzog van die evolutie ontstaat een voor
Vlaanderen relatief nieuw genre: comedy. Urbanus
was tijdens de jaren 1970 en 80 zowat de eerste
die erin slaagde om het niveau van de Vlaamse
variététraditie te overstijgen en – over de grenzen
heen – aansluiting te vinden bij de Nederlandse
cabarettraditie. In de jaren 1990 timmert Kommil
Foo verder aan de weg. Al snel kapen ze de
Rotterdamse Camerettenprijs weg met Plank
(1993). Naast hun televisiebekendheid opent die
erkenning de deuren van de Vlaamse culturele cen-
tra. Andere mediacoryfeeën zoals Els De Schepper
en Geert Hoste springen mee op de wagen. Een
generatie Vlaamse cabaretiers, stand-ups en
impro’s rijst als paddestoelen uit de grond. 
Vlaanderen reageert aanvankelijk onwennig. Stand-
up comedy blijft ronddraaien in een eigen circuit
van kleine zaaltjes (bijv. The Lunatic, 1-2-3
Comedy Club) en festivals (Humorologie, Humo’s
Comedy Cup). Maar sinds onder anderen Wim
Helsen en De Schedelgeboorten gelauwerd werden
in Nederland, is ook hier de publieke opinie aan 
het ontdooien. Gespecialiseerde theaterbureaus als
XL Productions, Kaft Producties en Bis Producties
duwen stevig aan de kar. Cultuurcentra ruimen
steeds meer plaats in voor het comedy-aanbod.
Klassieke theaterproducties voelen de hete adem
van de concurrentie. Ook de houding bij het beleid
verandert. Tot voor kort leek comedy niet subsi-
dieerbaar. Een paar theaterprojecten van komieken,
zoals De Groote Boodschap van Busstop vzw (2003)
en Koning Keizer Kannibaal (Kollektief Najief,
2005), kregen recent projectsubsidies toegekend.
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MUSICAL ,  DE GROTE MIDDELEN
Internationaal gezien staat de musicalindustrie
aan de top van de vrije markt. Groots opgezette
shows zijn weliswaar publiekstrekkers, maar hun
kostenplaatje is navenant. Is de Vlaamse markt
daar klaar voor? 
In Vlaanderen bestond al een bescheiden musical-
traditie. Medio jaren 1970 maakte Theater Arena in
Gent kleinschalige musicals met subsidiegeld.
Tegen 1985 was de financiële put zo groot gewor-
den, dat het Koninklijk Ballet van Vlaanderen het
roer moest overnemen. Het Ballet bouwde een repu-
tatie op met bekendere titels zoals My Fair Lady
(1986), Evita (1987) en de eigen creatie Dear Fox
(1990). 
In de jaren 1990 dienen zich enkele belangrijke
nieuwe spelers aan. De nv Music Hall besluit in het
gat te springen en via samenwerkingsakkoorden
met het Ballet en (aanvankelijk) Joop van den Ende
worden in 1996 Cats (162.000 toeschouwers) en in
1998 Les Misérables (412.000 toeschouwers) naar
ons land gehaald. Die deals omvatten naast de
vergoeding van de auteursrechten telkens ook een
vaste artistieke ploeg. Die ploeg ziet er nauw op toe
dat het origineel tot in de kleinste details gekloond
wordt, trekt de juiste mensen aan en zorgt waar
nodig voor opleiding. Intussen zoekt het Ballet
nieuwe pistes. Men kiest resoluut voor meer artis-
tieke vrijheid met Sacco en Vanzetti (1996).
Geert Allaert slaagt erin om een mastodont op touw
te zetten met geld van de familie Allaert, de GIMV
en Roularta. Dat verzekert hem meteen ook van een
veelvoud aan promotiekanalen (De Persgroep,
Roularta, VTM en regionale TV). Sherpa, een eigen
centrale, staat in voor de kaartjesverkoop.
Musicalzalen waren er tot op dat moment niet in
Vlaanderen, daarom wordt zwaar geïnvesteerd
(waar mogelijk met overheidshulp) in een netwerk
van eigen infrastructuur (stadsschouwburg
Antwerpen, de Gentse Capitole, een overeenkomst
met Casino Kursaal in Oostende...), weliswaar met
wisselend succes. Het Brugse Concertgebouw, bij-
voorbeeld, was oorspronkelijk bedoeld als vehikel
voor de projecten van Music Hall. Ook de plannen
voor een musicalzaal in Renault Vilvoorde, niet 
toevallig in de thuishaven van de familie Dehaene, 

gaan niet door. Met de Live Entertainment
Foundation, een mecenaat dat naast Jean-Luc
Dehaene Lernout en Hauspie in haar rangen telt,
probeert Allaert dan weer een opleidingscentrum
van de grond te krijgen in zijn geboortestad Menen.
Zo wil hij een gestage aanstroom van nieuw talent
verzekeren. En Celie wordt ambassadrice van My
First Musical, een vzw die Les Misérables en andere
projecten slijt aan scholen.
Studio 100, gebouwd op het succes van Samson en
Gert, drijft de verticale structuur à la Music Hall
nog verder door. Hun eersteling Sneeuwwitje
(1998), een coproductie met VTM, is meteen een
hit. Het bedrijf ziet zichzelf amper nog als musical-
producent. Hun sprookjesmusicals en zaalshows
zijn weinig meer dan een vehikel in een brede
cross-marketingstrategie. Kinderen worden aange-
sproken langs alle mogelijke kanalen en nemen
hun families op sleeptouw. Van merchandising
(CD’s, strips, koekjes, ...) over tv-programma’s
(Kabouter Plop, Piet Piraat, ...), films en popgroepen
(K3, Spring) tot een eigen pretpark (Plopsaland):
alles krijgt zijn plaats. De Kabouter Ploplijn is een
toonvoorbeeld van hoe de wisselwerking tussen
deze verschillende kanalen maximaal te gelde
gemaakt wordt. Zo mag ook K3 bijvoorbeeld opdra-
ven in een film en musicals als De 3 Biggetjes
(2003) en Doornroosje (2002). Alles blijft in eigen
huis. Zelfs de regie geeft Gert Verhulst liever niet
uit handen. De musicals krijgen ook nog eens 
systematisch een vervolg in Nederland.
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Chess,
Musicalafdeling Koninklijk
Ballet van Vlaanderen
1994-1995
(Muziek: Benny Andersson 
& Bjorn Ulvaeus)
Foto: B. Cloet

De Samson & Gert Kerstshow,
Studio 100, 2004, 
foto © Studio 100
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REALITY KNOCKS
Rond de eeuwwisseling heerst er even een eufori-
sche stemming. Maar de kleine Vlaamse markt
raakt verzadigd. Aan de ene kant wordt musicals
maken steeds moeilijker. Een beschikbare cast en
crew vinden wordt een probleem; loonkosten rijzen
de pan uit, deels omdat een beperkt kringetje
musicalartiesten hun ervaring wil verzilveren;
materiaalkosten stijgen navenant. De moordende
concurrentie, ook uit Nederland, zet extra druk op
de ketel. 
Aan de andere kant zijn de (potentiële) toeschou-
wersaantallen gewoon niet langer toereikend voor
het aanbod dat de pan uit rijst. Waar producties in
West End en Broadway, vooral dankzij toeristen,
kunnen teren op een gemiddelde looptijd van 5 à
10 jaar, blijft de looptijd in Vlaanderen beperkt tot
maximum 2 jaar. Tegen 2001 vechten maar liefst
zeven producenten om hun zitjes vol te krijgen. De
tijd van lang op voorhand uitverkochte zalen is
voorgoed voorbij. 
Roularta Events speelt relatief op veilig met een
compilatie van Greatest Hits uit bekende musicals.
Het Gentse Backstage beperkt zich tot kleinschali-
ge producties, maar komt zonder hernemingen of
reisvoorstellingen niet uit de kosten. Tabas&Co
pakt groots uit met Kuifje - De Zonnetempel. De
verkoop van 250.000 tickets, nodig om uit de kos-
ten te komen, wordt lang niet gehaald. Voor winst
werd volledig op het buitenland gerekend maar de
interesse blijft helemaal uit. Ben, de eigen creatie
van Ronald van Rillaer waarvoor de Waagnatie
speciaal werd verbouwd, zat na maanden voorver-
koop en de eerste speelweken amper aan 30.000
verkochte zitjes. De productie blijkt te vernieuwend
om een groot publiek aan te snijden en gaat uitein-
delijk als eerste op de fles. In 2003 moet ook de
productiecel van Music Hall een gerechtelijk
akkoord aanvragen om aan de schuldeisers te ont-
snappen. Na een tegenvallende tournee met Romeo
en Julia in Nederland (2004) volgt het failliet. 

NA DE ZONDVLOED
Music Hall leeft voortaan van externe producties en
de verhuur van zaalinfrastructuur. Via de Live
Entertainment Foundation blijft men geld sprokke-
len, maar nieuwe musicals komen er alleen nog als
de voorfinanciering rond is. Met Dracula wordt in
november 2005 nog eens een poging ondernomen,
het streefdoel is 95.000 verkochte tickets. 
Zelfs Studio 100 houdt het voorlopig bescheiden,
met Sneeuwwitje als eerste van een serie herne-
mingen. Met Blanche Neige lonkt de producent dan
weer naar Frankrijk. Met producties voor volwasse-
nen, zoals Bloedbroeders (2004), wil het dan weer
veel minder lukken. Een subsidieaanvraag voor
Daens, een coproductie met het Ballet – dat her-
vormd werd tot Musical Vlaanderen – is intussen
geweigerd. 
Geleidelijk verschuift de aandacht van de produ-
centen naar volkse, komische theaterproducties.
Studio 100 richt in zaal Elckerlyc het Nieuwe
Boulevardtheater op om ondermeer Slisse en Cesar
(2002) te maken. Ook de revues van Caals en Van
Vooren krijgen er een vaste stek. De Caraïbische
zee (2004) moet afgelast worden wegens het plotse
overlijden van Ann Petersen. Jef Demedts mag
Boeing Boeing (2003) maken voor Music Hall,
intussen speelde hij Scrooge en binnenkort volgt 
De Paradijsvogels. Demedts zat ook achter de oor-
spronkelijke versie destijds in het NTG. Daarmee
wordt duidelijk dat de vrije sector zich genesteld
heeft in de niche die ontstaan is nadat de stads-
theaters in de jaren 1990 nieuwe wegen opzochten.
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Dear Fox,
Musicalafdeling Koninklijk
Ballet van Vlaanderen
1990-1991
(Muziek en tekst: Dirk Stuer)

Evita,
Musicalafdeling Koninklijk

Ballet van Vlaanderen
1986-1987

(Muziek: Andrew Lloyd
Webber)

Foto: P. De Backer
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Uit het onderzoek van Jan Colpaert van Re-Creatief Vlaanderen (zie p. 5) bleek dat de ‘vrije sector’ – naast
een eigen circuit met eigen infrastructuur – een significante plek inneemt op de gesubsidieerde Vlaamse
podia, bij de cultuur- en gemeenschapscentra. 
Welke gezelschappen en voorstellingen uit de ‘vrije sector’ programmeert men en waarom? Hanteren de
cultuurcentra en gemeenschapscentra andere beleidslijnen voor de programmering van gesubsidieerde
dan voor niet-gesubsidieerde gezelschappen? In welke mate is er ruimte voor een receptieve programme-
ring, waarbij de centra hun podia verhuren aan evenementenbureaus en lokale verenigingen? 
Ervaart men concurrentie van commerciële voorstellingen elders in de gemeente, stad of regio? 
Op zoek naar antwoorden op die vragen nodigden het VTi en Cultuur Lokaal, het steunpunt voor het 
lokaal cultuurbeleid, een aantal programmatoren uit op de koffie. Rond de tafel zaten Dirk Van Driessche 
(CC Sint-Niklaas), Wim Van Parijs (CC Westrand, Dilbeek), Filip Strobbe (CC De Spil, Roeselare), Paul Neefs
(CC de Werft, Geel), Manu Morris (CC Zwaneberg, Heist-op-den-Berg), Greet Droogmans (GC Mortsel) en
Marleen Bailleul (CC De Kern, Wilrijk).
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TUSSEN POPULAIR
EN DEMOCRATISCH

Els Baeten 
Joris Janssens

Marc van Mechelen 
Nikol Wellens

Wim Van Parijs: “Ik heb als programmator nog nooit
stilgestaan bij de vraag of een productie al dan niet
subsidies gekregen heeft. Van veel gezelschappen
weet ik zelfs niet of ze subsidies krijgen. Voor ons zijn
andere vragen relevant. Over welk gezelschap gaat
het? Wat spelen ze? Wat willen we ons publiek tonen?
Willen we werk tonen van het Echt Antwaarps Teater
of van het Brussel Volkstejoeter? We hebben in
Dilbeek altijd heel breed geprogrammeerd en dat
moeten we blijven doen. Veel hangt af van de doel-
stellingen. Ik programmeer De Tijd niet om een breed
publiek te bereiken maar om een select publiek een
tekstueel en vormelijk goede theatervoorstelling aan
te bieden. Als ik het Echt Antwaarps Theater pro-
grammeer, dan is dat om een aantal mensen uit 
hun luie zetel te halen om naar iets leuks te komen
kijken.”

