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naal seminarie over locatietheater, de werkgroep opera-
educatie voor jonge kinderen en nieuws uit de bib.

C O LO FO N

De stekker er uittrekken een heel jaar lang. En
dan terugkeren naar familie, vrienden én naar
een vertrouwde werkplek. ‘t Is me wat. 
Dag sector.
Van de Vlaamse horizon naar de Aziatische en
terug; fietsen in Vietnam, als vrijwilliger bij een
ontwikkelingsproject van Broederlijk Delen naar
Cambodja en Laos, mediteren in Thailand. Vijf
maanden lang een vreemde in een vreemd deel
van de wereld, vreemde talen, vreemde culturen.
Vele lessen in bescheidenheid die me bij mijn
terugkeer meteen van pas komen.

We zijn vandaag allemaal bekommerd om de
culturele diversiteit in onze samenleving, over
het moeilijke samenleven van verschillende 
culturen. Minister Anciaux heeft een actieplan
aangekondigd en de hele culturele sector uitge-
nodigd hieraan te participeren. Samen met de
andere steunpunten kunsten en de administratie
Cultuur heeft het VTi alvast een samenwerkings-
verband opgezet dat de kunstensector wil onder-
steunen en stimuleren om bezig te zijn met de
diversiteit in de samenleving. 
Door een lange tijd onttrokken te zijn aan mijn
vertrouwde context, ben ik gaan beseffen hoe
noodzakelijk het is de eigen cultuur te bevragen,
de eigen evidenties te toetsen aan evidenties
van anderen die ondertussen deel uitmaken van
onze samenleving. Misschien ontbreekt er nog
een hoofdstuk in het kunstendecreet dat mensen
uit de kunstenwereld de kans geeft om zich voor
langere tijd onder te dompelen in andere cultu-
ren en met die ervaring opnieuw de zogenaamd
vertrouwde wereld in te stappen. 

Over naar mijn terugkeer naar een vertrouwde
werkplek, naar het VTi, dat sinds 2001 een
erkend en goed gesubsidieerd steunpunt voor 
de podiumkunsten is. 

Een blije terugkeer omdat het huis in tussentijd
heeft kunnen groeien. Het consequent documen-
teren van de podiumkunsten in Vlaanderen
maakt het VTi vandaag tot een belangrijke,
zoniet dé belangrijkste bron van informatie en
documentatie over de podiumkunsten. Een 
kerntaak die we in de toekomst willen blijven
koesteren.

Een blije terugkeer ook omdat het VTi gezelschap
heeft gekregen van andere steunpunten; voor
beeldende kunsten, audiovisuele kunsten, archi-
tectuur en muziek. Hier ligt een grote en span-
nende uitdaging om de krachten te bundelen,
om zowel vanuit de verschillen als vanuit de
gelijkenissen tussen de verschillende kunstuitin-
gen aandacht op te eisen voor de particuliere rol
van de kunsten in de samenleving. De oproep
van de minister aan de steunpunten om in de
toekomst hechter samen te werken, hoeft dan
ook geen bedreiging te zijn. Het is veeleer een
kans om de intermediaire, bemiddelende rol 
van de steunpunten tussen overheid en praktijk
duidelijker te formuleren.

Tegelijk een trieste terugkeer omdat het VTi met
de toekenning van de nieuwe (en ingekrompen)
subsidie enigszins gekortwiekt is in zijn moge-
lijkheden. We zijn hoe dan ook geprikkeld om de
huidige werking van het VTi kritisch tegen het
licht te houden en onze relatie met de sector en
overheid te versterken. De opmerking van de
adviescommissie dat het VTi meer inspanningen
moet leveren om opnieuw voeling te vinden bij
de noden en behoeften van de sector is niet in
dovemansoren gevallen. Het documenteren van
de podiumkunsten veronderstelt ook een goede
observatie van en hechte communicatie met de
sector. We gaan er werk van maken. We nodigen
u graag uit om die communicatie aan te gaan
en de weg naar het VTi (terug) te vinden. 

TERUG VAN VER Ann Olaert s



2 3DOSSIER INTERNAT I O N AA L

Nu de eerste ronde in het kader van het kun-
stendecreet zijn beslag heeft gekregen en de
emoties stilaan plaatsmaken voor een grondige
reflectie, willen we u al meteen uitnodigen om
deze evaluatie samen met ons te maken. In de
loop van de volgende maanden zullen we het
gehele beslissingsproces ten gronde analyseren
(adviezen en finale beslissing). Bedoeling is tot
een onderbouwde analyse en concrete aanbeve-
lingen te komen die de beleidsmakers, admini-
stratie en adviesorganen kunnen meenemen bij
de volgende subsidieronden. U kunt ons hierbij
helpen door het ingediende beleidsplan ter
beschikking te stellen en deel te nemen aan 
een aantal gesprekken die we hierover zullen
organiseren. 

Op Het Theaterfestival geven we alvast een 
voorzet met een colloquium over internationale
praktijken en een debat over de eerste toepas-
sing van het kunstendecreet. U leest er alles
over in deze Courant.

“C u l tuur is heel belangrijk, 
maar de manier wa a rop erove r
g e d a c ht word t, is vaak pro b l e-
m atisch. Dikwijls wordt cultu u r
vo org e steld als een zwe m b a d
m et duidelijk oms c h reven af-
m etingen en met water dat een
s p e c i f i e ke kleur en geur heeft.
Mensen zouden daarin ro n d-
zwemmen als vissen die niet uit
hun water kunnen, ingeperkt als
ze zijn door de oeve rs ro n d o m .
C u l tuur is echter geen beper-
king, maar een springplank. 
Ze cre ë e rt een ze ke re spanning
binnen in elke mens en ze geeft
je een ve rt rekpunt van wa a r u i t
je in het leven kan springen.”

Amita Gosh
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De podiumkunsten in de lage landen zijn op vrij korte tijd
geïnternationaliseerd. Tot het einde van de jaren 1970
was internationale creatie en programmering nog het
werk van een handvol pioniers. Sinds de welhaast 
mythische ‘Vlaamse golf’ kreeg dat pionierswerk een
steeds bredere bedding en een grote systematiek. De
Vlaamse podia brengen een gevarieerd en kwalitatief 
rijk buitenlands aanbod. Vlaams en Nederlands werk
reist de wereld rond. Maar hoe ‘Vlaams’ of ‘Nederlands’
zijn onze podiumkunsten feitelijk nog? Het traditionele
model van ‘import’ en ‘export’ is duidelijk niet langer het
enig werkbare. Internationale coproducties zijn een gang-
bare praktijk, en daarbij is de nationale achtergrond 
van de partners van ondergeschikt belang. Kunstenaars
met diverse achtergronden werken in de lage landen. 
Ook opleidingen als P.A.R.T.S. en DasArts hebben van
onze steden een aantrekkingspool gemaakt voor inter-
nationaal talent.

Intussen is het cultuurbeleid in beweging. Met het 
kunstendecreet speelt de Vlaamse overheid sterk in 
op de internationalisering van de podiumpraktijk. 
Voor het eerst kunnen organisaties de internationale 
werking beschouwen als een vanzelfsprekend onderdeel
van hun structurele praktijk. Het is de logische uitkomst
van een ontwikkeling van het Vlaams internationaal 
cultuurbeleid. Waar de cultuur in aanvang eerder een
instrument was in een breder buitenlandbeleid, ligt sinds
1999 het initiatief steeds meer bij de kunstenaars en
hun organisaties. Maar minister Bert Anciaux heeft bij 
de voorstelling van zijn Beleidsnota Cultuur – naast 
“bijkomende middelen” – een “strakkere regie” van het
internationale cultuurbeleid aangekondigd. Het is een
uitdrukking die voorlopig de weg openlaat voor heel 
uiteenlopende visies en verschillende instrumenten.

Het zijn goede redenen voor een denkoefening over de
internationale praktijk in de podiumkunsten. Dit dossier
legt een aantal statements, visies en argumenten op
tafel die op 2 september worden uitgediept tijdens
‘Grensgevallen’, een colloquium in het kader van Het
Theaterfestival over de internationale dimensie van de
podiumpraktijk. Daar willen we in de eerste plaats de
dagelijkse praktijk verder voeden met een reeks van
workshops over internationale cultuurcommunicatie,
mobiliteit, de markt in Nederland en de Europese 
cultuurprogramma’s. Tegelijk is er plaats voor de
beschrijving van de vigerende praktijk en verdere

reflectie. Nu de beslissingen zijn gevallen in de eerste
ronde van het kunstendecreet, wordt het stilaan mogelijk
een stand van zaken op te maken over de internationale
dimensie van het ‘nieuwe’ podiumlandschap. Een derge-
lijke denkoefening kan ook de discussie voeden over
nieuwe richtingen en instrumenten voor het beleid 
terzake. 

Legt men het initiatief bij de kunstenaars of is het de
overheid die stuurt? Ongetwijfeld zal die eeuwige span-
ning in de discussies over de inrichting van het cultuur-
beleid opnieuw ter sprake komen. De meeste stemmen in
deze Courant leggen het primaat in de eerste plaats bij
de artistieke praktijk. Het lijkt ons de conclusie die volgt
uit een historisch overzicht van enkele internationale
highlights uit de geschiedenis van de Vlaamse podium-
kunsten. Het is een bezorgdheid die Hilde Teuchies, inter-
nationaal productiecoördinator bij Victoria, formuleert
naar aanleiding van de nieuwe subsidieronde voor de
kunstencentra. Het is ook de conclusie die Steve Austen
trekt uit een recente rechtszaak in Nederland, die de
relatie tussen nationale identiteit en internationaal 
cultuurbeleid opnieuw hoog op de agenda plaatst. 

Maar die conclusie hoeft niet definitief te zijn. De kunst
centraal plaatsen biedt garanties voor kwaliteit noch
internationale erkenning, zegt George Lawson, de 
directeur van de Nederlandse Stichting Internationale
Culturele Activiteiten (SICA) in het laatste nummer van
Sicamag. “Van het ene extreme ‘cultuur als glijmiddel’
zwiepte onze focus in het internationale cultuurbeleid
volledig door naar het andere extreme ‘cultuur als doel
op zich’.” Juist daar ziet Lawson de oorzaak van het
groeiende Nederlandse isolement in de internationale
context, waarbij Nederland zich overigens “straatlengtes
achter bij de Vlamingen” bevindt. Hij bepleit een “mooie
synthese” van beide perspectieven. Precies de artistieke
openheid voor politieke discussies en doeleinden maakt
volgens hem dat het theater ons iets kan vertellen over
de manier waarop we in de wereld staan. 