Paul Neefs: “Ook in de Werft hebben we geen expli-
ciete beleidslijnen voor de vrije sector. Maar met
commerciële producties zijn we wel voorzichtiger. Niet
omdat een commercieel product bij voorbaat slecht
zou zijn, wel omdat de ticketprijzen in dat circuit veel
hoger liggen. Die prijzen worden door de producenten
vaak als minimumtarieven aan de centra opgelegd.” 
“Andere afwegingen zijn: participeert de ‘nieuwe’
publieksgroep die het centrum bij dergelijke produc-
ties bezoekt, later ook aan de ‘reguliere’ programme-
ring? In welke mate ondervindt de ‘reguliere’ pro-
grammering concurrentie van het commerciële aan-
bod?”

Marleen Bailleul: “In het Antwerpse heeft de vrije
sector een eigen circuit, met zalen als de Stads-
schouwburg, zaal Elcerlyck,... De producenten die
daar terecht kunnen, vragen niet of ze Pippi Lang-
kous bij ons mogen spelen.”

Dirk van Driessche: “Ook wij krijgen weinig vragen
uit die hoek. Sint-Niklaas ligt op de as tussen Gent
en Antwerpen. In de Stadsschouwburg van Antwerpen
en in de Capitole in Gent kunnen commerciële produ-
centen reeksen spelen. De kleinere initiatieven bren-
gen reeksen in het Fakkeltheater of de Tinnenpot.
Daar kunnen ze het halve Waasland mee bedienen. 
Je mag de regionale context dus niet uit het oog 
verliezen.” 
“We hebben een regionaal samenwerkingsverband
met zes centra, waarbij ieder een eigen profiel heeft.
Wij brengen het gesubsidieerde theater en bieden een
podium aan het amateurtoneel uit de streek.
Daarvoor hebben we een publiek. Comedy staat eer-
der in Hamme of Lokeren. Als wij een comedyreeksje
organiseren, dan werkt het ook niet zo goed. De vrije
sector is op kleine schaal vertegenwoordigd in ons
programma door ‘onderaanneming’ van derden (bijv.
Paljas Produkties). Er zijn geen andere geschikte
zalen in Sint-Niklaas, daarom komt ook dat aanbod
bij ons terecht.”

EEN GESPREK MET DE CULTUURCENTRA OVER ‘DE VRIJE SECTOR’
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Filip Strobbe: “Ik vraag me af of we ons niet méér in
het segment van die commerciële spelers moeten
begeven. Ik vind dat we dat terrein niet mogen over-
laten aan spelers die als enige doelstelling hebben
winst te genereren. Er zijn een aantal evenementen-
bureaus actief die de zalen van cultuurcentra afhu-
ren voor grote commerciële acts. Bij een optreden van
Natalia vragen ze voor alle plaatsen 37 euro. Meteen
uitverkocht! De service wordt minimaal gehouden.
Die bureaus brengen amper vijf hostesses mee, ter-
wijl wij een beroep doen op twaalf hostesses voor de
plaatsaanwijzing. Het nieuwe publiek dat naar het
cultuurcentrum komt, moet dus veel meer betalen
maar wordt slechter bediend. En die mensen maken
absoluut geen onderscheid tussen die voorstelling en
de rest van het programma.” 
“Er is vraag naar entertainment. Hoe moeten we ons
daartoe verhouden? Wij programmeren commerciële
producties om ons maatschappelijk draagvlak te ver-
groten. Will Tura is goed in zijn genre en wij vinden
dat een liefhebber van Will Tura even goed moet wor-
den ontvangen als een liefhebber van Ultima Vez.
Hopelijk kan je via die populaire programma’s wat
nieuwe mensen aan je huis binden. Dat lukt deels via
abonnementenformules.”

Marleen Baillieul: “Het idee van publieksomkadering
is in Antwerpen echt een heet hangijzer geworden. De
cultuurcentra willen hun positie ten opzichte van de
andere Antwerpse spelers opnieuw bepalen. Een van
de punten die we willen uitspelen is onze familiale
omgang met het publiek. Anders dan de Stads-
schouwburg of de Bourla willen wij meer bieden dan
een drankje voor of na de voorstelling. Onlangs heb-
ben we de plaatselijke fotovereniging gevraagd om
familieportretten te nemen, die we dan digitaal door-
stuurden. We zijn ook bezig met toeleiding.”

Wim Van Parijs: “Even belangrijk als de service is de
controle over de ticketprijs. Als men voor Pippi Lang-
kous 25 euro wil vragen, dan gaan wij onderhande-
len. Voor kinderen vragen we nooit meer dan 12 euro
per ticket.”

Filip Strobbe: “Wij maken bij de prijszetting van de
tickets wel een onderscheid tussen gesubsidieerde en
niet-gesubsidieerde voorstellingen. Bij de commercië-
le producenten gaan we ervan uit dat we zeker break-
even moeten halen, terwijl we voor bijvoorbeeld Rosas
best willen bijpassen. Wij leggen wel 40.000 euro toe
aan onze schoolvoorstellingen, terwijl dat bijna alle-
maal niet-gesubsidieerde voorstellingen zijn. Zo wor-
den die producenten dus wel gesubsidieerd door de
lokale overheid.”

Manu Morris: “Het is onze politiek is geweest om met
de opbrengsten van bijvoorbeeld Geert Hoste de ver-
liezen bij andere producties te compenseren. Sinds
we daar geen winst meer op maken, brengen we ook
geen Geert Hoste meer.”

Wim Van Parijs: “Ik heb daar een moreel probleem
mee. Bij commerciële en volkse voorstellingen krijg 
je doorgaans een lagere inkomensgroep in de zaal.
Moeten we die mensen laten opdraaien voor de in-
vestering in pakweg Vandekeybus, die een hogere
inkomensgroep aantrekt?”

Filip Strobbe: “Bij ons kost een voorstelling 5.000
euro aan algemene en personeelskosten, los van de
productiekost. Dat bedrag vragen we niet bij de com-
merciële verhuur. Bovendien is elke productie die in
een gemeentelijke infrastructuur staat in principe
ondersteund. Zouden er in Vlaanderen wel zalen
bestaan die volledig los van overheidssubsidie func-
tioneren? De Stadsschouwburg in Antwerpen is voor
een prikje weggeschonken. Hetzelfde geldt voor de
Capitole in Gent en het Casino Kursaal van Oostende.”

KA-BOOM!, Alex Agnew bij Podiumkunsten Bis Produkties, 2005, beeld: Alex Agnew
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Manu Morris: “Ik krijg meer en meer de vraag van
lokale verenigingen die een interessante voorstelling
willen organiseren om hun kas mee spijzen. Dat gaat
dan over Johan Verminnen, Wim Helsen,... Dat is dan
het betere werk, in vergelijking met sommige andere
vrije producties. Wij doen in die gevallen de ticket-
verkoop, stellen technici en onthaal ter beschikking.
Voor lokale initiatiefnemers geldt een lager tarief dan
voor de commerciële organisatoren.” 

Filip Strobbe: “Soms neemt een organisator een ver-
eniging onder de arm om aan het commerciële tarief
te ontsnappen.”

Paul Neefs: “Bij ons is vraag van derden de laatste
jaren afgenomen. Dergelijke evenementen worden
namelijk steeds minder winstgevend voor verenigin-
gen. Bij activiteiten van lokale verenigingen maakt
het publiek trouwens minder de link met de reguliere
programmering van het centrum. Zij mikken immers
vooral op de eigen achterban.”

Wim Van Parijs: “Ook de theaterbureaus spelen een
grote rol. Bureaus als XL Productions, Garifuna en
Podiumkunsten Bis Produkties zijn de laatste jaren
erg bepalend geweest in het nieuwe denken over de
vrije sector. XL en Bis hebben zich sterk toegelegd op
comedy, en dat heeft effect.”
Dirk Van Driessche: “Vooral Garifuna promoot de
vrije sector. Maar het verschil met de gesubsidieerde
sector is soms erg klein. Neem nu Tom Van Dyck die
Kaatje is verdronken bracht met De Kempvader. 
Ook Thassos verdeelt een aantal vrije producties van
mensen die in de reguliere sector spelen of speel-
den.”

Wim Van Parijs: “Vorig jaar kreeg ik bezoek van een
dame die producties via een klein bureau recht-
streeks aan de scholen wil verkopen. Dat waren alle-
maal projecten met een BV in de cast. Ze vroeg 
telkens een bepaalde prijs per leerling; voor soms
amper een halve euro kregen ze een uur monoloog in
de klas. Die mevrouw kon zo wel dertig producties
aanbieden. Ook de vrije sector is zich op die manier
aan het organiseren, en ik maak me daar wel zorgen
om. De scholen moeten geen pure ontspanning sub-
sidiëren. Dat mag er wel zijn voor mijn part, maar
hieraan moet je geen schooltijd besteden. Als je
muzische vorming wil geven op school, moet je ervoor
zorgen dat er een leerproces is, waarbij kinderen
inzichten krijgen in artistieke processen en artistieke
producten.” 

Dirk Van Driessche: “Je ziet ook scholen die expliciet
kiezen voor het educatieve, waarbij het theater niet
meer is dan een middel. Het gaat om voorstellingen
over rookpreventie, drugspreventie, pestpreventie...
Op die manier komt de vrije sector ook binnen op
school, via op maat gemaakte producties. Ik heb 
er geen problemen mee. Dat biedt mogelijkheden 
voor de cultuurcentra om complementair te werken.
Ze kunnen dan eerder kiezen voor een artistieke
invalshoek.”

Boven Zinloos geweldig, De Neveneffecten bij Podiumkunsten Bis Produkties, 2005, beeld: De Neveneffecten; 
onderaan meer comedians uit de stal van Podiumkunsten Bis Producties (links Thomas Smith, rechts Wim Helsen).
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PRELUDE
In het discours over het cultuurbeleid in Vlaanderen
werd de ‘markt’ tot voor kort vooral in negatieve zin
gethematiseerd. De overheid eigende zich een
‘marktcorrigerende taak’ toe, gebaseerd op een
aantal waarden. Tot de jaren negentig spitste de
discussie zich toe op de invulling van ‘kwaliteit’ en
– aan de vraagzijde – de haalbaarheid van demo-
cratisering en participatie. ‘Vernieuwing’ kwam pas
later prominent op de agenda.
In 1988 gooit de econoom Paul De Grauwe de knup-
pel in het hoenderhok met zijn boek De zichtbare
hand, twee jaar later gevolgd door De nachtwacht
in het donker. De Grauwe plaatst de soevereiniteit
van de consument centraal. Die zet hij tegenover de
macht van de ‘experts’, die oordelen over wie al
dan niet subsidies krijgt. Hun macht zou leiden 
tot een scheefgetrokken participatie. De Grauwe
sluit cultuursubsidies niet uit. Hij pleit wel voor
subsidies per verkocht ticket, of een consumenten-
subsidie. De discussie gaat hier nog niet over al
dan niet overheidssteun aan commerciële initiatie-
ven. Die sector is nog niet prominent aanwezig. De
discussie draait om een subsidiebeleid of niet.
De wel erg neoliberale stellingnamen van De
Grauwe hebben twee uiteenlopende gevolgen
gehad. Ze gaven aanleiding tot het formuleren van
argumenten voor de legitimering van subsidies.
Maar ze hebben ook een gepolariseerd denken
gevoed over de relatie tussen de ‘overheid’ versus
de ‘markt’ enerzijds, en ‘cultuur’ versus ‘economie’
anderzijds. Het dichotome denken heeft er later
voor gezorgd dat de gesubsidieerde en de niet-
gesubsidieerde sector vaak als twee tegengestelde
partijen tegenover elkaar staan.

DE OVERHEID UITGEDAAGD
In de jaren tachtig en negentig neemt het niet-
gesubsidieerde aanbod toe. Het belang van com-
merciële actoren wordt prominenter. Voor het aan-
bod dat buiten het overheidsbeleid valt, blijkt een
publiek te bestaan. Ook genres die traditioneel bui-
ten de subsidiemogelijkheden vielen, dienen zich
aan voor overheidssteun. De overheid weet er niet
goed raad mee. Ze probeert stapsgewijze en ad hoc
een aantal uitdagingen te pareren. 
Een eerste discussie gaat over de vraag of bepaal-
de genres ook in aanmerking kunnen komen voor
overheidssteun, vooral populaire muziek en musi-
cals. Subsidiemogelijkheden voor populaire muziek
komen er voor het eerst met het muziekdecreet van
1998. Het is één van de voorbeelden van een over-
heidsoptreden voor disciplines die traditioneel als
populair of laag werden bestempeld, en die op die
manier een meer legitiem karakter krijgen. De over-
heid speelt dus in op de erosie van het traditionele
onderscheid tussen hoog- en laagcultuur. Het
muziekdecreet bepaalt wel dat muziekorganisaties
alleen in aanmerking komen als ze beschikken 
over rechtspersoonlijkheid met niet-commercieel
karakter.
Wat musicals betreft ligt de zaak enigszins anders.
Er was de musicalwerking binnen het gesubsidieer-
de Koninklijk Ballet van Vlaanderen. Ook het
gesubsidieerde Publiekstheater in Gent bracht
musicals. Musical kon in principe ook een plaats
vinden binnen het podiumkunstendecreet. In 2001
en 2002 werden aanvragen voor projectsubsidie
ingediend, maar die werden negatief geadviseerd
door de beoordelingscommissie muziektheater. 
Toch gaf de plaats van musicals binnen het beleid

DE MOEIZAME ZOEKTOCHT 
NAAR EEN PARTNERSCHAP

Els Baeten

OVERHEID EN MARKT

Toen Marino Keulen (VLD)  tijdens een debat in het Vlaams Parlement in 2003 pleitte voor een culturele
investeringsmaatschappij, deed dat heel wat wenkbrauwen fronsen. Intussen zijn we 2005 en gaat het
allemaal erg snel. Cultuurminister Bert Anciaux kondigde een ondersteuningsbeleid aan voor culturele
industrieën, dat al in januari 2006 van start moet gaan. Het Vlaamse cultuurbeleid neemt dus stilaan
positie in ten aanzien van de markt. In vele landen staat die thematiek al langer op de agenda en wer-
den concrete beleidsacties ondernomen. In Vlaanderen zijn goede analyses én een daarop gebaseerd
overheidsbeleid lang uitgebleven. Dat had tot gevolg dat discussies een groot gebrek aan nuancering
hadden en dat zaken onnodig met elkaar werden verward. Deze beknopte historische bijdrage geeft
een overzicht van de manier waarop een positionering tegenover de markt maar langzaam in het 
cultuurbeleid doordringt én van de stroomversnelling waarin het cultuurbeleid zich vandaag bevindt.

****************************************************************************************
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aanleiding tot discussie. Niet alleen bestonden er
vragen over de positie van het KBVV. Ook de faillis-
sementen in de musicalsector zwengelden het
debat aan. In 2002, in het Vlaams Parlement, stel-
de  minister Anciaux duidelijk: “De meeste musi-
cals in het commerciële circuit worden gemaakt om
zoveel mogelijk mensen te bereiken en op die
manier zoveel mogelijk op te leveren. Op zich is dat
natuurlijk niet verwerpelijk. Maar ik durf te betwij-
felen of het de taak van de overheid is om deel te
nemen aan een dergelijk commercieel circuit, net
zoals ik dat doe voor het commerciële theater, de
commerciële muziek, enzovoort.”
Desondanks wordt in het kunstendecreet voor het
eerst een opening gemaakt naar commerciële orga-
nisaties. In het kunstendecreet komen commerciële
organisaties wel alleen maar voor projectmatige
subsidiëring in aanmerking. Hoe beperkt de subsi-
diemogelijkheden ook gedefinieerd zijn, toch impli-
ceert de opening op zich dat de overheid vanaf nu
ook voor commerciële organisaties een rol ziet weg-
gelegd binnen het vooropgestelde waardenkader.
Tijdens de bespreking in de parlementaire commis-
sie geeft minister Van Grembergen toe dat het
decreet geen sluitend antwoord biedt voor de com-
merciële benadering van de kunsten. Hij vindt het
nog te vroeg om dit gegeven nu al in een decreet te
verankeren. 

TWEE STEMMEN UIT DE PRAKTIJK
Ongeveer tien jaar na De Grauwe wil Geert Allaert
(Music Hall) de dichotomie tussen ‘cultuur’ en 
‘economie’ doorbreken. In een bijdrage voor de VTi-
publicatie Kunst, markt en macht ontwikkelt hij de
premisse dat in elk cultureel bedrijf, gesubsidieerd
of niet, het zakelijke en het artistieke beleid even-
waardige aandachtspunten zijn. Beide aspecten
moeten in de beoordeling opgenomen worden. 
Men moet dus op zoek naar wetmatigheden die 
voor iedereen bepalen wanneer en onder welke
voorwaarden men overheidssteun kan krijgen.
Volgens Allaert kan de overheid allerlei producties
ondersteunen die onvoldoende inkomsten kunnen
genereren: omdat ze experimenteel of vernieuwend
zijn of omdat de Vlaamse markt te klein is. Allaert
voorziet ook samenwerking tussen de overheid en
het privé-initiatief op het vlak van infrastructuur,
tewerkstelling en werkgelegenheid.
Een tijd later is een andere stem te horen, met
name van Stefaan De Ruyck, toen nog voorzitter
van de Vlaamse Directies voor Podiumkunsten
(vdp). In De Morgen (4/6/2003) stelde hij voor om –
naast het kunstenbeleid – een entertainmentbeleid
te ontwikkelen voor organisaties die geen kunst
ambiëren. Daarin ziet hij niet alleen plaats voor

Onderzoek

commerciële producenten, maar ook voor circussen,
musical, eventueel ook cabaret. Het hoefde hem
ook niet per se te gaan om een subsidiebeleid. 
De Ruycks interventie is geen uitgewerkt voorstel,
maar in de eerste plaats een strategische stelling-
name. Volgens hem zorgt het ontbreken van een
entertainmentbeleid ervoor dat de druk op het 
kunstenbeleid te groot wordt.

EEN STROOMVERSNELLING 

• Onder zoek
Tot voor kort ontbrak elementaire kennis over
omvang en betekenis van de commerciële cultuur-
markt. Binnen het steunpunt Re-Creatief
Vlaanderen nemen Katia Segers en Ellen Huijgh
(VUB) in 2001 het initiatief om hierover onderzoek
te doen. Dat onderzoek omvat een theoretisch luik
over de kenmerken en mechanismen van culturele
industrieën en een aanzet tot mapping van de
culturele industrieën in de live entertainmentmarkt
met twee cases: Clear Channel Europe en de musi-
calsector. Daarnaast willen de onderzoekers be-
leidsaanbevelingen formuleren. Het onderzoek zou
tegen juni 2005 afgerond zijn. 

• Een groeiend pol i t iek  draagvlak
In zijn beleidsnota 1999-2004 besteedde minister
Anciaux geen aandacht aan overheidssteun voor de
culturele industrie, al had de administratie Cultuur
in haar regeerbijdrage gewezen op het belang hier-
van. De tijd was er blijkbaar niet rijp voor.
Voor de beleidsperiode 2005-2009 vraagt de admi-
nistratie opnieuw aandacht voor de thematiek.
Ditmaal is de bijdrage meer uitgewerkt. Er is dan
ook intussen meer reflectiewerk beschikbaar.
Minister Anciaux neemt de aandacht voor de 
culturele industrie mee op in zijn beleidsnota 
2005-2009. 
De Vlaamse overheid wil voortaan twee sporen
bewandelen om innovatie, artistieke creatie en 
participatie te garanderen. Het ‘algemeen belang’
wordt het onderscheidende criterium om tot over-
heidssteun over te gaan. Het eerste spoor is het al
bestaande subsidiebeleid, aangevuld met project-
matige subsidiëring van commerciële actoren voor
opdrachten van algemeen belang. Een tweede
spoor is een flankerend en marktcorrigerend beleid
voor culturele industrieën, voor zover die kansen
bieden om de waarden te realiseren die aan de
basis liggen van het overheidsbeleid. Hoewel de
culturele industrie – dit kunnen zowel privé-perso-
nen zijn met het statuut van zelfstandige als com-
merciële vennootschappen – vertrekt van het parti-
culiere belang en gericht is op financiële winst, is
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Een 
groeiend
politiek
draagvlak

overheidssteun mogelijk waar dit omwille van het
algemene belang opportuun wordt geacht.
Hoe valt die omslag bij de minister te verklaren?
Bij de voorstelling van zijn beleidsnota aan de 
cultuursector (18/1/2005) ziet minister Anciaux
steun aan culturele industrieën niet alleen als een
middel om de druk op de bestaande regelgeving te
verminderen, maar ook – en dat is veel essentiëler,
zegt hij –  om het blikveld van het cultuurbeleid
sterk uit te breiden. 
Aan de ene kant is er dus de bezorgdheid van de
minister om het budget voor de bestaande decreten
niet te belasten met ‘nieuwe spelers’. Het is het
argument dat Stefaan De Ruyck al eerder naar
voren schoof. Het tweede argument is veel positie-
ver gesteld: het uitbreiden van het blikveld van het
cultuurbeleid. Voor deze piste is er nu ongetwijfeld
meer politieke steun. In de vorige paarsgroene
coalitie is vooral de VLD pleitbezorger van over-
heidssteun aan de cultuurindustrie. Tijdens het
toekomstdebat van 2003  in het Vlaams parlement
pleit VLD-parlementslid Marino Keulen voor een
partnership tussen publieke en commerciële orga-
nisaties. Hij pleit ook voor een culturele GIMV die
privé-middelen koppelt aan een streven naar kwali-
teit. Spirit vindt dat het grijze gebied tussen com-
mercie en overheid een kans moet krijgen door joint
venture, risicokapitaal en fiscale maatregelen. 
SP.A vraagt zich af waar de grens ligt tussen de
gesubsidieerde en de commerciële sector: commer-
ciële sectoren worden al gesubsidieerd en het com-
merciële aanbod kan ook kwalitatief zijn. SP.A vindt
samenwerking noodzakelijk, maar dan moet de
overheid eerst goed weten wie de actoren zijn.
CD&V – die toen nog in de oppositie zat – blijft 
erg kritisch. 
In die periode wordt vanuit de VLD, vooral bij
monde van minister Patricia Ceysens en minister-
president Bart Somers, de aandacht gevestigd op
het belang van de creatieve industrie voor
Vlaanderen. Hun inspiratiebron is de Amerikaan
Richard Florida, die in The Rise of the Creative
Class wijst op het belang van de creatieve klasse
als motor van economische groei en verandering.
Een dergelijke benadering opende perspectieven om
de discussie over de grenzen van het cultuurbudget
heen, te voeren.

• Een v is ietekst  van  de  administ ra t ie
In het voorjaar 2004 startte de administratie
Cultuur, samen met een aantal experts uit verschil-
lende culturele sectoren, met het ontwerpen van
een mogelijk strategisch kader voor een beleid
t.a.v. de culturele industrie. Die tekst werd onlangs
gepubliceerd op de website van de administratie

Een 
visietekst 
van de 
administratie

(www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid). 
Deze nota gaat uit van de marktcorrigerende rol
van de overheid. Die moet erop toezien dat de
gevolgen van een toenemende vermarkting geen
ernstige hypotheek leggen op de waarden van een
cultuurbeleid. Of positief uitgedrukt: het is de
bedoeling meer kwaliteitsvolle Vlaamse culturele
producten te ontwikkelen en te verspreiden,
gemaakt door professionele producenten en mee
gefinancierd door particuliere investeerders. 
Binnen de culturele industrie maakt men een
onderscheid tussen producenten van industrieel
reproduceerbare producten (boeken, gedrukte
media,...) en producenten van niet- of semi-indus-
trieel reproduceerbare goederen. Private organisa-
ties binnen de podiumkunsten behoren tot de twee-
de categorie, naast beeldende kunst, het concert-
wezen, én aldus de administratie ook sectoren als
design, mode en gastronomie. De administratie
vertrekt dus vanuit een heel brede invulling van
‘cultuur’. 
Bedrijfseconomisch gezien zijn er erg uiteenlopende
organisatiestructuren, met aan de ene kant van het
spectrum grootschalige conglomeraten, aan de
andere kant een grote en diverse groep kleinschali-
ge organisaties die van toenemend belang is met
betrekking tot tewerkstelling en innovatie, de hand-
having van de culturele diversiteit in de context
van mondialisering, de lokale sociale en economi-
sche ontwikkeling en de verbetering van het vesti-
gingsklimaat voor hoogwaardige dienstverlenende
bedrijven. Met andere woorden: hier doen ook niet-
culturele argumenten hun intrede. De administratie
merkt overigens op dat er op dit moment zeer wei-
nig gekend is over die kleinschalige culturele
industrie in Vlaanderen.
De administratie houdt een pleidooi voor een ge-
diversifieerd beleid met een ruim assortiment aan
beleidsinstrumenten. De culturele industrie zelf is
namelijk erg divers. Er is de kernindustrie versus
perifere industrie, met allerlei mengvormen. Maar
ook binnen iedere sector bestaan grote verschillen.
Volgens de administratie dient het beleid ten eerste
oog te hebben voor de sectorale eigenheid. Ten
tweede dient het beleid oog te hebben voor de vol-
ledige economische keten, van ontwikkeling tot 
distributie, met inbegrip van promotie. Als bijlage
bij de nota is een waslijst aan mogelijke beleids-
instrumenten opgenomen. Enkele voorbeelden: PPS-
projecten, een investeringsfonds, een agentschap
naar het voorbeeld van het Canadese SODEC dat
een aantal financieringsmogelijkheden en steun-
maatregelen aanbiedt, het ter beschikking stellen
van infrastructuur en fiscale instrumenten.
Wie de nota vanuit het perspectief van de podium-
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De minister
aan zet