De vraag blijft met welke instrumenten een beleid een
dergelijke openheid bij kunstenaars kan stimuleren. 
En biedt een sturend beleid wel meer garanties op 
kwaliteit en internationale erkenning? De discussie 
is dus open. Afspraak op 2 september in het PSK 
(zie Kalender).

In discussies over internationaal cultuurbeleid komen steeds dezelfde parameters ter sprake. Moet het in
de eerste plaats gaan over cultuurbeleid of buitenlandbeleid? Is het vooral de bedoeling het eigen culturele
leven te stimuleren door het in een internationale context te plaatsen? Of is cultuur eerder een instrument
dat het imago van de natie in het buitenland kan versterken en/of economische doelstellingen helpt reali-
seren? En moet de overheid de plannen van kunstenaars faciliteren met subsidies, of zelf een sturende rol
op zich nemen? Het zijn vragen die in verschillende landen gesteld worden. Bij ons is het de laatste decen-
nia niet anders geweest, zo blijkt uit een beknopt historische overzicht van het internationaal cultuurbeleid
inzake de podiumkunsten in Vlaanderen.
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In het verhaal van de internationalisering van de
Vlaamse podiumkunsten is 1980 een cruciale datum.
Dat jaar markeert zowel grote verschuivingen bij het
beleid als in de podiumsector. Een belangrijke stap in
de federalisering van België viel toevallig samen met
een keerpunt in de artistieke ontwikkeling van de
Vlaamse podiumkunsten.

In 1970 verkrijgt de Nederlandse Cultuurgemeen-
schap binnen de Belgische staat al culturele auto-
nomie. Daardoor neemt de Vlaamse behoefte aan een
eigen internationaal cultuurbeleid toe. Met een eigen
regering en een eigen parlement krijgt Vlaanderen
een grote institutionele autonomie. De jonge natie
grijpt haar zelfstandigheid aan om een sterke identi-
teitspolitiek te voeren. Tot 1980 ligt de nadruk in het
internationale cultuurbeleid eerder op de integratie
binnen een overkoepelende Nederlandse culturele
identiteit. Na de staatshervorming krijgt de construc-
tie van een Vlaamse identiteit meer nadruk, in cam-
pagnes als ‘Flanders Technology’, ‘Vlaanderen leeft’
en ‘Vlaanderen-Europa 2002’. Daarbij is de uitstra-
ling in het buitenland cruciaal, en cultuur kan daar-
bij helpen. 

Tot het einde van de twintigste eeuw ligt het accent
sterk op de instrumentele rol van cultuur bij de 
vormgeving van de Vlaamse ‘eigenheid’. Daarop is er
vanuit de culturele sector vaak scherpe kritiek geuit.
Tegelijk maakte precies de nadruk op de eigen identi-
teitsconstructie het mogelijk dat de vernieuwende
theaterpraktijk aan het begin van de jaren 1980, die
zich buiten de gangbare cultuurpolitieke instrumen-
ten voltrok, ondersteund kon worden. Bij het ontstaan
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van de zogenoemde ‘Vlaamse’ golf is de internationa-
le dimensie van essentieel belang.

Voor 1980 gaven enkele pioniers – theatermakers en
programmeurs uit Vlaanderen en Brussel – al een
internationale inbedding aan hun werk. Maar – het
verhaal van de ‘Vlaamse golf’ is bekend – vooral
vanaf het einde van de jaren 1970 ontstaan er veel
nieuwe initiatieven met een nadrukkelijk internatio-
nale dimensie. De sterke wisselwerking tussen bin-
nen- en buitenland voorzag tegelijk de artistieke én
de economische voedingsbodem voor vernieuwing. 

Het werk van nieuwe makers als Anne Teresa De
Keersmaeker, Jan Fabre, Jan Decorte en Jan Lauwers
wordt getoond op belangrijke podia in het buitenland.
Die erkenning zorgt ervoor dat ook in eigen land het
prestige toeneemt. Verder is het cruciaal dat de nieu-
we festivals en kunstencentra hun creaties presente-
ren naast toonaangevend buitenlands werk: opnieuw
een investering in de reputatie van de nieuwe gene-
ratie en tegelijk een artistieke stimulans. Van onder-
uit ontstaan ook diverse samenwerkingsverbanden
die de internationale wisselwerking faciliteren, zoals
de vzw Schaamte, het Vlaams Theater Circuit (VTC)
en Informal European Theatre Meeting (IETM).

De nieuwe initiatieven van de jaren 1980 vonden
plaats buiten de officiële structuren en beleids-
instrumenten van het Vlaamse cultuurbeleid. Bij ont-
stentenis van een direct subsidiebeleid was het de
internationale dimensie die de Vlaamse golf mogelijk
maakte. Voor de Vlaamse overheid waren de inter-
nationale kredieten van het Commissariaat-Generaal
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van de Internationale Culturele Samenwerking het
voornaamste instrument om de nieuwe generatie toch
te ondersteunen. Daarnaast ontstond er een geld-
stroom uit het buitenland. Andere middelen kwamen
voort uit buitenlandse tournees, coproductie-engage-
menten van buitenlandse partners, de middelen van
buitenlandse ambassades,... Heel diverse bronnen
maakten van de internationale dimensie de belang-
rijkste economische motor achter de ‘Vlaamse golf’.

Aan het begin van de jaren negentig maakt de over-
heid een inhaalbeweging: het podiumkunstendecreet
(1993) is sterk gemodelleerd op de organisatiestruc-
tuur van de generatie van de ‘tachtigers’. Dat ver-
leent aan de ad hoc initiatieven van de jaren 1980
enige systematiek. Maar wat de uitgangspunten van
het internationaal cultuurbeleid betreft, verandert
er niet veel. Zeker de regeringen van Luc Van den
Brande (CVP-minister-president tussen 1992 en
1999) blijven de internationale dimensie van cultuur
als een instrument zien van een breder buitenland-
beleid. Het blijft een belangrijk doel het imago van de
natie in het buitenland te versterken. Meer dan ooit
tevoren wordt daarvoor een beleidsmatig instrumen-
tarium ontwikkeld. Ook de regeling voor het culturele
ambassadeurschap komt voort uit die logica.

De grote omslag bij het Vlaamse beleid komt er in
1999. De paars-groen-gele coalitie van minister-pre-
sident Dewael (VLD) legt andere accenten dan de
regeringen van Luc van den Brande. “Show the flag
volstaat niet meer,” zegt Dewael: het gaat eerder om
de resultaten dan om de verpakking. Internationaal

cultuurbeleid moet een cultuurbeleid zijn, zegt 
cultuurminister Anciaux (Spirit) in zijn Beleidsnota
Cultuur 2000-2004. Die opvatting wordt later beves-
tigd door het enveloppensysteem van het kunsten-
decreet. Organisaties kunnen nu de internationale
werking beschouwen als een organisch onderdeel van
de structurele werking. Dat is in principe een erken-
ning van de wezenlijk internationale dimensie van de
culturele praktijk zoals die zich sinds de jaren 1980
heeft ontwikkeld. Maar pas nu de beslissingen in de
eerste uitvoeringsronde van het kunstendecreet
bekend zijn, kunnen de effecten worden onderzocht.

Anno 2005 staan Vlaamse kunstenaars en gezel-
schappen aan de internationale top. Kunsthuizen in
Vlaanderen en Brussel bieden een podium aan een
internationaal aanbod dat in zijn rijkheid waarschijn-
lijk uniek is in de wereld. Die rijkheid is het gevolg
van een beleidsmatige keuze om de bal in het kamp
van de kunstenaars en programmeurs te leggen: zij
moeten niet zozeer een nationaal buitenlandbeleid
vormgeven, maar kunnen een werking uitbouwen met
een intrinsiek internationale dimensie, die niet alleen
een artistieke voedingsbodem biedt maar die ook
economische impulsen geeft. Maar intussen is duide-
lijk dat Anciaux II spoedig nieuwe accenten zal leg-
gen. Bij de voorstelling van zijn Beleidsnota 2004-
2009 kondigt de minister een “strakkere regie” aan
van het internationaal cultuurbeleid, een uitdrukking
die openheid biedt voor heel diverse invullingen.
Zonder twijfel staan de aloude parameters opnieuw
ter discussie: krijgen we een terugkeer naar de diplo-
matie, of een extra impuls voor het cultuurbeleid?

In de uitvoeringsronde van het kunstendecreet kunnen organisaties de internationale werking voor het
eerst als een optie aanstippen bij hun structurele dossiers. Welke nieuwe reflecties, plannen en motiverin-
gen heeft die denkoefening opgeleverd in de dossiers? Hoe zijn de beoordelingscommissies en de minister
daarmee omgegaan in respectievelijk de adviezen en de beslissingen? Op het colloquium ‘Grensgevallen’ 
is een debat gepland met de commissievoorzitters. We vroegen Hilde Teuchies om de discussie alvast te
openen in Courant.
Hilde Teuchies is internationaal projectcoördinator bij Victoria en lid van de beoordelingscommissie 
kunstencentra en werkplaatsen. Dit voorjaar maakte ze ook deel uit van een werkgroep die de minister 
van Cultuur wil voeden bij zijn denkwerk over de ondersteuning van de internationale praktijk. In deze 
bijdrage staat ze kort stil bij het belang van de internationale werking in de beleidsplannen van de Vlaamse
kunstencentra1, in de adviezen en bij de middelen die de minister uiteindelijk ter beschikking stelt. 
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DE DOSSIERS VAN DE KUNSTENCENTRA 
Nieuw in het kunstendecreet is dat alle organisaties
die structureel erkend willen worden, de mogelijkheid
hebben om de internationale dimensie van hun prak-
tijk in te schrijven in hun structurele dossier. De kun-
stencentra bevinden zich in een specifieke positie.
Voor hen ziet de overheid internationaal werken niet
zozeer als een optie, wel als een verplichting. Op zijn
minst moet de internationale artistieke norm de hori-
zon zijn waartegen de kunstencentra hun praktijk
ontplooien. Verder staat het de kunstencentra vrij om
in hun dossiers aan te geven op welke manier ze hun
internationale praktijk willen vormgeven. Uit de dos-
siers blijkt dat alle kunstencentra een internationale
werking ontwikkelen, al doet een beperkt aantal dat
slechts in mindere mate. In het overgrote deel van 
de dossiers komt de internationale context naar 
voren als een essentiële component van de dagelijkse
werking. 