kunsten leest, blijft met vele onbeantwoorde vragen
zitten. Bij sommige uitspraken kan men ook grote
vraagtekens plaatsen, zeker als men ze in de con-
text van een cultuur- of kunstenbeleid wil situeren.
Wat in de sectorale analyses meteen opvalt, is dat
de administratie podiumkunsten en live entertain-
ment probleemloos tot één categorie verheft.
Wie zoekt naar de manier waarop de administratie
eventuele steun op productie- en distributieniveau
verbindt aan een kwaliteitsnotie, moet het met de
volgende passage stellen:
“Een veelgehoorde klacht aan het adres van de
commerciële cultuurorganisaties is dat te vaak
gekozen wordt voor evidente en weinig diepgaande
producties. Een ondersteuning op het vlak van dis-
tributie en promotie kan ertoe bijdragen dat de
Vlaamse culturele industrie haar draagvlak kan
vergroten in binnen- en buitenland en dus ook voor
risicovollere producties een ruimer publiek kan
aanspreken.”
Bij vele sectorale analyses schuift de administratie
al een aantal concrete beleidsinstrumenten naar
voren. T.a.v. de podiumkunsten, of ‘podiumkun-
sten/live entertainment’ gebeurt dat niet. Aan de
vaststelling ‘hoe meer een productie opgevoerd
wordt, hoe meer tekort je maakt en subsidie je
nodig hebt’, koppelt de administratie de vaststel-
ling dat de podiumkunstensector dan ook in groter
mate afhankelijk is van ondersteuning en dat enkel
met grote producties met ruim publieksbereik en
hoge prijszetting die mechaniek omgedraaid kan
worden.

• De min ister  aan zet
Op politiek vlak heeft de minister zichzelf een erg
strakke timing opgelegd. In juni wil hij – tegelijk
met zijn beslissing voor de subsidies 2006-2009 –
een blauwdruk klaar hebben met concrete beleids-
instrumenten. Januari 2006 is de streefdatum voor
de implementatie. 
Wordt vervolgd.
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WAT VEEL GELD KOST, 
ZAL WEL GOED ZIJN

Nikol Wellens

ENKELE INZICHTEN UIT ECONOMISCH ONDERZOEK NAAR DE CULTUURSECTOR

OVER DE KOSTENZIEKTE
In het Toekomstplan van De Morgen (30 augustus
2004) wordt de gelijktijdige noodzaak van subsidie
voor creatie (gezelschappen en kunstencentra) en
subsidie voor spreiding (cultuur- en kunstencentra)
opnieuw in vraag gesteld. De verklaring ligt nochtans
voor de hand: de zogenoemde ‘kostenziekte’. De term
komt van W.J. Baumol en W.G. Bowen, die terecht 
de pioniers van het economisch onderzoek naar de
podiumkunsten genoemd worden. 
Al in 1966 verschijnt de studie waarin Baumol en
Bowen het ‘economisch dilemma’ van de podiumkun-
sten thematiseren. De rendementsverbeteringen die
dankzij de industrialisering in de economie gereali-
seerd worden, doen zich amper voor in de podium-
kunsten, waar het werk van mensen slechts in
beperkte mate door machines kan worden uitgevoerd.
In de loop der jaren werd het probleem beter zicht-
baar, omdat meer inkomsten uit ticketverkoop de stij-
gende (loon)kosten niet kunnen dekken. Dat probleem
kan slechts deels opgevangen worden door de zaal-
capaciteit te verhogen, met kleinere bezettingen te
spelen en/of de promotie-inspanningen te verbeteren.

Het economische standaardwerk besluit met een
resoluut pleidooi voor cultuurbeleid: als de podium-
kunsten de volledige kost zouden aanrekenen aan de
toeschouwer, prijzen ze zichzelf uit de ‘markt’.
Vorig jaar paste zakelijk leider Dirk De Corte die theo-
rie toe op cijfers van het Nederlands Toneel Gent in
de periode 1995-2001. In het laatste lustrumboek
van het NTG toonde hij aan dat het Gentse stadsge-
zelschap, toen hun subsidie kleiner werd, inkomsten
zocht door meer producties te maken en meer voor-
stellingen te spelen. Zijn conclusie is frappant. In de
loop van de zes onderzochte seizoenen leidde de gro-
tere nadruk op inkomsten uit ticketverkoop tot een
procentuele afname van het artistieke budget. De
inkomstenverhoging die een grotere productiviteit
met zich meebrengt, veroorzaakt een stijging van de
kosten die de inkomsten ruimschoots overtreft. De
inzet van die cijfers in het legitimerings- en het par-
ticipatiedebat ligt voor de hand. Publieksgericht wer-
ken is voor een podiumgezelschap een investering,
die door andere dan ticketinkomsten gedragen moet
worden. 

“Ik heb geen geld. Ik ben toneelspeelster, geen bankier.”
(Arkadina in het derde bedrijf van De Meeuw, Anton Tsjechov)

In de welvarende jaren 1960 starten overheden in de Westerse landen de ontwikkeling van het cultuur- en
subsidiebeleid zoals we dat nu kennen. Tegelijkertijd wordt de financiering van kunst en cultuur geregeld
onderwerp van debat onder economen. Zo is geleidelijk de culturele economie ontstaan als een weten-
schappelijke discipline. Aanvankelijk nemen de economen erg normatieve posities in. De meesten onder
hen zetten zich af tegen de concurrentieverstorende effecten van overheidssteun, vanuit het credo dat het
evenwicht tussen vraag en aanbod op de markt de prijs hoort te bepalen en de hoogste welvaart garan-
deert. Het spreekt voor zich dat zij daarom tegen de overheidsfinanciering van de culturele sector pleiten,
ook al blijven subsidies voor cultuur altijd een beperkt aandeel van de totale staatsuitgaven, zelfs in landen
die grote budgetten beschikbaar stellen. 
Intussen is de jonge wetenschap van de culturele economie sterk geëvolueerd. De culturele economen
hebben doorgaans niet meer de ambitie om met wetenschappelijke juistheid te bepalen wat de beleidsdoel-
stellingen moeten zijn. Ze leveren analyses die beleidsbeslissingen kunnen ondersteunen. Theoretische
modellen reiken nieuwe denkkaders aan. Internationaal vergelijkend onderzoek zet de impact van de ver-
schillende vormen van overheidssteun uiteen. Waar oorspronkelijk vooral aandacht ging naar de legitimi-
teit van overheidssteun aan de cultuursector, wordt het werkterrein steeds breder. In deze bijdrage stellen
we kort enkele thema’s uit recent onderzoek voor, die relevant zijn voor het debat over de podiumkunsten
in Vlaanderen. Naast het courante sociologisch onderzoek kan de economie een extra dimensie in het cul-
tuurpolitieke debat brengen.

********************************************************************************************
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OVER CULTUURWAARDEBONS
Lang vóór het participatiedebat van de laatste jaren
hadden economen het al over het stimuleren van de
vraag naar cultuur via cultuurcheques. De dominante
economische theorie, de zogenaamd ‘neoklassieke
strekking’, hecht groot belang aan de onbelemmerde
werking van de vrije markt, zodat vraag en aanbod
elkaar in evenwicht houden. Dat overheidssteun over-
wegend aan de aanbieders van cultuur wordt gege-
ven, verstoort dat evenwicht. Daarom pleiten talrijke
culturele economen voor een financiële stimulus van
de vraag naar cultuur.
Sindsdien wijst internationaal economisch onderzoek
uit dat cultuurwaardebons alleen effectief zijn om
specifieke doelgroepen te mobiliseren: gedragsveran-
dering gaat zeer moeizaam. Er zijn namelijk ook
andere drempels die de cultuurparticipatie belemme-
ren. Eigenlijk bereiken alleen cultuurcheques voor
studenten echt het beoogde doel. Andere minder
kapitaalkrachtige doelgroepen vragen meer dan
alleen een louter financiële stimulans om tot cultuur-
participatie te komen. Het beleidsmatig stimuleren
van de vraag betekent dus evengoed aandacht heb-
ben voor vorming en toeleiding.
In Nederland wordt vandaag een debat gevoerd over
de financiering van de vraag naar cultuur, ondermeer
via de verdeling van een nationale cultuurpas. De
overheid probeert op die manier de subsidie via de
individuele keuze (de ticketprijs) te laten lopen: wie
betaalt, bepaalt. De econoom Berend Jan Langenberg
brengt daar tegenin dat de steun van lagere overhe-
den aan cultuur eigenlijk al aan de voorwaarden van
‘een vraaggericht systeem’ voldoet, zij het op collec-
tieve basis. Dat is ook bij ons zo. De Vlaamse cul-
tuurcentra nemen – in opdracht van het plaatselijke
gemeentebestuur en ten behoeve van de plaatselijke
bevolking – producties af van door de Vlaamse
Gemeenschap gesubsidieerde gezelschappen.
Programmatoren staan aan de vraagzijde van de 
economie.

OVER SUPERSTARS
In 1981 zocht Sherwin Rosen een verklaring voor het
fenomeen van de superster bij de commerciële produ-
centen. Hij publiceerde daarop zijn befaamde theorie
over de groeiende verschillen in de inkomens van
artiesten. Dankzij de nieuwe mogelijkheden van
media en technologie (radio, TV, plaatopname...) 
kunnen commerciële producenten schaalvoordelen
optimaal benutten door een beperkt aantal talenten
een grote markt te laten bedienen. Denk maar aan
René Jacobs, Leonard Bernstein, Maurice Béjart,...
Ook de onderlinge onvervangbaarheid van uitvoeren-
de kunstenaars zorgt voor concentratie van de vraag
naar steeds dezelfde toptalenten. 
De bijdragen van andere onderzoekers verfijnen die
theorie. Ze tonen aan dat de informatie over talent
niet voor iedereen gratis beschikbaar is, zoals Rosen
nog veronderstelde. Binnen de culturele sector zelf
kost het zoeken naar talent handenvol geld.
Kunstenaars investeren veel in zelfpromotie, de pro-
ducenten en de programmatoren in prospectie. Het
publiek heeft minder instrumenten ter beschikking
om talent op te sporen. Het laat zich leiden door ver-
schillende criteria: naambekendheid, het advies van
critici of vrienden, de zaal waar de voorstelling
plaatsheeft, de prijs van het ticket,...
Vooral in de commerciële podiumproductie is de prijs
van een uitvoerend kunstenaar een indicatie voor
talent, zowel voor producenten als voor publiek. Wat
veel geld kost, zal wel goed zijn. Zowel het publiek
als de producenten aanvaarden de prijs als indicator
voor talent. Dat verklaart waarom het publiek een
uniforme smaak ontwikkelt. Het bepaalt ook mee de
marktwaarde van kunstenaars. 
De superstertheorie reikt de overheid argumenten aan
om op verschillende niveaus de bemiddeling tussen
vraag en aanbod te ondersteunen: op het vlak van
kunsteducatie (de vorming van het publiek), de cul-
tuurcommunicatie (de bemiddeling tussen publiek en
producent) en de ondersteuning van startende en dus
nog onbekende kunstenaars. 
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OVER SCHAAL EN BEDRIJFSVOERING
Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat succesvolle com-
merciële exploitatie van podiumvoorstellingen alleen
lukt in grote steden. Enkel daar is infrastructuur met
een zeer hoge capaciteit én een voldoende groot kapi-
taalkrachtig publiek aanwezig. Om die dubbele reden
zijn de grotere commerciële spelers genoodzaakt 
traditioneel te programmeren. Daarnaast zijn er
uiteraard ook talrijke kleine structuren die – al dan
niet met overheidssteun en vrijwilligerswerk – heel
lokaal of in specifieke niches werken. De non-profit-
sector selecteert er nieuw talent, dat praktijkervaring
kan opdoen en naambekendheid kan opbouwen bij
het publiek. Anders geformuleerd: de commerciële
podiumsector is aangewezen op de non-profitsector
voor research & development.
Volgens de onderzoekers wordt de schaal van de
organisatie van groter belang voor de overlevings-
kansen en het artistieke profiel van podiumproducen-
ten. Bij gebrek aan financiële reserves spelen de 
groten over de hele lijn op veilig. De kleinen zoeken
wendbaar en dynamisch hun weg. Het middenseg-
ment raakt in de knel. Die producenten missen aan-
sluiting op het circuit van de grote zalen en zijn te
groot en te log voor het kleine circuit. Als ze zouden
verdwijnen, dan valt een vitale artistieke functie weg
op het vlak van repertoire, rolbezetting en publiek. 
De vervaging tussen commerciële en non-profit sec-
tor ten voordele van een onderscheid tussen grote en
kleine structuren is in het Amerikaanse systeem al
sterk doorgevoerd. Op het niveau van de geldstromen
is er in Europa nog steeds een duidelijk onderscheid
tussen non-profitorganisaties en commerciële organi-
saties. Maar op het niveau van de bedrijfsvoering is
er nog weinig verschil. Non-profitproducenten nemen
technieken en systemen over van de bedrijfsecono-
mie, deels omdat ze daartoe worden aangezet door de
subsidiërende overheid die steeds scherpere adminis-
tratieve en boekhoudkundige eisen stelt. Misschien is
het schaalprobleem nog niet de eerste zorg van de
Vlaamse podiumsector, maar deze tendens is wel een
krachtig argument voor het beleid om de diversiteit
en innovatie in het cultuuraanbod te bewaken. In het
kerntakendebat over de taakverdeling tussen de
Vlaamse Gemeenschap en het lokaal cultuurbeleid is
die observatie belangrijk. Ook het debat over culture-
le industrieën voor wat de podiumkunsten betreft,
waar men vooral over musical spreekt en minder over
pakweg poppentheater, kan erdoor genuanceerd wor-
den. 

OVER ECONOMISCHE EN CULTURELE WAARDE
In de economie wordt waarde uitgedrukt in geld. De
prijs maakt het mogelijk om de verschillende goede-
ren en diensten op de markt te vergelijken.
Aanvankelijk werd alle heil verwacht van economi-
sche impactstudies. Die brengen het belang van de
cultuursector in kaart voor de arbeidsmarkt, citymar-
keting of het creatieve ondernemen in de kennis-
maatschappij. Men onderzoekt ook het gedrag van
het publiek. Heeft een verhoging van de ticketprijzen
een negatief effect op de vraag naar cultuur? Leidt
een inkomenstijging tot meer cultuurdeelname?
Na de euforie van de eerste impactstudies pleiten
economen nu zelf voor het respecteren van de metho-
dologie en het duidelijk afbakenen van de
(cultuur)politieke verwachtingen. Impactstudies 
stellen hoge statistische eisen aan het cijfermateri-
aal en beperken zich tot transacties die economisch
kwantificeerbaar zijn. Sommige culturele economen
geven toe dat het economische begrip van waarde
ontoereikend is om te begrijpen waar het in de kunst
en de cultuur werkelijk om gaat. Toch slagen ze er
vooralsnog niet in om culturele waarde economisch 
te definiëren. Kennen ze daarvoor zelf te weinig van
kunst en cultuur? Of laten artistieke en sociale waar-
den zich vooralsnog niet economisch uitdrukken?
Alleszins is dit vandaag een van de hete hangijzers
in de culturele economie. Het is een probleem dat
zich ook voordoet in de statistische vertaling van de
sociale economie, duurzame ontwikkeling en milieu-
beleid.
Het literatuuronderzoek voor deze bijdrage leert niet
alleen dat de culturele economie erg vruchtbare
inzichten oplevert, maar ook dat de Europese acade-
mische wereld erg weinig kansen aan culturele eco-
nomen geeft. De Vlaamse overheid kan hieraan een
bijdrage leveren door niet alleen sociologen of com-
municatiewetenschappers bij beleidsvoorbereidend
onderzoek te betrekken, maar ook economen,
gedragspsychologen en sociaal pedagogen. Het is
overigens opvallend dat de culturele economen uit-
drukkelijk pleiten voor overheidsinitiatief inzake 
educatie, vorming en publiekswerking.
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DE ‘CULTURELE GIMV’ 
ALS KANS VOOR DE VRIJE SECTOR

Dirk De Corte

De Vlaamse Regering schijnt dan toch nog voor het zomerreces werk te willen maken van het oprichten
van een ‘culturele GIMV’, een investeringsmaatschappij in de ‘culturele industrieën’. Naar het voorbeeld
van de échte GIMV zou die in economisch risicovolle cultuurprojecten moeten investeren. Dit – hopelijk
– ambitieuze vehikel zou een belangrijke rol kunnen en misschien wel moeten spelen in het delicate
evenwicht tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde podiumkunsten. Dirk De Corte, Algemeen
Directeur van het NTGent, is ervan overtuigd dat de ‘vrije sector’ best niet te veel denkt dat dit het
manna is waar men al een tijdje stilletjes op hoopt. 

****************************************************************************************
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Niet dat ik het de collega’s niet zou gunnen, wel
integendeel. Er is baat bij een kwaliteitsvolle,
financieel gezonde, zeg maar goed florerende vrije
sector. Die zou de druk die nu op de grotere
theaterhuizen ligt, voor een deel kunnen wegnemen
en de discussie over publieksgerichtheid op een
meer zuivere manier kunnen helpen vormgeven.
Waarbij de grote theaterhuizen hun taak als kun-
stenhuis midden in de samenleving op een evident
publieksgerichte, maar toch wat scherpere manier
gestalte kunnen geven. Ik vrees echter dat het cul-
tuurinvesteringsfonds voor de commerciële colle-
ga’s niet het nodige soelaas zal brengen. Vreemd
genoeg lopen de argumenten daarvoor parallel met
de redenen waarom de subsidiedeur voor hen zo
moeilijk los te wrikken is. 

Met de culturele investeringsmaatschappij probeert
de overheid om – naast de klassieke rol van subsi-
diënt – een nieuwe, meer marktgerichte invalshoek
te ontwikkelen. De subsidiëring als investering met
in hoofdzaak een directe maatschappelijke en pas
indirect een economische return, wordt gescheiden
van een economische investering met kans op
monetair rendement. In een mix van beide wordt 
de overheid dan een duale speler, met zowel econo-
mische als maatschappelijke belangen. Op die
manier kan die overheid de grenzen tussen ‘met’ 
en ‘zonder’ steun van de overheid wat verzoeten.
Onder meer omdat ‘mét’ of ‘zónder’ steun toch vaak
het epitheton mét of zónder kwaliteit heeft meege-
kregen, door het fijnmazige netwerk van advies- en
beoordelingscommissies die enkel een artistiek
kwaliteitsadvies neerleggen. 

Als het gaat over het inschakelen van een culturele
investeringsmaatschappij in de financiering van de
podiumkunsten, dan starten die – door hun ‘creë-
rend presenteren’ – al onmiddellijk met een handi-
cap. Een theater-, dans- of muziekvoorstelling
vindt immers elke avond plaats. Ze wordt elke
avond gecreëerd en daardoor hoort ze, in de termi-
nologie van David Hesmondhalgh (The Cultural
Industries, 2002), bij de peripheral cultural indus-
tries. Die onderscheiden zich van de core cultural
industries door hun ‘semi- of niet-industriële
karakter’. Anders gezegd: het wezen van de
podiumkunsten is nét het niét industrieel-produc-
tioneel reproduceren, maar het avond na avond
opnieuw creëren. Daardoor rekenen heel wat
acteurs zichzelf terecht tot de scheppende in 
plaats van uitvoerende kunstenaars. 
Daarmee onderwerpt deze kunstvorm zich ook aan
wat William Baumol en William Bowen het econo-
mic dilemma of the (live) performing arts noemen,
een dilemma dat de podiumkunsten onderhevig
maakt aan de zogenaamde ‘kostenziekte’.
Misschien te simpel gezegd: hoe meer voorstellin-
gen men speelt, hoe meer geld men verliest. De
voorstellingskosten (de running costs) kunnen in 
de regel niet door de inkomsten ‘uit de markt’ (zeg
maar tickets betaald door toeschouwers) worden
gefinancierd. Van een terugverdieneffect van de
‘aanmaakkost’ of de ‘pre-voorstellingskost’ is in 
de podiumkunsten geen sprake (in tegenstelling 
tot in de core creative industries zoals film en –
populaire – muziek). 
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In de meer mature commerciële markten, zeg maar
Groot-Brittannië en de VS, wil dat laatste nog wel
eens lukken. Daar kunnen ticketprijzen wel oplopen
tot vier keer wat we in Vlaanderen gewoon zijn.
Maar zelfs daar – zo liet The Economist in januari
van dit jaar nog weten – worden er van de tien
(vrije) producties maar liefst zeven vroegtijdig van
de planken gehaald. Twee draaien er break-even en
amper ééntje maakt winst. Zaalbezettingen in de
West End halen tegenwoordig de 70% niet meer.
Tegelijk draait aan de zuidkant van de Thames het
Royal National Theatre (dat voor ongeveer 20 mil-
joen euro subsidies krijgt) al twintig maanden met
een zaalbezetting van 90%. 

Waaruit kan een interventie van de ‘culturele GIMV’
bestaan? Men zou kunnen denken aan een model
van ‘gemengde productiefinanciering’. Daarbij
blijft de ‘pre-voorstellingsfase’ integraal met sub-
sidiegelden gefinancierd en de voorstellingsfase
met middelen uit de culturele investeringsmaat-
schappij. De terugbetaling van de inleg van de
investeringsmaatschappij zou dan gekoppeld wor-
den aan wat de productie aan eigen inkomsten
genereert. Al bij al staat een dergelijk systeem ver
af van wat we nu in het gesubsidieerde circuit ken-
nen. Daar draaien voorstellingen op tournee door-
gaans tegen vooraf vastgelegde uitkoopsommen,
waarbij het financiële risico bij de organisator
wordt gelegd. Men zou zich een systeem kunnen
voorstellen waar de overheid een deel risicodeelna-
me doet, met mogelijke upside potential wanneer
de productie hoge inkomsten genereert. Maar door
de ‘kostenziekte’ zal ook dan nog vaak een deel van
de running cost door subsidies moeten gedragen
worden. 

Het belangrijkste is eigenlijk dat de kostmechanis-
men voor de ‘vrije sector’ niet substantieel anders
zijn dan in de gesubsidieerde sector. De repetitie-
periode kost eigenlijk alleen maar geld. Ze is bij de
vrije producenten nu al het voorwerp van economi-

sering ten koste van de kwalitatieve output. Die
repetitiefase wordt dan gevolgd door een voorstel-
lingsperiode die onderhevig is aan de wetmatigheid
van Baumol en Bowen. De conclusie van toekomsti-
ge investeringsanalisten ligt voor de hand. 
Het ‘produceringsproces’ (zeg maar de voorstellin-
genreeks) is bij de podiumkunsten door zijn niet-
industriële karakter een echt performance-risk. 
De voorstellingen moeten avond na avond gespeeld
worden. Elke avond kan er van alles fout gaan. 
En de kostenspiraal van die voorstellingsreeks is
evenmin te ontkennen. 
Voor de toekomstige ‘culturele GIMV’ zijn er inves-
teringen voorhanden met minder risico’s en een
hogere return. In elk geval functioneren bijvoor-
beeld mode en design in een meer industriële 
context dan de podiumkunsten. Ook daar is de
research and development fase, net als bij de 
podiumkunsten, moeilijk te rendabiliseren. Maar –
de verkoop- en marketingkosten daargelaten – is
de (re)productiekost in die sectoren natuurlijk van
een heel andere orde. Louter op financiële, markt-
technische gronden kan men dus vrezen dat een
culturele investeerder de podiumkunsten als ‘high
risk/low return’ zal blijven zien. En zeggen dat die
‘echte’ GIMV in illo tempore nog aandeelhouder was
bij de nu gefailleerde NV Music Hall...

Er is nog een tweede element dat de collega’s uit
de vrije sector parten gaat spelen. In de culturele
industrieën moeten ze in de clinch met sectoren
zoals architectuur, film, mode en design. Daar 
gelden twee adagio’s waarmee ze in hun ‘concur-
rentie’ met de gesubsidieerde sector al zo vaak om
de oren worden geslagen: innovatie en internatio-
nalisering. Mode en design genieten van ‘een ruime
buitenlandse afzetmarkt’, een belangrijke parame-
ter als het over industriële potentie gaat.
Daarnaast is het innovatieve karakter in deze twee
sectoren bijna pleonastisch. In de enorm concur-
rentiële mode- en designmarkt is ‘vernieuwing’ –
nog sterker dan in de gesubsidieerde podium-
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kunsten – een unique selling proposition. Daar-
tegen kan een vrije theaterproducent, die toch lie-
ver een wat grotere graad van voorspelbaarheid
inbouwt, onmogelijk concurreren. Als je die vast-
stelling koppelt aan de drang tot internationalise-
ren, het actief zijn in een global market drijvend op
de golven van de world economy, dan lijkt de slag
voor de commerciële theatercollega’s bij voorbaat
verloren.

Ten derde – om, lichtjes fatalistisch gesteld, het
laatste greintje hoop weg te nemen – is er de film-
industrie. Anders dan het merendeel van de vrije
producenten uit de theatersector slaagt die er 
wel in om het kruim van onze Vlaamse podia aan
zich te binden in een actieve culturele industrie.
Dat is iets waar VTM en VRT ook volop mee bezig
zijn, als de ontsoaping van het televisiedrama met
Matroesjka’s en Het Eiland zich verder zet. 