Alle 23 gesubsidieerde kunstencentra gaan naast 
de noodzakelijke lokale inbedding op zoek naar een
internationale inbedding. De kunstencentra zien het
internationale kunstenlandschap als referentiekader,
zowel voor het publiek als voor de artiesten. Voor het
gros onder hen (groot en klein) is de internationale

werking bovendien onlosmakelijk verbonden met het
geheel van de activiteiten. Zij wordt beschouwd als
een noodzakelijk instrument voor horizonverbreding,
uitwisseling en kruisbestuiving van de kunstenaars
en hun publiek. Enkelen stellen ook expliciet dat de
Vlaamse kunsten enkel kunnen gedijen in nauwe
interactie met de Europese en internationale context.
Onder de internationale werking van kunstencentra
gaat een breed gamma van al dan niet publieke acti-
viteiten schuil: presentatie van internationaal werk;
residenties van buitenlandse kunstenaars; co-pro-
ducties en allerlei samenwerkingsverbanden voor
projecten; spreiding van Vlaamse producties in het
buitenland; de uitbouw van een eigen netwerk van
internationale professionelen en kunstenaars; actieve
participatie aan Europese netwerken; internationale
communicatie en promotie; systematische boventite-
ling in het Frans/Engels; uitwisseling van reflectie in
een internationale context enz.

De internationale component weegt niet voor alle
kunstencentra even zwaar door. In (zeer) grote lijnen
zouden we ze met betrekking tot hun internationale
werking kunnen onderverdelen in vier groepen:

H ET RELAT I EVE SOORTELIJK GEWICHT VAN DE INTERNATIONALE PRAKT I J K

1 9|5 8 1 9|5 9
• Na een Congolese tournee met de KVS

krijgt Tone Brulin een jaarcontract als
regisseur bij het Zuid-Afrikaanse National

Theatre/Nasionale Toneel in Pretoria.

• De wereldtentoonstelling in Brussel: 
de gezapige bourgeoiscultuur in Brussel
wordt plots uitgedaagd door het binnen-
stromende internationalisme en 
modernisme.
• Het Centrum Harmel, een denktank voor
de Belgische communautaire thematiek,
bepleit dat de gemeenschappen het recht
zouden hebben om eigen ‘culturele betrek-
kingen te onderhouden met het buitenland
en speciaal met landen waarmee zij een
gemeenschappelijke beschaving hebben.’

• De Franse choreograaf Maurice Béjart
wordt gevraagd het balletgezelschap 

van de Munt te leiden. 1 9|6 4 1 9|6 6
• Merce Cunningham Dance Company

is tijdens zijn eerste Europese tournee 
te gast in Brussel en Antwerpen.

• Jerzy Grotowski, de Poolse 
theatermaker die internationaal faam 

verwerft met zijn ‘arm theater’, 
geeft een workshop in Brussel aan het

Institut des Arts Spectaculaires.
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1. De kunstencentra die een erkend uitgesproken
internationaal profiel hebben (zoals het
Zuiderpershuis, het Kaaitheater, het SMAK).

2. De kunstencentra (en deze groep is veruit de 
grootste) die de internationale werking als integraal
onderdeel zien van hun totale werking (onder meer:
Argos, Stuk, Vooruit, Buda, Extra City, Wiels,
Villanella, België, Monty en Z33).

3. De centra die een specifieke invulling geven aan
het begrip internationale werking. Dit zijn voorname-
lijk de Beursschouwburg en Rataplan. Zo vertrekt
voor de Beurs de internationale werking van de 
realiteit waarbij Brussel met zijn mozaïek van cultu-
ren en zijn 134 nationaliteiten dé opstap bij uitstek 
is naar de rest van de wereld. Daarbij wordt ernaar
gestreefd om vertegenwoordigers van de verschillen-
de Brusselse cultuurgemeenschappen te betrekken
bij de ontwikkeling van het internationale program-
ma. De artistieke en publiekswerking van Rataplan 
is bewust regionaal en lokaal, maar toch wordt ook
hier de wereld binnen gehaald via samenwerking met
allochtone culturele verenigingen om samen met hen
een brug te slaan naar de culturele praktijk in het
moederland.

4. Ten slotte zijn er een paar kunstencentra waar
internationale werking nog slechts embryonaal aan-
wezig is (Villabasta) of waar deze slechts betrekking
heeft op een onderdeel van de werking (bijvoorbeeld
De Werf, waar alleen het jazzluik sterke internationale
componenten heeft). 

DE WEERSLAG VAN DE INTERNATIONALE 
WERKING OP HET BUDGET
De internationale werking wordt door haast geen
enkel kunstencentrum apart begroot. Dat is een 
logische zaak. Een geïntegreerde internationale wer-
king heeft repercussies op alle aspecten van het kun-
stencentrumbedrijf: de artistieke werking, productie
en presentatie, de publiekswerking, de communicatie
en zelfs het personeelsbeleid. Het is dan ook onmoge-
lijk om alle financiële implicaties van een gedegen
internationale werking in te schatten, al kunnen een

aantal duidelijk omschreven internationale activitei-
ten wel begroot worden (programmering van inter-
nationale producties, residentie van buitenlandse
kunstenaars, internationale prospecties). 

Zonder een concreet bedrag te opperen, vragen de
meeste dossiers uitdrukkelijk om rekening te houden
met de extra financiële inspanningen die moeten
worden geleverd om een professionele internationale
werking te ontwikkelen en te onderhouden. 

Nagenoeg alle kunstencentra vroegen een verhoging
aan van hun subsidie. Die moest in eerste instantie
dienen om de status quo van de werking te garande-
ren (continuering van de werking, stijging van loon-
kosten en vaste kosten, het wegvallen van andere
subsidiemogelijkheden compenseren) en in tweede
instantie om de verdieping, verbreding, professionali-
sering en/of internationalisering van de werking te
ondersteunen. Opvallend is dat een aantal dossiers
dat deel van de gevraagde subsidieverhoging expli-
ciet toewijzen aan de uitbouw van een stevige inter-
nationale werking. Dat is onder meer het geval bij
Stuk en Monty.

DE ADV I E Z E N
Voor de beoordelingscommissie kunstencentra was,
bij de weging van de dossiers, de internationale com-
ponent van het voorgestelde beleid van essentieel
belang. De dossiers werden niet enkel getoetst op het
belang dat door de kunstencentra zelf wordt gehecht
aan de internationale werking, maar ook op de wijze
waarop die via verschillende activiteiten tot uiting
komt (programmering, co-producties, workshops,
residenties, debatten, contextualisering enz.). Daarbij
keek de commissie ook naar de inhoudelijke, prakti-
sche en financiële haalbaarheid van het voorgestelde
internationale programma. Bij een aantal dossiers
waarin de internationale werking vooral bestaat uit
intentieverklaringen en goede bedoelingen, werden
ernstige vraagtekens geplaatst. De kunstencentra die
van de commissie een positief advies kregen, hebben
allen een op ervaring en actieve praktijk gesteunde
internationale werking met duidelijk gedefinieerde
doelstellingen en activiteiten.

DE BESLISSINGEN
In de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 formuleerde
minister Anciaux een aantal doelstellingen voor het
internationaal cultuurbeleid: “De internationale 
werking van het cultuurveld in Vlaanderen willen 
we verder stimuleren en we willen de aanwezigheid
van de Vlaamse kunst en cultuur in het buitenland
versterken. Daarnaast is het ook belangrijk acties 
te ontwikkelen om internationale culturele actoren
naar Vlaanderen te brengen en internationale samen-
werking en uitwisseling aan te moedigen.” Anciaux
wees ook op de nood aan een “onderbouwd, efficiënt
en duurzaam internationaal cultuurbeleid voor alle
betrokken velden en met de nodige coördinatie en
prioriteiten.” En hij voegde daaraan toe: “We plannen
bijkomende middelen om een groter aantal initiatie-
ven te kunnen ondersteunen.”

Ook in de toelichting bij zijn beslissing over de sub-
sidies voor de periode 2006-2009 brengt de minister
de internationale praktijk ter sprake, zij het eerder
summier. In het hoofdstukje over de kunstencentra
wordt niet gesproken over de noodzaak van een inter-
nationale werking, zoals ze door de kunstencentra
naar voren wordt geschoven. Het gaat ook niet over
de financiële ruimte die daarvoor zou moeten worden
gecreëerd. De minister geeft enkel algemener aan dat
hij bij het selecteren de dossiers getoetst heeft op
basis van twee criteria. Niet alleen moet een organi-
satie blijk geven van een “duurzaam professionalis-
me op financieel en organisatorisch vlak”. Ze moet
ook “in artistiek opzicht een (zeer) toonaangevende
rol spelen”. Dat kan op twee manieren. Ofwel levert
de organisatie “een wezenlijke bijdrage (...) tot door-
gedreven onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen”,
ofwel brengt ze werk van “kwalitatief bijzonder hoog
niveau”. Bij het definiëren van hoge kwaliteit han-
teert de minister de internationale context als norm:
“Topkwaliteit kan onmiskenbaar de vergelijking met
het buitenland doorstaan. Dit impliceert dus niet dat
de betrokken voorziening effectief moet doorgebroken
zijn in het internationale circuit. Dit impliceert dat 
ze perfect overeind kan blijven binnen een internatio-
nale context.” 

1 9|6 9 1 9|7 0
• In oktober opent het eerste seizoen van 

het Gentse Proka met een voorstelling van 
het Odin Teatret van Eugenio Barba. 

Tijdens de volgende jaren zijn in de Zwarte
Zaal van de academie verschillende inter-

nationale avant-gardegezelschappen te
gast, onder meer uit Polen – Tadeusz

Kantor –, Nederland en de VS.

• Het festival Europalia wordt opgericht
in Brussel, met als doel een tweejaarlijks
kunst- en cultuurfestival in het hart van
Europa te organiseren, gewijd aan de 
cultuur van één van de lidstaten van de
Europese Gemeenschap. De eerste editie
gaat over Italië.

• Een eerste staatshervorming maakt 
een einde aan de unitaire structuur van
België. De grondwet erkent vier taal-
gebieden, drie economische gewesten 
en drie cultuurgemeenschappen.
Vlaanderen krijgt een zekere autonomie 
op het vlak van cultuur. 1 9|7 2 1 9|7 3

• Tiende seizoen van Théâtre 140 in
Brussel, waar Jo Dekmine een brede 

internationale programmatie uitbouwt,
van Living Theatre en Bread and Puppet

tot Frank Zappa en Black Sabbath.
• In het PSK treedt Bob van Aalderen in

dienst als programmator van het Kunst-
en Cultuurverbond, dat de podiuminfra-

structuur exploiteert. Hij vormt een 
tandem met Proka en biedt een podium 

aan het experimentele theater uit 
binnen- en buitenland.

• Na een mislukt experiment met 
het Mechels Miniatuur Teater werkt 

Franz Marijnen vooral in het buitenland.
In Pittsburgh richt hij het experimentele

gezelschap Camera Obscura op, 
waarmee hij opzien baart op vele 

internationale theaterfestivals. 

Wayn Wash I: Maria Dolores – Wayn Traub (regie/concept/tekst); productie: Wayn Traub,
Victoria, KC Stuk, KC Vooruit, Centre des Arts Scéniques, Productiehuis Rotterdam, De
Rotterdamse Schouwburg, La Bâtie - festival de Genève; 2002 – foto: Diana Monkhorst 

Mujer – Giovanni Scarcella (regie/concept); productie: Compagnia Giolisu, Ultima Vez, 
KC Monty en DanceWEB; 2004 – foto: Koen Broos

Je Ne – Daniel Danis & Rachid Ouramdane (van/met); productie: Association Fin
Novembre, Klapstuk, KC Stuk, CC Leuven; 2005 – foto: JE NE
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Als we het hebben over de export van de Vlaamse podiumkunsten naar Nederland, impliceert dat het
aanvaarden van Nederland als buitenland. De laatste 50 jaar zijn we er echter onverstoord van uitge-
gaan dat Vlaanderen en Nederland, vanwege de gemeenschappelijke taal, één cultuurgebied beslaan.
Daar lijkt nu een kentering in te komen. 
Het afgelopen seizoen voerde de Brakke Grond een onderzoek naar de factoren die van invloed zijn op
de aanwezigheid van de Vlaamse podiumkunsten in Nederland. Aan een kwantitatief onderzoek naar de
spreiding van voorstellingen in Nederland per regio en genre werd een kwalitatief gedeelte gekoppeld
over de Nederlandse kunstenmarkt, het beleid, de promotie en het publieksbereik. De onderzoekers
baseerden zich daarbij op bronnenonderzoek, interviews met een tiental Nederlandse theaterprogram-
meurs en rondetafelgesprekken met mensen uit de sectoren dans, popmuziek en theater (de laatste
i.s.m. het VTi). Hieronder volgt een overzicht van hun bevindingen over de mogelijkheden en moeilijk-
heden voor de export van de Vlaamse podiumkunsten naar Nederland.  

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

HOE MOET HET NU 
M ET N ED E R L A N D?

Franky Devo s
Ja cqueline Schoemake r

V l a a ms Cultuurhuis de Bra kke Gro n d

DE EX P O RT VAN VLAAMSE PODIUMKUNST E N

10

Het buitenland is een referentiepunt. Het lijkt van-
zelfsprekend dat interactie met dat buitenland op
alle mogelijke niveaus en in uiteenlopende vormen,
de kunstorganisaties verrijkt en hen wapent voor de
toetsing met gelijkaardige organisaties in het buiten-
land. Maar maakte de minister wel de logische
gevolgtrekking? 

DE MIDDELEN
Het belang van de internationale dimensie in de 
kunstencentra blijft groeien en is een essentieel
onderdeel van hun alerte antwoord op de actuele 
ontwikkelingen in de creatie, de productie en de 
presentatie van kunst. Zowel in de dossiers van de
kunstencentra als in het discours van de overheid is
er consensus over het feit dat de interactie met de
buitenlandse kunstwereld noodzakelijke zuurstof
biedt voor de kunstpraktijk in Vlaanderen. Vooral 
nu is het maatschappelijk belangrijk dat we over 
de grenzen heen kijken en kennis maken met ‘het
andere’ en ‘de andere’. In het overheidsdiscours
wordt het belang van de internationale dimensie 
dus wel onderschreven. Toch zijn er – zeker sinds de
beslissingen bij de uitvoering van het kunstendecreet
- enkele onduidelijkheden die zorgen baren.
De vraag is of de subsidiënt de financiële conse-
quenties van de noodzakelijke aandacht voor het
internationale voldoende heeft ingeschat. De vraag 
is ook hoe de “bijkomende middelen” voor de inter-
nationale kunstenpraktijk dan wel aangewend zullen
worden. Uit Anciaux’ toelichting bij de beslissingen
wordt het internationale eerder als een kwestie van
profilering gezien: het gaat om de toetsing aan een
internationale norm, eerder dan om een concrete uit-
wisseling die plaatsvindt in de dagelijkse praktijk. 
De vrees bestaat dat de aandacht in de toekomst
sterker zal uitgaan naar grootschalige, zichtbare
evenementen, die heel direct bijdragen tot de inter-
nationale profilering van de Vlaamse (podium)kun-
sten. Terwijl dat soort initiatieven op zich een nuttige
bijdrage kan leveren tot het internationaal kunstbe-
leid, is het onzeker of daarnaast voldoende financiële
ruimte zal worden gecreëerd voor de noodzakelijke
ondersteuning van de minder zichtbare, dagelijkse
internationale praktijk van de kunstenorganisaties.
Die zorgt immers voor de humuslaag (het verwerven

van competentie in de internationale kunstpraktijk)
die het mogelijk maakt dat er op langere termijn
zichtbare resultaten zijn. 

Voor de minister vormen de kunstencentra “als cen-
tra van productie en presentatie een cruciale kern
binnen het weefsel van de artistieke bedrijvigheid.”2

Als die cruciale kern niet de nodige armslag krijgt om
de internationale dimensie van de kunstensector ten
volle tot zijn recht te laten komen, dan zullen de
gevolgen daarvan – wellicht niet onmiddellijk, maar
zeker op middellange termijn – voelbaar zijn. De kans
op verschraling van het kunstenlandschap wordt dan
reëel. En onvermijdelijk krijgt de uitstekende buiten-
landse reputatie van Vlaanderen als dynamische
kunstregio daardoor een flinke deuk.

1. HT: “Ik neem in dit artikel enkel de kunstencentra onder de loep en laat 
de werkplaatsen voorlopig buiten beschouwing. Zij hebben immers een
ander profiel en een specifieke opdracht, met al dan niet een internationale
werking. In overeenstemming met het kunstendecreet maakte de commissie
Kunstencentra en Werkplaatsen een duidelijk onderscheid tussen kunsten-
centra en werkplaatsen bij de weging van de dossiers en ze lichtte dit
onderscheid ook toe in de begeleidende landschapstekst. Het is dan ook
merkwaardig dat de minister in zijn recente Nota over de uitvoering van 
het kunstendecreet (juni ‘05) geen onderscheid lijkt te maken tussen de
specifieke rol van de kunstencentra enerzijds en deze van de werkplaatsen
anderzijds.” 

2. Nota aan de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het
Kunstendecreet van 2 april 2004 (juni ‘05), p 17.

DE CIJFERS IN HET KO RT
Uit de jaarlijkse studie die de Brakke Grond van
2001 tot 2005 deed naar de spreiding van de
Vlaamse podiumkunsten in Nederland, blijkt dat
het aantal Vlaamse voorstellingen1 in Nederland in
deze periode niet is gedaald. De gegevens voor deze
studie ontleende de Brakke Grond aan de program-
ma’s van 36 Nederlandse podia aan het begin van
elk seizoen. De 36 podia werden in 2001 geselec-
teerd door de Brakke Grond vanwege hun relevantie
met betrekking tot de programmering van Vlaamse
voorstellingen. Onderstaande tabel laat de aantal-
len voorstellingen zien binnen de genres theater,
muziek, muziektheater, jeugdtheater, dans, ballet,
cabaret en video op die 36 podia over de laatste
vier seizoenen.

Hieruit concluderen we dat het aantal Vlaamse
voorstellingen dat de laatste jaren de Nederlandse
grens overstak, is gestegen. Ook het aantal produc-
ties is duidelijk gestegen, terwijl de gemiddelde
tourneeduur niet langer is geworden. Dit betekent
dat een groeiend aantal producties de grens over-
kwam voor minder speelbeurten. Het aantal pro-
ducties dat slechts een aantal keer speelde in
Nederland, zagen we dan ook stijgen. Hoewel de
absolute cijfers dus een stijgende lijn laten zien,
maakt de versnippering die we vaststellen het niet
gemakkelijk voor impresariaten om op een efficiën-
te manier promotie te voeren. Bovendien schrijft de
pers minder gemakkelijk over een productie die
slechts een paar keer in Nederland speelt, waar-

1 9|74 1 9|75
• Belgie heeft nu culturele akkoorden
afgesloten met 35 verschillende landen. 
In dit kader krijgt het Kunst- en Cultuur-
verbond dat de programmering in het PSK
verzorgt, geregeld de opdracht tournees te
organiseren van gezelschappen van over
de hele wereld. Het K&CV krijgt verder de
opdracht om Vlaamse gezelschappen in
het buitenland te promoten.

• Tone Brulin richt TIE 3 op, of ‘Het
Theater van de Derde Wereld in Europa’.

De bedoeling is om niet-Europese culturen
in Vlaanderen bekend te maken. Daarvoor
inspireert hij zich op verhalen en mythes

uit verschillende culturen, trekt hij acteurs 
uit Derde Wereldlanden aan, ensceneert

hij auteurs uit Derde Wereldlanden, enz... 