Culturele investeringsmaatschappij of niet, de toe-
komst ziet er voor de vrije theatersector niet roos-
kleurig uit. Als de filmindustrie zich verder ont-
plooit is er – naast het gesubsidieerde theater-
circuit – een geduchte concurrent voor het afnemen
van diensten van ‘de kwaliteitsacteurs’. Er is de
harde wetmatigheid van de kostenstructuur. Last
but not least zullen ‘innovatie’ en ‘internationalise-
ring’ ook in de logica van de culturele industrie
buzz words zijn. 
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PROJECTSUBSIDIE 2006:  15 |09 |2005
INTERNATIONALE PROJECTEN 2006:  01 |10 |2005

Wil je bij de Vlaamse Gemeenschap een subsidie aanvragen voor een project dat je in 2006 wil 
realiseren? Dan is de deadline 15 september 2005. 
De aanvraagformulieren en de handleiding hiervoor zijn nog in opmaak.

Voor het indienen van een subsidieaanvraag voor internationale projecten 2006 is de eerste deadline 
1 oktober 2005.

De Administratie Cultuur plant over dat alles nog een infosessie. Hou www.vti.be dus in de gaten, 
of raadpleeg de website van de administratie: www.wvc.vlaanderen.be/cultuur.

****************************************************************************************

AANVRAAGDOSSIERS STRUCTURELE SUBSIDIE KUNSTENDECREET

Een overzicht van de aanvragen voor een 4-jarige subsidie 2006-2009 |
een 2-jarige subsidie 2006-2007 binnen de podiumkunstensector | transversale sectoren.

Let wel
• De 2-jarige structurele subsidie is een nieuwigheid vanaf 2006. 
• Ook de structurele subsidiëring van kunsteducatieve initiatieven en sociaal-artistiek werk is nieuw vanaf 2006. 
• In het kunstendecreet worden kunstencentra & werkplaatsen, festivals, sociaal-artistieke werking en kunsteducatie
aangeduid als ‘transversale sectoren’.
Voor de periode 2001-2005 sommen we enkel de festivals en kunstencentra uit de podiumkunstensector op (pk); 
vanaf 2006 worden aanvragen van festivals en kunstencentra/werkplaatsen van alle sectoren samengeteld (as). 

Aantal aanvragen |
genre structurele subsidie

Theater Dans Muziek-
theater

Festivals Kunstencentra
Werkplaatsen

Kunst-
educatie

Sociaal-
artistiek

Ontvankelijke aanvragen |
2001-2005 (4 jaar)

54 12 12 10 (pk) 19 (pk) – –

40 7 10 15 (as) 34 (as) 7 7

16 9 5 9 (as) 23 (as) 6 9

56 16 15 24 (as) 57 (as) 13 16

Gesubsidieerd |
2001-2005 (4 jaar)

37 9 5 9 (pk) 14 (pk) – –

4 0 2 2 (as) 2 (as) 0 0

1 2 0 3 (as) 0 1 1

Ontvankelijke aanvragen |
2006-2009 (4 jaar)

Onontvankelijke aanvragen |
2006-2009 (4 jaar)

Ontvankelijke aanvragen |
2006-2007 (2 jaar)

Onontvankelijke aanvragen |
2006-2007 (2 jaar)

Totaal ontvankelijke 
aanvragen | va. 2006

BELEID
Els Baeten
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VTi KALENDER

OPROEP VOOR 
DEELNEMERS
MASTERCLASS 
KUNSTKRITIEK
27|08>03|09|2005
BRUSSEL 
In de zomer van 2002 organiseerde het VTi voor het
eerst een intensieve workshop theaterkritiek onder
begeleiding van de Nederlandse kunstcritica Anna
Tilroe. Wegens groot succes kende dit tijdens de zomer
van 2003 een vervolg. Twee keer werd er gemikt op
beginnende podiumrecensenten. Vorig jaar koos het VTi
ervoor om de meer geoefende pennen aan bod te laten
komen en organiseerden we een veeleisender master-
class kunstkritiek. Tijdens Het Theaterfestival 2005 in
Brussel gaan we verder op dat spoor.

De inhoudelijke focus is in 2005 expliciet multidiscipli-
nair (theater, muziek, dans, beeldende kunst,...). Dat
zal uitdrukkelijk meespelen in de samenstelling van de
groep deelnemers. ‘s Avonds staan er voorstellingen,
performances en tentoonstellingen op het programma.
Overdag is er tijd voor discussies en worden schrijfop-
drachten uitgewerkt. Gids doorheen het goedgevulde
parcours is opnieuw Anna Tilroe.

PRAKTISCH
De masterclass loopt van zaterdag 27 augustus tot en met
zaterdag 3 september in het VTi te Brussel. Aangezien we het
aantal deelnemers beperken tot 8, vragen we aan geïnteres-
seerden om ons tegen 24 juni 2005 een gemotiveerde brief,
CV en selectieve publicatielijst toe te sturen. Uit de inzendin-
gen zal Anna Tilroe tegen midden juli een selectie maken.
Deelname aan de masterclass, inclusief het bezoeken van 
de voorstellingen en de tentoonstellingen, kan kosteloos. 
De masterclass kunstkritiek 2005 is een organisatie van 
het VTi i.s.m. Het Theaterfestival.
Met vragen kun je steeds terecht bij Dries Moreels
(dries@vti.be).                                                                DM

ROMAIN ROYAL
09|07>26|11|2005
GENT
Enige tijd geleden verwierf Amsab - Instituut voor
Sociale Geschiedenis het archief van Romain
Deconinck (1915-1994). Dat was de aanleiding voor 
de organisatie van Romain Royal, een groot project
rond die icoon van het Gentse volkstheater. Vanaf
begin juli wordt door diverse culturele spelers, zowel
erfgoedinstellingen als theatermakers, een programma
opgezet rond Romain Deconinck. 
Amsab - ISG geeft een boek uit met ondermeer een
biografie en veel illustraties uit het archief. In
opdracht van Minard vzw en Theater Malpertuis werken
Jo Van Damme en Filip Vanluchene aan een nieuw
stuk, De truuken van de foor, waarin Bob De Moor de
technieken van Romain Deconinck naar vandaag ver-
taalt. Luk De Bruyker (Teater Taptoe) kruipt in Ne Lieuw
mee tande in de huid van de ‘Gentenaar van de eeuw’.
De Melomanen, het gezelschap waar Deconinck het vak
leerde, voert zijn Soepe mee ballekes op. Het Huis van
Alijn bouwt aan een overzichtstentoonstelling van
leven en werk van Deconinck. De Gidsenbond heeft een
‘Romain-wandeling’ uitgewerkt. Ook het VTi draagt een
steentje bij. Eind november, tijdens de dernièrereeks
van De truken van de foor, sluiten we Romain Royal af
met een debat over volkstheater. Meer informatie daar-
over volgt later.

PRAKTISCH
Op zaterdag 9 juli schiet Romain Royal uit de startblokken
met de opening van de tentoonstelling, de voorstelling van de
publicatie en de première van de twee theatervoorstellingen.
Voor meer informatie: www.romainroyal.be. 

Organisatie: Amsab - ISG vzw, Gent Cultuurstad, 
Huis van Alijn, KM De Melomanen, Minardschouwburg,
Theater Malpertuis, Theater Taptoe, Vlaams Centrum 
voor Volkscultuur, Vlaams Theater Instituut. 
Met steun van de Vlaamse Gemeenschap, de Provincie 
Oost-Vlaanderen, de Stad Gent, Radio 2 en de VUM. JJ
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ZOMER IN DE 
VTi-BIBLIOTHEEK 
04|07>21|08|2005
Vanaf maandag 4 juli geldt de ‘zomerregeling’ in de
VTi-bibliotheek. Dat betekent dat de bibliotheek enkel
open is op dinsdag, doorlopend van 10u tot 18u.
Vanaf maandag 22 augustus hernemen we het gewone
ritme. Dan is de bibliotheek opnieuw open van maan-
dag tot vrijdag, van 14u tot 18u.                            CVP

VTi-COLLOQUIUM  
02|09|2005
BRUSSEL
Naar jaarlijkse gewoonte organiseert het VTi ook dit
jaar een colloquium. Dat gebeurt in het kader van het
Theaterfestival in Brussel, als ontmoetingsmoment bij
het begin van het nieuwe seizoen. De focus ligt op de
internationale werking in de podiumkunstensector.
Sinds het kunstendecreet is het mogelijk internationale
werking als een onderdeel van de structurele werking
te beschouwen. Dat heeft in de verschillende subsidie-
dossiers geleid tot nieuwe reflecties over de legitime-
ring en motivering van een internationale praktijk in 
de podiumkunsten. Het is zinvol die voor het voetlicht
te brengen, op een moment dat ook het beleid nadenkt
over nieuwe richtingen voor het internationaal cultuur-
beleid.

Zowel vanuit het perspectief van de sector als van het
beleid willen we op verschillende niveaus informatie
aanreiken en debat losweken. We willen het beleid voe-
den door de praktijk het woord te laten. Tegelijk willen
we de praktijk ondersteunen met lessen, workshops en
praktische informatie. 

In het volgende nummer van Courant geven we meer
informatie over het programma. Courant#74 zal ook 
in het dossier uitgebreid aandacht besteden aan inter-
nationale werking en internationaal cultuurbeleid.
Daarmee willen we u op voorhand enkele elementen
aanreiken om de debatdag te stofferen.

PRAKTISCH
Op vrijdag 2 september 2005.
In Bozar, Brussel.
Organisatie: VTi i.s.m. TIN.                                                EB
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VTi TUSSENSTAND

32

[INTERNATIONAAL] 
IETM BELGRADO | ENICPA
Van 17 tot 19/03/2005 namen Michel Uytterhoeven en
Dries Moreels deel aan de 28ste plenaire meeting van
IETM. Ze woonden werkgroepen bij over kunstopleidin-
gen en het traject van jonge afgestudeerden, vernieu-
wingen in het Europese cultuurbeleid na de uitbreiding
en de situatie van de kunstenaars in Servië en de bal-
kanregio. In de marge van IETM stonden bijeenkomsten
van de netwerken Balkan Express en ENICPA op de
agenda.
Lees meer op www.ietm.org en www.enicpa.org.      DM

[INTERNATIONAAL] 
INTERNATIONALE DELEGATIE TWEETAKT
Samen met Tweetakt Vlaanderen heeft het VTi 12 
buitenlandse makers, programmatoren, organisatoren
en beleidsmedewerkers begeleid op een vierdaags 
parcours vol boeiende podiumkunstenvoorstellingen,
projecten voor kinderen/jongeren en ontmoetingen met
artiesten/organisatoren.
Na hun aankomst op 07/04/2005 bezochten de deel-
nemers het Medialab van Art Basics for Children in
Brussel en de nieuwe dansvoorstelling van Janni Van
Goor in De Kopergietery, Gent. Van 08/04/2005 tot
10/04/2005 werkten ze een drukke agenda af in het
kader van Tweetakt kunstenfestival voor kinderen en
jongeren 2005 in Antwerpen. Met o.m. De Dood en Het
Meisje. Deel I: Het meisje van ZEVEN/Inne Goris;
Smeltende gedachten van Hanneke Paauwe; Slot van
Laika/HETPALEIS; Servas van Radomira Dostal en Filip
Peeters voor Theater Froe Froe; Matchboks The Prequel
van HETPALEIS; een duik in het locatieproject Meir.AKT.
Voorstellingen werden steeds gekoppeld aan ontmoe-
tingen. Ook met Luxemburg, Transparant en BRONKS
stond een gesprek op het programma.
Waren te gast: Rachel Clare (Crying Out Loud, GB);
Tony Graham (Unicorn Theatre for Children; GB); Amer
Khalil (Theatre Day Productions, PS); Saher Khalil
(Ministerie van Cultuur en Educatie, PS); Nora
Krstulovic (Teatar, HR); Alan Liddell (International
Performing Arts for Youth, US); Johanna Lindstedt
(Annantalo Arts Centre, FI); Lilija Lipora (IUGTE + 
State Puppet Theatre + danser, LV); Sandro Lunin
(Schlachthaus Theater Bern, CH); Helmuth Orsech-
Hensen (Kaas und Kappes, GE); Stephan Rabl
(Dschungel + SCHÄXPIR festival + Szene bunte wähne
Dancefestival Vienna, AT); Jörg Vorhaben (Schauspiel
Köln, GE). Sommige deelnemers waren al vertrouwd
met het Vlaamse podiumkunstenlandschap. Zij konden

hun netwerk versterken, expertise uitwisselen en delen
met de groep. Voor andere gasten betekende de dele-
gatie een basis voor verdere contacten. Allemaal heb-
ben ze erg genoten van hun verblijf. Hartelijk dank 
aan alle artiesten en huizen die meewerkten. 
Meer informatie over de delegatie: Caroline Van
Peteghem (caroline@vti.be).                                  CVP