1 9|7 7 1 9|7 8
• De eerste editie van het Kaaitheater-
festival, waarvan de Beursschouwburg
mede-organisator is. Het festival doet

Brussel aansluiting vinden bij het
Europese festivalcircuit, door de program-

mering van buitenlandse groepen die 
volgens het programmaboek “opmerkelijk

betere resultaten afleveren dan 
onze eigen gezelschappen”.

• Oprichting van het kunstenaars-
collectief Schaamte, dat de zaken regelt
voor Rosas, Radeis en Epigonentheater

(de voorloper van Needcompany).

2001-2002 600                    160                    3,8                    435                    165
2002-2003 738                    169                    4,4                    588                    150
2003-2004 642                    196                    3,3                    466                    176
2004-2005 667                    180                    3,7                    463                    204

A A N TA L
V O O R S T E L L I N G E N

A A N TA L
P R O D U C T I E S

GEMIDDELDE 
T O U R N E E D U U R

A A N TA L L E N
G E S U B S I D I E E R D

A A N TALLEN NIET-
G E S U B S I D I E E R D
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door de zichtbaarheid van die productie in het
Nederlandse podiumkunstenlandschap voor het
publiek afneemt. 
Zowel het aantal gesubsidieerde voorstellingen als
het aantal niet-gesubsidieerde voorstellingen is
gegroeid over de vier jaar. Bij de 36 referentiepodia
is de verhouding gesubsidieerd/niet-gesubsidieerd
ongeveer 70/30%. Het aandeel niet-gesubsidieerde
voorstellingen steeg licht van 27 naar 30%. Het
aantal gesubsidieerde voorstellingen ligt hoger op
de 36 referentiepodia dan op landelijk vlak. Ter ver-
gelijking: het totale aantal Vlaamse voorstellingen
in Nederland was in 2003-2004 1027, waarvan er
528 gesubsidieerd werden. In 2004-2005 was het
totale aantal 1289, met 541 gesubsidieerde voor-
stellingen.2

G E N R E S
Als we de cijfers per genre bekijken, zien we geen
onverwachte wendingen. Misschien is het meest
opvallend nog wel het feit dat het genre theater, in
tegenstelling tot wat de geruchten doen vermoe-
den, niet is achteruitgegaan. Theater beslaat op de
36 referentiepodia al vier jaar ongeveer 45% van
het Vlaamse aanbod, en is daarmee het grootst
vertegenwoordigde genre. Vlaamse dans, die rond
de 8% vertegenwoordigt van het Vlaamse aanbod,
vindt in Nederland geen bijzonder interessante
afzetmarkt. Vanwege haar internationale karakter
is dans niet gebonden aan Nederland. Een studie
van het VTi wijst dan ook uit dat er tussen 1999 en
2003 beduidend meer Vlaamse dans te zien was in
Frankrijk dan in Nederland.3 Zowel cabaret en
muziektheater, de meest populaire genres in
Nederland, stegen in de afgelopen vier seizoenen
van ongeveer 4% naar 10%. Dit maakt duidelijk
dat de 36 referentiepodia, die aanvankelijk minder
commercieel en populair werk toonden dan het 
landelijk gemiddelde, zijn overgegaan op een wat
meer populaire programmering. Vlaams cabaret
vindt steeds beter zijn weg in Nederland. Op lande-
lijk vlak besloeg cabaret de laatste twee jaar maar
liefst 25% van het Vlaamse aanbod. Een aantal
beginnende cabaretiers maakt pas naam in
Vlaanderen als ze op de Nederlandse markt succes
boeken. Vlaamse muziektheatergezelschappen heb-
ben minder geluk. De Nederlandse muziektheater-

scène wordt voor een groot deel gedomineerd door
de commerciële producties van Joop Van den Ende.
Het kleinschaligere aanbod, waartoe de meeste
Vlaamse muziektheatervoorstellingen behoren, ver-
dwijnt in het niet vergeleken bij deze commerciële
producties. Het stopzetten van de subsidie voor de
musicalafdeling van het Koninklijk Ballet van
V l a a n d e ren, die veel tourde in Nederland, doet geen
goed aan de aanwezigheid van het Vlaamse muziek-
t h e a t e r.
Uit deze cijfers spreekt geen drama. Toch horen 
we de laatste jaren aan zowel Vlaamse als Neder-
landse kant steeds meer ontevredenheid. De
Vlaamse gezelschappen zijn verontwaardigd over
het gebrek aan artistieke bezieling bij de Neder-
landse programmeurs en de verzakelijking van het
podiumkunstenklimaat. “Geregeld zie je geen mens
als je aankomt in een theater. Je loopt gewoon
tegen de koffiemachine aan,” klinkt het.
Nederlandse programmeurs van hun kant klagen
over de laattijdigheid en het slordige publiciteits-
materiaal van de Vlaamse gezelschappen, en het
overaanbod in Nederland waardoor ze zich weinig
tijd kunnen veroorloven voor de toch meer arbeids-
intensieve programmering van Vlaamse voorstellin-
gen. “Het is prachtig, dat wel. Een absolute verrij-
king voor de Nederlandse podiumkunsten,” klinkt
het daar, oprecht en bijna verontschuldigend.

FORSE BEZUINIGINGEN OP CULT U U R
Een aantal aanwijsbare factoren zijn van invloed
op de verschillen in werkwijze die tot deze frustra-
ties en irritaties leiden. De forse bezuinigingen de
laatste jaren in de Nederlandse cultuursector, en
niet het minst in de podiumkunsten, zijn voor een
groot deel verantwoordelijk voor de verzakelijking.
Nederlandse theaters hangen voor hun financiering
in belangrijke mate af van hun gemeentelijke over-
heid. Die stelt meestal zo goed als geen middelen
ter beschikking voor programmering. Veel meer dan
in Vlaanderen werken Nederlandse podia met een
nulbudget. Een verlieslatende programmering moet
er gecompenseerd worden door een meer populaire
programmering die wel voldoende eigen inkomsten
genereert. Een manier voor de theaters om de na-
delige financiële situatie het hoofd te bieden is de
partageregeling. Dit houdt in dat de gezelschappen

geen uitkoopsom krijgen maar een percentage van
de inkomsten uit de ticketverkoop. In Vlaanderen 
is dit echter niet gebruikelijk en de Vlaamse gezel-
schappen hebben in Nederland soms de grootste
moeite om toch een redelijke uitkoopsom betaald 
te krijgen. Bij sommige gezelschappen zou de uit-
koopsom in Nederland zelfs 25 à 30% lager liggen
dan in Vlaanderen. De toenemende klachten in
Nederland over de kostprijs van Vlaamse voorstel-
lingen hebben dus meer te maken met besparingen
in de cultuursector en verhoogde kosten door 
nieuwe reglementeringen dan met significante
prijsverschillen tussen Nederlandse en Vlaamse
producties.

S U B S I D I Ë R I N G BA R R I È R E S
Een ander verschil dat vaak tot onbegrip leidt, de
communicatie rond Vlaamse voorstellingen in
Nederland, is terug te voeren op verschillen in sub-
sidiëringpolitiek. In Nederland worden gezelschap-
pen gesubsidieerd om producties te maken, maar
ook om de promotie ervoor te voeren en om op tour-
nee te gaan. In Vlaanderen, daarentegen, zijn de
subsidies voor gezelschappen in hoofdzaak bedoeld
voor creatie. De Vlaamse podia hebben de taak om
voor de promotie te zorgen, waar ze dan ook sub-
sidie voor krijgen. Vlaamse gezelschappen zijn
vaak te weinig professioneel uitgerust om de pub-
liciteitstaak naar behoren uit te voeren. Klachten
van de Nederlandse programmeurs over het aan-
geleverde materiaal zijn dan ook niet uit de lucht.
Vooral jonge Vlaamse gezelschappen en op project-
basis gesubsidieerde collectieven zouden gebaat
zijn bij de steun van Nederlandse of op de Neder-
landse markt gerichte impresariaten of alternatieve
managementbureaus.

H ET PUBLIEK BEST U U RT
De bezuinigingen en regelingen in Nederland doen
het publieksdiscours domineren over het artistieke
discours. Sponsoring uit het bedrijfsleven is gericht
op succes bij het publiek. De extra subsidiemidde-
len voor de podiumkunsten zijn voor een groot deel
ondergebracht bij het Fonds voor Podiumprogram-
mering en Marketing, dat eerder de verhoging van
het publieksbereik tot doel heeft dan een artistiek
sterkere programmering. Publieksbereik blijkt niet

zozeer een probleem te zijn bij de programmering
van Vlaamse voorstellingen maar bij de program-
mering van alle minder bekende voorstellingen. De
publieksparticipatie voor cultuur ligt in Nederland
beduidend lager dan in Vlaanderen, ook onder jon-
geren.4 Dit heeft tot gevolg dat de Vlaamse gezel-
schappen zich meer zorgen maken over de publieke
belangstelling voor hun voorstellingen in Nederland
dan de programmeurs. De Vlaamse gezelschappen
hebben hogere verwachtingen wat de opkomst
betreft. 
De vanzelfsprekendheid waarmee Vlaamse gezel-
schappen dezelfde voorstellingen op dezelfde
manier in Nederland als in Vlaanderen promootten
en speelden, lijkt voorbij. Wie in de toekomst in
Nederland wil blijven werken, doet er goed aan het
land meer als buitenland te beschouwen. Als je
naar Frankrijk trekt met je voorstelling, dan vertaal
je die in het Frans en informeer je je over de
manieren van werken daar. De export van een pro-
duct is niet het zomaar neerzetten van dat product
in een andere omgeving en verwachten dat het
vanzelf zijn weg wel zal vinden. Waar de gezel-
schappen en podia in Nederland en Vlaanderen
behoefte aan hebben, is degelijke informatie over
de verschillen in beleid en werking, en praktische
ondersteuning die uitgaat van de verschillen. Is 
het dus niet beter dat de overheden en de onder-
steunende instellingen afstappen van de idee dat
we één cultuurgebied zouden zijn?

De volledige tekst van het onderzoek, Studie naar de aan-
wezigheid van Vlaamse kunst op de Nederlandse kunstenmarkt
(2005), zal beschikbaar zijn op het VTi-colloquium ‘Grens-
gevallen’ (zie Kalender) en – daarna – op www.vti.be.
Check www.debrakkegrond.nl.

1. We maken een onderscheid tussen voorstellingen enerzijds (speel-
beurten) en producties anderzijds (een creatie die één of meerdere
voorstellingen kan hebben).

2. Bron: de Brakke Grond. Sinds 2003-2004 beschikt de Brakke Grond
over de aantallen voorstellingen in heel Nederland. We kiezen er echter
voor om het overzicht van de 36 referentiepodia weer te geven omdat we
daarbij evoluties over vier jaar kunnen analyseren.

3. Vlaamse voorstellingen in het buitenland, het buitenland in Vlaamse
voorstellingen, VTi, Brussel, 2004.

4. Bron: Europese Commissie (2000).
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• Ik wist niet dat Engeland zo mooi was
van Radeis tourt internationaal na een 

presentatie op het Amsterdamse Festival
of Fools. De aangepaste titel luidt: 

I didn’t know the continent was 
so beautiful.

• Op initiatief van de Vlaamse executieve
w o rdt ‘ C u l t u u rc e n t rum deSingel’ o p g e r i c h t .
Frie Leysen is verantwoordelijk voor de ver-
huur van de ruimtes. Maar haar ambities
reiken verder dan het spre i d i n g s b e l e i d .
• Door de tweede staatsherv o rming word t
de Nederlandse cultuurgemeenschap omge-
v o rmd tot de Vlaamse gemeenschap, met
een eigen parlement (Raad) en re g e r i n g .
• Het Taalunieverdrag wordt ondertekend.
Vanaf nu nemen Vlaanderen en Nederland
gemeenschappelijke beslissingen inzake
het beleid voor taal- en letterkunde.

• Oprichting van het Vlaams Theater-
circuit (VTC), de voorloper van het Vlaams

Theater Instituut. Het VTC is een samen-
werkingsverband van een aantal 

onafhankelijke huizen die vooruitstrevend
theater presenteren. 1 9|81 1 9|8 2

• The Wooster Group is met Point Judith
voor de eerste keer te gast op het

Kaaitheaterfestival.
• Oprichting van Informal European

Theatre Meeting (IETM), een netwerk voor
hedendaagse podiumkunstenorganisaties.
Vanaf 1989 houdt IETM kantoor inBrussel.

Vandaag telt de organisatie 
meer dan 400 leden.

• In Amsterdam wordt – onder luid pro-
test van de culturele sector – het Vlaams
Cultuurhuis De Brakke Grond geopend.

• “De Vlaamse identiteit moet een tot 
ver reikende realiteit worden, herkenbaar
en erkenbaar door de wereld.” 
(uit de eerste beleidsverklaring van 
de Vlaamse Executieve)
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• Rosas danst Rosas, de derde productie

van Anne Teresa De Keersmaeker,
markeert haar internationale doorbraak.

• Het internationaal dansfestival
Klapstuk beoogt volgens de programma-
brochure een “Kaai-effect” voor de dans.

Op de eerste edities wordt het werk van
Jan Fabre, Anne Teresa de Keersmaeker
en Marc Vanrunxt getoond naast dat van

Merce Cunningham, Lucinda Childs
en Trisha Brown.

• Patrick Dewael wordt Vlaams 
minister van Cultuur. Hij lanceert
de campagne ‘Vlaanderen leeft’. 1 9|8 6 1 9|8 8

• What the body does not remember,
de eerste voorstelling van Wim

Vandekeybus, krijgt in New York een
Bessie Award, de hoogste dans-

onderscheiding in de VS.

• Het Commissariaat-Generaal voor de
Internationale Culturele Samenwerking
compenseert voor het gebrekkige dans-
beleid in Vlaanderen. Inzake Vlaamse 
subsidies wordt het gezelschap van Wim
Vandekeybus tot 1989 voor 100 % door
internationale kredieten gefinancierd.

• Internationale coproductiesteun
maakt grotere producties mogelijk. 

Van het totale budget van Ottone, Ottone
(Rosas) bestaat ongeveer een derde 

(10 miljoen) uit internationale 
coproductie-inkomsten en een derde 

(elf miljoen) uit uitkoopsommen.

Een staatssecretaris die blij is dat Nederland eens naar Vlaanderen kijkt: het komt niet elke dag voor.
Het was nochtans te horen op maandag 20 juni, toen in Den Haag de publicatie De Grens als Spiegel.
Een vergelijking van het cultuurbestel in Nederland en Vlaanderen van Quirine van der Hoeven aan-
geboden werd aan Medy van der Laan. 

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

DE GRENS 
A LS SPIEG E L

Veerle Ke u p p e n s

De Grens als Spiegel is een publicatie van het SCP
(Sociaal en Cultureel Planbureau). Op de presenta-
tie van de studie door SCP-directeur Paul Schnabel
volgde een debat met Leen Laconte (directeur
Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond in Amster-
dam), Hans van Maanen (hoogleraar RU Groningen)
en Kees Weeda (secretaris Raad voor Cultuur), 
bijgewoond door een ruim publiek van een tiental
Vlamingen en een zestigtal Nederlanders.

In de studie vergelijkt Van der Hoeven het cultuur-
bestel in Nederland en Vlaanderen op vier aspec-
ten: de politiek-bestuurlijke organisatie van het
bestel, de inrichting van de adviesfunctie en de
subsidievoorziening, het aanbod en de spreiding
van het culturele aanbod en de rol van cultuur in
het binnen- en buitenschoolse onderwijs.
De studie wil beleidsmakers over en weer de moge-
lijkheid geven zich te spiegelen aan het beleid over
de grens.

Medy van der Laan toonde zich opgetogen met de
studie. De vergelijking die in het boek wordt
gemaakt tussen Vlaanderen als een cultuurhuis en
Nederland als een spiegelpaleis doet haar vraag-
tekens plaatsen bij dat paleis. Een huis – met 
vensters op de wereld – lijkt haar vrijer, flexibeler
en dynamischer dan een spiegelpaleis. 

Hans van Maanen merkte in dat verband op dat
Nederland lang geen interesse heeft getoond voor
het buitenland in het algemeen en Vlaanderen in
het bijzonder. Dat was volgens hem omdat men 
in Nederland van mening is dat het Nederlandse
systeem niet vergelijkbaar is met andere en dat 
de samenleving niet maakbaar is.
Kees Weeda bleek erg gecharmeerd door de “on-
geregelde” Vlaamse aanpak tegenover het over-
gereglementeerde Nederland.
Leen Laconte vond de loftuitingen voor Vlaanderen
wel mooi maar vroeg zich af waarom de samen-
werking tussen Nederland en Vlaanderen de laatste
tijd dan zo stroef verloopt. Zij wees op de afwezig-
heid van productiebudgetten, waardoor men eerder
geneigd is commercieel te programmeren en
beheersmatig te organiseren. Kees Weeda had 
het dan weer over de structurele oorzaken in de
Nederlandse schouwburgen, met name de lokale
autonomie.
Hans van Maanen besloot (Rudi Laermans cite-
rend) dat de kunsten in Nederland te weinig om-
gevingscontact hebben. Daarom pleitte hij om het
vrijblijvende productiesysteem te verlaten en naast
het beleid van de kunsten (en los ervan) een beleid
voor de publiekstoeleiding naar de kunsten te ont-
wikkelen. Hij gaf dit ook als raad voor Vlaanderen
mee: stop kunst en participatie niet onder één
hoed.

Het boek De Grens als Spiegel doet je met Nederlandse ogen
naar ons cultuurbestel kijken en dat kan best verrassend zijn. 
Je vindt het in de VTi-bibliotheek en in de boekhandel.

De vraag is al eerder gesteld: wat is er nu Nederlands aan het Nederlands Danstheater? Je kunt evengoed
vragen: wat is er nu nationaal aan het Nationale Toneel? Een beleid dat zich baseert op een vermeend
nationaal identiteitsgehalte, is gedoemd constructivistisch, primitivistisch en provinciaal te zijn. Het gaat
bovendien in tegen de vigerende praktijk in de kunsten. Volgens Steve Austen - (cultuur)ondernemer,
adviseur en publicist - blijkt dat duidelijk uit de manier waarop het Nederlandse ministerie van Buiten-
landse Zaken een internationale subsidieaanvraag van de Stichting Codarts afwees, omdat de Nederlandse
inbreng te gering zou zijn.  

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

N ATIONALE IDENTITEIT EN 
I N T E R N AT I O N AAL CULT U U R B E L E I D

Steve Au ste n
DE ZAAK VAN DE STICHTING CODA RTS IN NED E R L A N D

EEN COMPET E N T I E ST R I J D
Hoewel Nederland zich er graag op laat voorstaan in
het geheel niet nationalistisch te zijn, is het maar de
vraag hoe lang die mythe nog stand kan houden. Na
de twee politieke moorden die in korte tijd de natio-
nale zelfgenoegzaamheid grotendeels hebben doen
verdampen, wordt de roep om een ‘canon’ van de
Nederlandse Cultuur steeds luider. Het is dan ook
niet zo verwonderlijk dat er stemmen opgaan om het
beeld van Nederland in het buitenland krachtig bij te
sturen, of op zijn minst het ‘Nederlandse’ als onder-
scheidend element bij mede door de overheid gesub-
sidieerde kunstuitingen duidelijker uit te dragen. In
dat licht gezien is het begrijpelijk dat sommigen
méér overheidsbemoeienis met het buitenlandse 
cultuurbeleid bepleiten. 

In juni 2005 verscheen All That Dutch, een bundel
meningen en opinies over de internationale positie
van de Nederlandse kunsten (zie leeslijst p. 26). De
vraag die de initiatiefnemers voorlegden aan een 
dertigtal kunstprofessionals, wetenschappers en
beleidsmakers, luidde: “Wat moet Nederland waar
doen en waarom?” Daarmee onderstrepen zij, of zij
willen of niet, de onduidelijkheid die er tot vandaag
in Nederland bestaat over het primaat inzake de
inrichting van het buitenlands cultuurbeleid.