[INTERNATIONAAL] 
BEZOEK THEATERAUTEURS 
In het kader van ABC2004 was er in de maand maart
een residentie van 6 theaterauteurs in Antwerpen
onder de titel ‘Chantiers anversois/Antwerpse Werven’.
Projectleider Monique Blin van Ecriture vagabondes
(Frankrijk) selecteerde 5 Franstalige auteurs voor de
residentie: Mustapha Benfodil (Algerije), Geneviève
Billette (Canada, Québec), Alain Cofino Gomez
(Wallonië), Rodrigue Norman (Togo), Michèle Sigal
(Frankrijk). De Vlaamse deelnemer is Michael De Cock
(o.m. Saw it on television/didn’t understand). 
Op 11/03/2005 ontving het VTi deze mensen in Brussel
voor een goed gevulde dag: een bezoek aan de ten-
toonstelling ‘Visionair België’ in Bozar, een wandeling
langs Recyclart, KVS en Beursschouwburg voor een
ontmoeting met artistieke medewerkers en een kennis-
making met de VTi-bibliotheek. De dag werd afgesloten
met de voorstelling Zugzwang van Transquiquennal 
in Théâtre Les Tanneurs. De residentie duurde tot
26/03/2005 en krijgt dit najaar een vervolg met een
publicatie en tekstlezingen.                                    NW

[DIVERSITEIT] 
ONTMOETING MET FRANSTALIGE COLLEGA’S
Het VTi ziet het verzorgen van contacten met collega’s
uit de Franstalige podiumkunstensector als een 
blijvend engagement. In het Beleidsplan 2006-2009
van het VTi zijn heel wat lijnen uitgezet voor ontmoe-
tingen en projecten waarbij de inbreng van over de
taalgrens welkom is. Daarom werd het beleidsplan op
01/03/2005 voorgesteld aan medewerkers van Maison
du spectacle - La bellone, Centre d’Information et 
de Documentation Théâtre, Contredanse, Centre 
d’Ecriture dramatique Wallonie-Bruxelles, Service de
l’Education permanente de la Communauté française,
Observatoire des politiques culturelles, Centre des arts
scéniques, Chambre des Théâtres pour l’Enfance et la
Jeunesse, Bibliothèque du Centre d’études théâtrales
UCL. De enthousiaste reacties op deze uitnodiging
toonden aan dat onze collega’s vele thema’s met ons
delen en bevestigden de interesse voor (verdere)
samenwerking. Meer informatie: Nikol Wellens
(nikol@vti.be).                                                      NW

[ONDERZOEK] 
VLAAMS THEATER IN NEDERLAND
Het VTi werkt samen met de Brakke Grond aan een
onderzoek naar de spreiding van Vlaams Theater in
Nederland. Nederland is voor veel Vlaamse theater- en
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dansgezelschappen nog steeds het ‘eerste’ buitenland.
Gelokt door dezelfde taal, worden veel gezelschappen
toch – misschien zelfs steeds meer – met een aantal
drempels geconfronteerd. Het Nederlandse publiek zou
niet (of minder) warm lopen voor Vlaams theater.
Vlaamse dans zou te conceptueel zijn. Nederlandse
programmatoren schrikken soms van de hoge uitkoop-
sommen voor Vlaamse gezelschappen. Blijkbaar zijn er
ook andere verwachtingspatronen over promotie... 
Het VTi en het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond
ondernemen een gezamenlijk traject om de spreiding
van Vlaamse podiumvoorstellingen in Nederland in
kaart te brengen, op basis van cijfermateriaal en een
inventaris van de praktijkervaring van Vlaamse gezel-
schappen. 
Het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond schrijft
momenteel aan een nieuw vierjarenplan dat eind mei
wordt voorgelegd aan Vlaams minister Anciaux. Naast
het organiseren van podiumactiviteiten (130 in 2004)
heeft De Brakke Grond de opdracht om een katalysator
te zijn voor Vlaamse kunst in Nederland. De resultaten
van die rondetafelgesprekken zijn meebepalend voor 
de koers die de Brakke Grond de komende vier jaar in
deze wil volgen. Het VTi brengt verslag uit van het
onderzoek in het volgende nummer van Courant. 
We nemen de resultaten van het gesprek ook mee bij
de voorbereiding van het jaarlijkse VTi-colloquium
(02/09/2005, op Het Theaterfestival in Brussel), dat 
dit jaar in het teken staat van internationale werking
en internationaal cultuurbeleid (zie p. 31). De Vlaamse
aanwezigheid in Nederland wordt daar een belangrijk
thema. Zie ook www.debrakkegrond.nl en 
www.theateruitvlaanderen.nl.                                  JJ

[ONDERZOEK] 
SALON SOCIAAL-ARTISTIEKE CREATIE
Als vernieuwende praktijk is het sociaal-artistieke werk
al meer dan eens het voorwerp van onderzoek geweest.
Vooral de sociale component kwam al aan bod. Er wer-
den discussies gevoerd door sociale werkers, opbouw-
werkers, sociale theoretici; in mindere mate door en
met de kunstenaars die actief zijn in de sociaal-artis-
tieke praktijk. Daarom hebben Kunst en Democratie en
het VTi – in samenwerking met het RITS – een traject
opgezet waarin de artistieke invalshoek centraal staat. 
In het voorjaar vonden twee salons plaats. Op een eer-
ste bijeenkomst (28/02/2005) brachten we Vlaamse
ervaringen bij elkaar. Hein Mortier (De Figuranten,
Altamira) gaf de voorzet van een werksessie over de
werkmethode van regisseurs en theatermakers bij soci-
aal-artistieke projecten. Op 09/05/2005 importeerden
we expertise uit het buitenland. De Britse traditie heeft
een aantal instrumenten opgeleverd, die inspirerend
kunnen zijn voor de sociaal-artistieke praktijk in
Vlaanderen. Jennifer Williams, directeur van Centre for
Creative Communities (CCC) in Londen, gaf een alge-
mene inleiding op het landschap van de community
arts in Groot-Brittannië. Lees op www.vti.be het 
verslag van beide salons.                                         JJ

[ONDERZOEK] 
PRAKTIJKPROJECTEN LOOPBAANONTWIKKELING
Het onderzoek rond loopbaanontwikkeling van acteurs
dat reeds aangekondigd werd in de vorige Courant,
draait op volle toeren. Het onderzoek bestaat uit twee
luiken. Lieve Moeremans focust op de instroom van
acteurs die maximaal vijf jaar afgestudeerd zijn. Catty
Hoste zoomt in op de tewerkstelling van acteurs gebo-
ren in 1965 of vroeger. Uit beide doelgroepen werd een
steekproef getrokken. Van de geselecteerde acteurs
wordt het merendeel bevraagd via een enquête per
post; het andere deel tijdens een persoonlijk interview.
De interviews leveren diepte-informatie op die de
onderzoekers moet toelaten om de resultaten van de
enquêtes genuanceerd te interpreteren. Het onderzoek
wordt afgerond in juni. Over de resultaten lees je meer
in een volgende Courant.                                        CH

[BUITEN DE MUREN] 
RESULTATEN PUBLIEKSONDERZOEK 
EUROPESE STRAATTHEATERFESTIVALS
Op 20/04/2005 lichtte het netwerk Eunetstar in het 
VTi de resultaten toe van een grootschalige publieks-
enquête bij de negen Europese straattheaterfestivals
die zijn aangesloten bij Eunetstar: die van Gent en
Namen (België), Terschellings Oerol (Nederland),
Cognac (Frankrijk), Stockton (Groot-Brittannië), Galway
(Ierland), Poznan (Polen), Sibiu (Roemenië) en Ljubl-
jana (Slovenië). Per festival werden een duizendtal
mensen persoonlijk ondervraagd. 
De resultaten zijn vrij verrassend te noemen. Over het
publiek bij straattheater zijn er een aantal traditionele
veronderstellingen. Meer dan het bij theater in de
reguliere schouwburg zou het theater op straat een
‘gevonden’ publiek aanspreken, dat daardoor breder en
sociaal diverser zou zijn. De enquête van Eunetstar
nuanceert die stelling. Het aandeel van het zogenoem-
de ‘niet-publiek’ is kleiner dan verwacht. Het straat-
theaterpubliek blijkt grotendeels jong te zijn, hoog-
opgeleid en geïnteresseerd in cultuur.
Over het opzet en de methode van het onderzoek kon je
lezen in het dossier ‘Buiten de muren’ in Courant#71
(ook te downloaden in het archief van Courant op
www.vti.be). Een korte samenvatting van de belang-
rijkste onderzoeksresultaten vind je op www.vti.be.     JJ

[CULTURELE INFRASTRUCTUUR] 
EXCURSIE WEST-VLAANDEREN
‘Culturele infrastructuur’ is een van de thema’s waarop
het VTi wil werken in de subsidieperiode 2006-2009.
Het project heeft een dubbele invalshoek. Enerzijds
gaat het over de kwaliteit en duurzaamheid van indivi-
duele bouwdossiers. Anderzijds willen we het publieke
debat stimuleren over de artistieke én politieke noden
binnen het Vlaamse cultuurlandschap. Samen met
architecten, academici en collega’s van andere steun-
punten bekijken we nu hoe we dit project verder kun-
nen vormgeven. 
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Om inspiratie op te doen werd op 13/04/2005 een
excursie ondernomen naar Brugge, Oostende en
Kortrijk. We bezochten vijf verschillende sites, die tel-
kens andere vragen oproepen over het thema ‘culturele
infrastructuur’. Het Brugse Concertgebouw is een
prachtig instrument, dat tegelijk vragen oproept over
de exploitatie na het feestjaar. Het Postgebouw en het
Kursaal in Oostende, twee projecten die de stad
Oostende uitbesteedde aan een autonoom gemeente-
bedrijf ASGO, doen vragen rijzen over de verhouding
tussen het publieke en het privé-initiatief. In Kortrijk
zijn het Buda-kunsteneiland en de Vetex-site (de soci-
aal-artistieke werking van de Unie der Zorgelozen en
OCMW) twee voorbeelden van stadsvernieuwingsdos-
siers met een culturele invulling. Tegelijk zijn ze
elkaars tegenpolen: het kunsteneiland als transitzone
in een internationaal netwerk, de Vetex als een plek om
samen te leven, te sporten, te creëren, te feesten, te
wonen. Wie op de hoogte wil blijven van verdere initia-
tieven in verband met infrastructuur, kan Courant en
www.vti.be in de gaten houden, of contact opnemen
met Joris Janssens (joris@vti.be).                             JJ

[BRUSSELS KUNSTENOVERLEG] 
WERK- EN REPETITIERUIMTES IN BRUSSEL: 
BARR ONLINE!
BARR, de online databank van ateliers en repetitie-
ruimtes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ging 
op 12/04/2005 online. Indien je als kunstenaar of 
collectief op zoek bent naar een geschikte werkplek in
Brussel, vind je hier contactgegevens en beknopte
omschrijvingen terug van meer dan 100 ruimtes. Je
kunt zoeken per gemeente of aan de hand van criteria.
Op het message board kun je ook een zoekertje achter-
laten. Verder biedt BARR links naar andere platforms
voor repetitieruimtes.
BARR is een initiatief van het Brussels Kunstenoverleg
i.s.m. het VTi en nadine. Met de steun van de VGC. 
Bezoek BARR via www.brusselskunstenoverleg.be en
www.vti.be.                                                          CVP

[KUNSTKRITIEK] 
DEBAT NIEUWSWAARDE
Op 21/02/2005 nodigden het VTi, Thersites (de Vlaam-
se Vereniging ter Bevordering van de Theaterkritiek) en
het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek
uit om te debatteren over theaterkritiek en nieuws-
waarde.
Voorzetten van Dirk Pauwels (artistiek directeur van
Victoria) en Lieven De Cauter (kunsthistoricus-filosoof,
publicist, docent) brachten een debat op gang over
theaterkritiek in de algemene media versus de gespe-
cialiseerde media, over de beeldvorming over de 
kunsten bij het brede publiek. Hoe verwerft kunst
nieuwswaarde en wat doet het nieuws met de kunst?
Surf voor meer informatie en een verslag van het debat
naar het archief van activiteiten op www.vti.be.
Contactpersoon is Dries Moreels (dries@vti.be).      CVP

[KUNSTENLOKET] 
EVALUATIE SOCIAAL STATUUT VAN DE KUNSTENAAR
Op 01/07/2005 zal het sociaal statuut van de kunste-
naar twee jaar van kracht zijn. Bij de invoering was
een evaluatie na twee jaar vooropgesteld. In het licht
daarvan organiseerde het Kunstenloket rondetafelge-
sprekken met kunstenaars en organisaties (steunpun-
ten, kunstenaarsverenigingen, sociale partners, gezel-
schappen, SBK’s,...). Voor de VTi nam Nikol Wellens
(zakelijk leider) deel aan het gesprek op 14/04/2005 
en signaleerde een aantal specifieke knelpunten voor
de podiumkunsten.
Met de resultaten van de rondetafelgesprekken bereidt
het Kunstenloket een studiedag voor over het kunste-
naarsstatuut op maandag 23/05/2005 in de Antwerpse
Arenbergschouwburg. Meer informatie kan je vinden op
www.kunstenloket.be.                                           NW

[PODIUMARCHIEF] 
VTi IN ARCHIEFBANK VLAANDEREN
Sinds de Erfgoeddag van 17 april 2005 is de Archief-
bank Vlaanderen toegankelijk voor het publiek. De
Archiefbank is een publieke online catalogus die een
overzicht biedt van private archieven in Vlaanderen.
Op dit ogenblik bevat de Archiefbank ca. 2500 archief-
beschrijvingen. 
Het VTi participeerde aan dat project, om ervoor te zor-
gen dat waardevolle archieven over de podiumkunsten
meer in de kijker zouden lopen. Verschillende collecties
van het VTi (affiches, video’s,...) en alle archieven die
in het kader van het project ‘theatraal erfgoed’ ontslo-
ten werden op Podiumarchief, zijn in het register inge-
voerd en dus toegankelijk voor een breed publiek.
De Archiefbank Vlaanderen is te raadplegen op
www.archiefbank.be.                                             YB

[PODIUMARCHIEF] 
TOOL VOOR DE INVENTARISATIE 
VAN PRODUCTIE-ARCHIEVEN
Nieuw in de archieftoolbox die beschikbaar is op 
podiumarchief.be is een archiefdatabank die als hulp-
middel kan dienen bij de inventarisatie van productie-
archieven. 
De archiefdatabank zorgt ervoor dat de informatie over
de inhoud van het productie-archief kan worden ge-
koppeld aan de in het VTi beschikbare informatie over
de producties zelf (premièredatum, medewerkers,...).
Op die manier stelt het VTi de opgebouwde know-how
over producties ter beschikking van de podiumsector. 
De archiefdatabank wordt telkens op maat en op basis
van de specifieke noden van een organisatie aange-
past. Op dit moment maken de medewerkers van
Victoria en Needcompany al gebruik van de archief-
databank. Wie interesse heeft om met de tool aan de
slag te gaan, kan contact opnemen met Yasmina
Boudia, de archivaris van het VTi: yasmina@vti.be. YB
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[COLLECTIES] 
AANWINSTEN ZUID-AFRIKA
Elk jaar koopt het VTi heel wat nieuwe titels aan voor
de bibliotheek: alles over podiumkunsten in Vlaanderen
aangevuld met een selectie van internationale podium-
kunsten – vooral over de kunstenaars die ons land
vaak aandoen. Daarnaast ondernemen we thematische
acties, waarbij ook oudere titels worden aangekocht. 
Vorig jaar richtten we ons vooral op de oostwaartse
uitbreiding van de EU; in 2005 wordt de mediterrane
regio gedocumenteerd.
Verder zuidwaarts voor deze Courant, met een blik op
de recente aanwinsten over theater en dans in Zuid-
Afrika. We bestelden monografieën over Junction
Avenue Theatre Company en The Market Theatre
(Johannesburg) en een biografie van John Cranko en
Athol Fugard (over wiens werk ook een lijvige ‘Source
Guide’ bestaat). Auteurs als Martin Banham, David
Kerr en Loren Kruger bieden stevige historische over-
zichtswerken van de podiumkunsten in Zuid-Afrika, 
in een ruimere Afrikaanse context. Enkele titels uit de
cultural studies sluiten daarbij aan: die leggen de
klemtoon op het post-koloniale discours en de inbed-
ding van theater en dans in de populaire cultuur.     DM

[VTi INFO] 
JAARVERSLAG 2004 
Het jaarverslag 2004 is intussen afgerond en online
gepubliceerd. Je vindt alle beschikbare beleidsplannen
en jaarverslagen van VTi op www.vti.be onder ‘Over
VTi’ – ‘Organisatie’.                                              CVP

[VTi PLOEG] 
WISSELS 
Michel Uytterhoeven verlaat het VTi op 1 juni 2005. 
Hij wordt algemeen coördinator van Antwerpen Open
vzw. Dat is de organisatie achter de Zomer van
Antwerpen, een festival dat dit jaar loopt van 1 juli 
tot 28 augustus, en internationale stadsevenementen
als Mode 2001 Landed-Geland, Panamarenko 2003,
Rubens Herontdekt 2004 en Antwerpen
Wereldboekenstad 2004. Meer info: www.antwerpen-
open.be en www.zomervanantwerpen.be.              CVP
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PODIUMKUNSTEN 
EN NIEUWE MEDIA

Kurt Vanhoutte

GESPREKKEN MET MAKERS 

Het Digitaal Platform is een project van de steunpunten
Initiatief Audiovisuele Kunsten (IAK) en Initiatief
Beeldende Kunsten (IBK). Het Digitaal Platform exploreert
kunstvormen in hun relatie tot technologie en nieuwe
media en onderzoekt de impact van media en technologie
op het maken, tonen en bewaren van kunst in het alge-
meen. Nieuwe media en technologie kunnen in diverse
terreinen van kunst en cultuur worden ingezet zodat heel
verschillende thema’s aan bod komen zoals de relatie
beeld/geluid, de invloed van games, publiceren en creë-
ren in netwerkverband, nieuwe concepten voor interfaces
voor media die draagbaar en draadloos worden, de kwes-
tie auteursrechten, enzovoort. Ook de relatie tussen podi-
umkunsten en nieuwe media is één van de belangrijke
thema’s. Voor die sectie werkt Dirk De Wit, initiator van
het Digitaal Platform, samen met het Vlaams Theater
Instituut en onderzoeker Kurt Vanhoutte (Rijksuniversiteit
Groningen).

De inzet van nieuwe technologieën in het theater is geen
novum maar blijft tegelijk nieuwe verschijningsvormen
aannemen. Er blijkt een sterke behoefte te bestaan om
die praktijken te begrijpen en in bruikbare concepten te
vatten. Aan de hand van conversaties met makers die
werken binnen het theater, de dans en/of de performan-
cekunst, brengt het Digitaal Platform het gebruik van
actuele technologische media in kaart. Welke technologie
wordt precies gehanteerd en waarom? Hoe verhoudt de
omgang met nieuwe media zich tot de interesses en het
oeuvre van een kunstenaar? Welke consequenties heeft
de inzet van nieuwe media voor onderzoek en ontwikke-
ling in de kunsten. Welke financiële middelen en welke
technische ondersteuning zijn daarbij noodzakelijk? En
vooral: tot welke ervaringen leidt dat op het vlak van de
ontwikkeling, de creatie en de perceptie van kunst? Die
vragen vormen meer concreet de leidraad in gesprekken
met minimaal drie deelnemers (de maker, het Digitaal
Platform en een derde). Op die manier ontstaat een
meerstemmige benadering en een grote hoeveelheid
materiaal. De volledige gesprekken worden toegankelijk
gemaakt op www.digitaalplatform.be, waar ze worden
aangevuld met verwante teksten, theoretische bespiege-
lingen of nieuwe gespreksinitiatieven.

De opzet van het gezamenlijk project is drieledig. In eer-
ste instantie wordt de nabijheid tot de praktijk beklem-
toond in gesprekken met makers. Vervolgens zal het
materiaal gestroomlijnd worden in theorievorming en
panelgesprekken die de thematiek verbreden naar grotere
fora. In een derde beweging zal een boekpublicatie ont-
staan. Het Digitaal Platform hanteert daarbij een brede

definitie van podiumkunsten maar een scherpe definitie
van de inzet van technologie. Wat dat laatste betreft, ligt
de focus op voorstellingen die nieuwe media niet enkel
als vormgeving maar ook als locus van reflectie hante-
ren. Technologie niet zozeer als illustratie van een the-
atraal concept, dan wel als motor van het denken over
theatraliteit. De inbreng van nieuwe media zet zich dan
door op een fundamenteel niveau en blijft bijgevolg voel-
baar in alle geledingen van de kunstpraktijk. Meestal zijn
dit voorstellingen die een reflectie bieden op de techno-
logische conditie van hun eigen kunst en /of de maat-
schappelijke inbedding daarvan. Ze bewandelen omzeg-
gens een dubbel spoor: technologie als middel enerzijds
en reflectie op nieuwe media als thema anderzijds. De
grens tussen beide is niet altijd duidelijk te trekken,
maar wordt precies in de gesprekken voortdurend af-
getast en gecorrigeerd.

De gesprekken zijn met andere woorden een instrument
in de documentatie van artistieke en organisatorische
praktijken op het vlak van nieuwe media. In een embryo-
nale fase van het project worden ze in hun geheel online
gepubliceerd, zodat ze toegankelijk zijn voor andere
makers, onderzoekers en geïnteresseerden. Voor de
recente uitgave van Etcetera maakte Kurt Vanhoutte
bovendien een compilatie van een eerste reeks gesprek-
ken met eigentijdse makers. Het themanummer omtrent
nieuwe media drukte een selectie af uit conversaties met
Christoph De Boeck, Stefaan Decostere (i.s.m Ritsonline,
een onderzoeksplatform nieuwe media van iDeA Rits/
VUB), De Filmfabriek (Peter Missotten, Bram Smeyers en
Kurt D’Haeseleer), Eric Joris, Edit Kaldor en Lawrence
Malstaf. Daarbij kwamen motieven en thema’s aan het
licht die in de nabije toekomst de uitdieping zullen krij-
gen die ze verdienen. Een greep: immersie, uitwisseling,
interactiviteit, platform, networking, scripting, performa-
tiviteit, zintuiglijkheid, materialiteit, ideologie, theatra-
liteit. Ook in de nabije toekomst zijn nieuwe gesprekken
gepland met o.a. Frank Theys, Walter Verdin, Pat Van
Hemelrijk,...

Meer informatie op www.digitaalplatform.be

Crash 1.0, Crew, Het Toneelhuis en de Rotterdam
se Schouwburg, 2004, foto: Crew
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CONTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
www.podiumarchief.be
www.kunstenloket.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

KERNOPDRACHT
Het Vlaams Theater Instituut (VTi) is het steunpunt voor de 
podiumkunsten. Als kritisch forum vuren wij het publieke debat
aan en zijn we een draaischijf voor informatie over verleden,
heden en toekomst van de Vlaamse podiumkunsten in een inter-
nationaal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve
dienstverlening aan de professionele sector, de overheden, de
opleidingen, de media, de onderzoekscentra, het publiek etc.

MEDEWERKERS
Els Baeten, Diane Bal, Yasmina Boudia, Wessel Carlier, 
Christel De Brandt, Bernadette De Bruyn, Martine De Jonge,
Mieke De Schepper, Robin D’hooge, Joris Janssens, 
Veerle Keuppens, Dries Moreels, Niki Priem, Michel Uytterhoeven, 
An van. Dienderen, Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens

COURANT#73
Coördinatie dossier: Joris Janssens
Eindredactie: Caroline Van Peteghem
Redactie: Els Baeten, Yasmina Boudia, Robin D’hooge, 
Dirk De Corte, Catty Hoste, Joris Janssens, Dries Moreels, 
Michel Uytterhoeven, Kurt Vanhoutte, Marc Van Mechelen,
Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens
Met dank aan: Marleen Bailleul, Wouter Deprez, Dirk De Wit, 
Greet Drooghmans, Bart Embrechts, Catrien Hermans, 
Peter Hoogland, Kristof Smet, Filip Strobbe, Lisbet Van de Sype, 
Dirk Van Driessche, Manu Morris, Paul Neefs, Wim Van Parijs,
Christine Werck

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

ISSN 0776-1 198

BIBLIOTHEEK
Open van maandag tot vrijdag, van 14u tot 18u.
Let op: tijdens de zomermaanden geldt een andere regeling. 
Van 4 juli t.e.m. 22 augustus is de bibliotheek enkel open 
op dinsdag, doorlopend van 10u tot 18u. 
Hou www.vti.be in het oog, daar worden de andere sluitings-
dagen steeds gemeld.

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van 
het VTi regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen
koopt best een gebruikerskaart, die kost € 5,00. De kaart 
blijft 12 maanden geldig. Houders van een gebruikerskaart 
krijgen een abonnement op Courant en 10% korting op de 
VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen betaalt een
bibliotheekwaarborg van € 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

BOOKSHOP
Onze bookshop vind je in de VTi-bibliotheek of op www.vti.be. 
VTi-leden krijgen 20%, geregistreerde bibliotheekgebruikers en
CJP-leden krijgen 10% korting bij aankoop van boeken, theater-
teksten, tijdschriften, video’s of cd’s uit de VTi-bookshop.

MET STEUN VAN 
Het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap;
Het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland.
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.
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SCÈNEBEELD VOOR TEMPUS FUGIT (SIDI LARBI CHERKAOUI / LES BALLETS C DE LA B)
IN HET CLOÎTRE DES CARMES IN AVIGNON. FOTO: J.M. ROUSEL.

VLAAMS THEATER INSTITUUT

Sainctelettesquare 19  1000 Brussel

T+32.2.201.09.06  F+32.2.203.02.05  

info@vti.be  

www.vti.be
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