Hierover wordt al jarenlang een competentiestrijd
gevoerd. Aanvankelijk was dat een strijd tussen de
ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

(OCW) en Buitenlandse Zaken, waar de kunstwereld
nagenoeg buitenstond. Sinds het verschijnen van het
Rapport Gevers (1993) heeft zich een derde ‘partij’
aangediend: de zogenoemde Fondsen (zoals de
Mondriaan Stichting, het Fonds voor Amateurkunst en
Podiumkunsten en het Literair Productie- en
Vertalingenfonds). Die organisaties functioneren rela-
tief autonoom van de overheid en hebben er, om
begrijpelijke redenen, belang bij dat de door hen
gesubsidieerde kunstenaars óók in het buitenland
zichtbaar zijn. 

Begin jaren 1990 gaven de staatssecretarissen aan
de Commissie Gevers de opdracht om een onderzoek
te voeren naar de wenselijkheid van een instituut dat
het internationaal cultuurbeleid zou coördineren en
uitvoeren. Het rapport Gevers, dat na het verschijnen
in 1993 door Regering en Parlement werd overgeno-
men, bepleitte enerzijds een verregaande non-inter-
ventie van de overheid en anderzijds een gelijktijdige
zelforganisatie van kunstinstellingen die veel in het
buitenland opereren. 

De commissie kwam tot die conclusie na een een-
voudige analyse van wat er werkelijk gebeurt in het
buitenland. Hoewel er weinig of geen materiaal
beschikbaar was, heeft de commissie het voor elkaar
gekregen een lijst op te stellen van ruim duizend 
evenementen op het gebied van Nederlandse cultuur
die jaarlijks in het buitenland plaatsvinden. Uit de
analyse bleek dat het initiatief zelden of nooit door de
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• “De Vlaamse voorstellingen kwamen

naar Nederland en een aantal van de
theatermakers bleven er. [...] 

Sam Bogaerts heeft zich verbonden 
aan Toneelgroep Amsterdam,

Ivo van Hove wordt artistiek leider 
van het Zuidelijk Toneel, Guy Joosten

en Luk Perceval kunnen alleen aan het
werk blijven door co-producties 

met Nederlandse ‘voorzieningen’.” 
(Tom Blokdijk in Toneel Theatraal)

• deSingel wordt Internationaal
Kunstcentrum. In 1989 organiseert
deSingel het festival ‘De Russen komen’.
In 1990 bespelen Vlaamse gezelschappen
drie weken lang de podia in Moskou.
• De Vlaamse Gemeenschap organiseert
een grootschalige tentoonstelling over
James Ensor in Parijs.
• To p a m b t e n a ren stellen het ontoere i k e n d e
cultuurbudget aan de kaak in de bro c h u re
‘Kunst als imago van Vlaandere n ’ .

• Op uitnodiging van William Forsythe
creëert Jan Fabre de opera 

The Sound of One Hand Clapping. 1 9|9 1 1 9|9 2
• Disfigure Study van de Amerikaanse

choreografe Meg Stuart wordt gecoprodu-
ceerd door en gaat in première op het

Klapstukfestival.
• Gerard Mortier wordt artistiek directeur 

van de Salzburger Festspiele.

• In Artikel 151 van het Verdrag van
Maastricht staat dat de EU instrumenten
kan inzetten ter ondersteuning van cultu-
rele initiatieven, zoals het programma
Cultuur 2000, en de acties ‘Culturele
hoofdstad van Europa’ en ‘Europese
Cultuurmaand’.  
• De eerste Vlaamse regering onder Luc
Van den Brande (CVP) lanceert het tien-
jarenplan ‘Vlaanderen-Europa 2002’. 

• Première Mozart Concert Arias
van Rosas op de Cour d’Honneur 

du Palais des Pâpes, Avignon.

overheid werd genomen. Bij benadering ging het
slechts om tien procent van de gevallen. 

Daarom nam de commissie Gevers nadrukkelijk
afstand van de idee dat de dagelijkse internationale
culturele interactie tussen Nederlandse en buiten-
landse instellingen in het keurslijf van een allesom-
vattend buitenlands beleid kan worden geperst. De
conclusie was dan ook dat een instituut, dat zich als
centraal punt voor internationalisering en internatio-
naal cultuurbeleid zou opwerpen, een stap terug
betekent ten opzichte van de gegroeide praktijk. De
internationalisering van de Nederlandse kunstbele-
ving vindt de facto dagelijks plaats. Wat dat betreft
is er in tien jaar niets veranderd. Het aantal evene-
menten is hooguit toegenomen.

De Vereniging voor Internationale Culturele Betrek-
kingen (VICB) was het gevolg van de oproep tot zelf-
organisatie van de sector van de Commissie Gevers.
In korte tijd sloten een dertigtal kunstinstellingen,
groot en klein, zich bij de VICB aan. Maar al snel
bleek dat de ambtelijke top van het ministerie van
OCW tandenknarsend was achtergebleven. Die had
namelijk gehoopt dat de Commissie Gevers de
oprichting van een Nationaal Instituut voor het
Buitenlands Beleid zou bepleiten. Zo’n instituut zou
niet alleen de invloed van Buitenlandse Zaken ver-
minderen, maar bovendien sturing geven aan de 
culturele activiteiten van Nederland mét en in het
buitenland. Dat alles vanuit de gedachte dat Neder-
land zichtbaarder zou moeten zijn in het buitenland.
OCW heeft die eerste slag gewonnen. Onder druk van
dat ministerie is de VICB opgeheven. Haar taken zijn
overgenomen door de SICA (Stichting Internationale
Culturele Activiteiten), die een structurele subsidie
ontvangt van OCW maar als stichting relatief auto-
noom functioneert.

DE ZAAK CODA RTS
Meer dan tien jaar na het verschijnen van het
Rapport Gevers is de strijd over het primaat inzake
het buitenlands cultuurbeleid allerminst beslecht.
Het gaat telkens, hoe kan het anders, om macht. Níet
de ontplooiing van de kunsten, de marktverruiming
voor kunstenaars en gezelschappen of de mogelijk-

heid van coproducties, uitwisselingen en trainingen
staat voorop. Het gaat om de illusie dat de kunsten
bij uitstek de nationale identiteit van een land uit-
dragen en dus hét instrument zijn om andere landen
te impressioneren.

Dat bleek onlangs overduidelijk toen het ministerie
van Buitenlandse Zaken een subsidieaanvraag van
de Stichting Codarts afwees met het argument dat 
er geen sprake zou zijn van een aanzienlijke Neder-
landse artistiek-inhoudelijke inbreng. Nog afgezien
van het opmerkelijke feit dat hierover géén advies
was gevraagd aan de Raad voor Cultuur of het Fonds
voor de Podiumkunsten (het betrof een operaproduc-
tie), is het duidelijk dat niet-artistiek inhoudelijke, 
ja zelfs triviaal-provincialistische, subjectieve beoor-
delingscriteria gehanteerd worden waarvan de ratio
niet of nauwelijks te traceren valt. 

In het onderhavige geval was door andere overheden,
de Italiaanse en de Franse wél subsidie toegezegd en
hadden de Nederlandse ambassades in de landen
waar de opera zou worden uitgevoerd een positief
advies en, in sommige gevallen, financiële hulp 
verstrekt. Ook was er een subsidie van de Europese
Commissie ontvangen. 

De Nederlandse overheid frustreert willens en wetens
een effectieve artistieke internationale samenwerking
op basis van niet traceerbare nationalistische motie-
ven. Dat is een merkwaardig fenomeen, dat tot voor
kort in Nederland niet voorkwam. Sterker nog: als
officiële Nederlandse waarnemer heeft ondergeteken-
de begin jaren 1990 bij tal van congressen in de
voormalige Sovjetrepublieken op dat bijverschijnsel
van natievorming gewezen. En het uiteraard afgewe-
zen met een verwijzing naar Nederland. Het kan 
verkeren! Hoe Nederlands moet de Nederlandse
inbreng zijn om internationale partners te vinden (en
dus internationaal te zijn) en gelijktijdig nog zozeer
Nederlands dat het past in de Holland Marketing
waar het bij het ministerie vermoedelijk om gaat.

Het valt te prijzen dat de piepkleine stichting Codarts
zich tot de Nederlandse rechter heeft gewend om die
haars inziens onhoudbare beoordeling te laten ver-

nietigen. Daarbij moet worden bedacht dat Codarts
nauwelijks een andere weg openstond. De goede
betrekkingen met de buitenlandse sponsors en part-
ners en met de Europese Commissie stonden immers
op het spel. 

Bemoedigend voor de internationaal opererende 
kunstenaars en kunstinstellingen in Nederland is de
uitspraak van de rechtbank van Amsterdam, die
Codarts in het gelijk heeft gesteld. Een interessante
alinea uit het vonnis luidt:
“De rechtbank is van oordeel dat, gelet op de aard
van de subsidie en te subsidiëren activiteiten, het in
de rede ligt dat verweerder (OC&W / BuZa) eist dat er
sprake is van een artistiek-inhoudelijke Nederlandse
bijdrage.
De rechtbank is tevens van oordeel dat het standpunt
van verweerder dat er geen sprake is van een aan-
zienlijke Nederlandse artistiek-inhoudelijke inbreng
onvoldoende is onderbouwd.
Nu onweersproken is gesteld dat regie, toneelontwerp
en lichtontwerp in Nederlandse handen is en daar-
naast sprake is van Nederlandse dansers, acteurs en
zangers en bovendien door eiseres gesteld is dat ook
de Nederlandse inbreng aan vernieuwende techno-
logie een artistiek-inhoudelijk aspect heeft, kan de
rechtbank niet inzien dat deze inbreng niet aanzien-
lijk zou zijn, enkel omdat de componist, de librettist
en de cyberartiest niet Nederlands zijn. Ook is, gelet
op de onweersproken Nederlandse inbreng, de stel-
ling van verweerder dat het concept en de dramatur-
gie in buitenlandse handen zijn en de sleutelfiguren
in het creatieve team buitenlanders zijn, niet zonder
meer begrijpelijk.”

Het ministerie is inmiddels in hoger beroep gegaan.
Hoe dan ook zal de uitspraak een belangrijke rol 
spelen in het debat over de inrichting van het buiten-
lands cultuurbeleid van Nederland en dan met name
over de inmenging in het artistieke proces die de
overheid zich kan permitteren. Zullen elementen als
innovatie, cultureel ondernemerschap, internationale
samenwerking, openheid voor andere culturen uit de
officiële ‘canon’ van de Nederlandse culturele identi-
teit verdwijnen, ten faveure van Holland Promotie en
export van ‘typisch Nederlands’ geachte eigenaardig-

heden? Of zullen de uitgangspunten en conclusies
van het Rapport Gevers, tenslotte overgenomen door
Regering en Parlement, na zoveel jaar dan toch nog
worden geïmplementeerd?

Internationalisering is namelijk van wezenlijk belang
voor de kunsten zelf en daarmee een verantwoorde-
lijkheid voor de betrokkenen en voor de instellingen
op dat gebied. De Nederlandse kunstbeoefening blijft
op afstand van de Nederlandse overheid functione-
ren: een algemeen geaccepteerd beginsel, dat sinds
de privatisering van overheidstaken alleen maar ver-
sterkt is. De Nederlandse cultuur ontleent haar inter-
nationale karakteristiek aan haar doorlaatbaarheid
en haar vermogen om nieuwe elementen te benutten.
De actoren – de instellingen, de kunstenaars, de
impresario’s en de productiebureaus – zijn gewend
autonoom te opereren. Zij voelen zich zelden of nooit
in de eerste plaats Nederlander, zij voelen zich in de
eerste plaats kunstinstelling. Het is dan ook niet
helemaal duidelijk hoe de vigerende praktijk zou
moeten worden verdedigd op grond van specifieke en
unieke Nederlandse elementen. Het zijn juist de eigen
structuren, de bestaande netwerken, die leiden tot
mobiliteit van Nederlandse kunst- en cultuuruitingen
– op een wijze die in de omringende landen waar-
schijnlijk niet in die mate voorkomt.
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• Van den Brande selecteert de eerste
‘Culturele ambassadeurs’. Naast culturele
kwaliteit en internationale bekendheid
speelt de verwachting mee dat de ambas-
sadeurs de Vlaamse identiteit uitdragen.
• De vierde staatshervorming maakt van
België een federale staat met gemeen-
schappen en gewesten. De bijzondere wet
van 5 mei geeft de deelgebieden meer
internationale bevoegdheden, o.m. het
recht om verdragen af te sluiten.
• Antwerpen is Culturele Hoofdstad 
van Europa.
• Het podiumkunstendecreet wordt 
van kracht.

• De eerste editie van het
KunstenFESTIVALdesArts in Brussel – 

op het colloquium City of Cultures
spreekt o.a. regisseur Peter Sellars 

over de interculturele dimensie 
van de podiumkunsten. 1 9|9 5 1 9|9 6

• Opening van P.A.R.T.S., kort voor
Performing Arts Research and Training

Studios, opgericht door Anne Teresa 
De Keersmaeker. Door het succes 
van de eerste lichting studenten 

wordt Brussel wereldwijd een aantrek-
kingspool voor jong danstalent.

• Een van de doelstellingen uit het
regeerakkoord van de Vlaamse regering 
is “de bevordering van de Vlaamse 
identiteit en het Vlaamse imago in 
het buitenland via een geïntegreerde 
‘culturele diplomatie’.”
• Vlaanderen en Nederland ondertekenen
een Cultureel Verdrag. Beide landen 
spreken af nauw samen te werken op 
het gebied van cultuur, onderwijs, 
wetenschappen en welzijn.

• In opdracht van UNESCO presenteert
Javier Perez de Cuellar Our Creative
Diversity, een rapport met beleidsvoorstel-
len over de relatie tussen cultuur en 
ontwikkeling in de eenentwintigste eeuw.

DE CRISIS VAN DE EUROPESE 
UNIE A LS KANS VOOR DE CULT U U R

D ragan Klaic

De huidige crisis van de Europese Unie roept heel
verschillende verklaringen op. Er gaan namelijk
diverse belangen, voordelen, irritaties en ambities
schuil achter enerzijds de Franse en de Nederland-
se afwijzing van de Europese Grondwet en ander-
zijds de grote onenigheid over de meerjarenbegro-
ting voor 2007-2013. Het is een ongelukkig toeval
dat die twee gevoelige thema’s tegelijk op de poli-
tieke agenda terechtkwamen. De controverse rond
de Bolkestein-richtlijn (zie kader p. 19) maakt het
er niet beter op. Ook het competitieve opbod tussen
Parijs, Londen en Madrid over de toewijzing van de
Olympische Spelen van 2012 verzuurde de sfeer
tussen de politici en in de media. 
Tijdens de discussies over de Europese Grondwet
hebben culturele professionals en hun organisaties
uiteenlopende standpunten ingenomen. In het
debat over de meerjarenbegroting bleven ze over-
wegend stil. Beide kwesties zijn echter te belangrijk
om ze over te laten aan een kleine schare politici.
Die maken er namelijk een nog grotere knoeiboel
van door de grondwet als voorwendsel te gebruiken
voor zelfgenoegzame publiciteitsstunts en contra-
productief spierballengerol.
De grondwet wordt waarschijnlijk voor onbepaalde
tijd op een laag vuurtje gezet, om hem later
opnieuw op te warmen en rond te delen als een ver-
drag: minder ambitieus, minder pompeus, prakti-
scher als het erop aankomt institutionele voorrech-
ten te bepalen, met meer aandacht ook voor het
democratische verwachtingspatroon van de bevol-
king. Wat de meerjarenbegroting betreft: de kans
lijkt klein dat die opgeklaard raakt tijdens het
lopende EU-voorzitterschap van het Verenigd
Koninkrijk. Tony Blair staat nogal geïsoleerd in de
manier waarop hij de korting op de bijdrage van
het VK verdedigt. Anderzijds kan hij wel rekenen op
de substantiële steun van heel wat lidstaten bij
zijn ambitie om het totale EU-budget (ca. 100 mil-
jard) te herstructureren ten voordele van toekomst-

gerichte gemeenschappelijke belangen (onderzoek,
onderwijs, het milieu, veiligheid) en weg van de
paradigma’s uit het verleden (een gemeenschappe-
lijk landbouwbeleid, dat 40% van de totale begro-
ting opslorpt om het productievolume op niveau te
houden). Maar door het futloze presidentschap van
Chirac en de nakende verkiezingen in Duitsland
zullen de onderhandelingen vertraging oplopen.
Daardoor is het wachten tot het Oostenrijkse voor-
zitterschap in 2006 om compromissen te smeden.
Ondertussen krijgen culturele werkers in heel
Europa een unieke gelegenheid om hun medebur-
gers aan te spreken en hen te zeggen: wij begrijpen
heel goed dat jullie het oneens zijn met de groeien-
de bureaucratie en ondoorzichtige besluitvorming
van de EU. Ook wij willen van Europa méér maken
dan simpelweg een eengemaakte markt. Stel dat
Europa een open, geïntegreerde en meerstemmige
publieke ruimte kan worden, dan zouden we meer
kunnen leren uit de grensoverschrijdende debatten,
onze vooroordelen tegenover elkaar overwinnen,
onze gemeenschappelijke aspiraties vormgeven en
bouwen aan gezamenlijke waarden.
Waar anders dan in de culturele productie kunnen
die gemeenschappelijke aspiraties en waarden
naar boven komen? Cultuur is bij uitstek de spring-
plank voor het Europese project. Op alle beleids-
niveaus heeft Europa meer publieke steun nodig
voor cultuur, culturele platformen, de mobiliteit van
culturele goederen, ideeën en werkers, internatio-
nale netwerken en culturele samenwerking. Door 
de prioriteiten te verschuiven naar de Europese
dimensie van onderzoek, onderwijs, cultuur, milieu
en veiligheid (een cultureel thema!), kan de EU
haar eerste verwezenlijkingen – een eengemaakte
markt, de monetaire eenheid – consolideren en het
vertrouwen van haar burgers (her)winnen.
De huidige EU-crisis levert nieuwe argumenten 
op voor de campagne ‘70 cents for culture’, een
initiatief van European Forum for the Arts and

Heritage (EFAH) en de European Cultural
Foundation (ECF). Die campagne om jaarlijks
minstens 70 eurocent per burger te reserveren
voor de culturele programma’s van de EU, moet
zeker tot en met 2006 verlengd worden. Ze 
verdient de steun van culturele professionals 
in heel Europa, samen met hun organisaties 
en hun publiek. Dagelijks nemen miljoenen
Europeanen deel aan culturele evenementen.
Zij moeten gevoelig worden gemaakt voor de
idee van Europa als een cultureel project. 

Dragan Klaic is theaterwetenschapper en cultureel analist. 
Hij doceert kunst- en cultuurbeleid aan de Universiteit van Leiden
en was voorzitter van EFAH van 2001 tot 2004. 
Zijn meest recente publicatie Europe as a Cultural Project (2005) 
is te downloaden via www.eurocult.org/publications. 
Surf naar www.eurocult.org of www.efah.org/70cents. 
Zie ook www.artistsforeurope.org.

DE DIENSTEN-
RICHTLIJN VAN
BOLKESTEIN:
VLOEK OF 
ZEGEN VOOR 
DE KUNST? N i kol We l l e n s

Op 1 januari 1993 ontstond in de EU de interne markt 
voor goederen. De verkoop en levering van goederen tussen
de lidstaten is sindsdien vrijgemaakt en een aantal drem-
pels (zoals douane, BTW) werden daartoe weggewerkt of
aangepast. 
Met de dienstenrichtlijn wilde Eurocommissaris Bolkestein 
– van 1999 tot 2004 bevoegd voor de interne markt, belas-
tingzaken en douane – tegen 2010 ook voor diensten een
vrijer verkeer tussen de EU-lidstaten realiseren. De richtlijn,
die invloed heeft op een steeds belangrijker aandeel van de
economie in de EU-landen, kreeg unaniem de goedkeuring
van de Europese Commissie en wordt nu behandeld in het
Europees Parlement. Het belooft een verhit debat te worden.
De dienstenrichtlijn wil de bestaande belemmeringen voor
het verrichten van diensten in een ander lidstaat en de 
vestiging in een andere lidstaat wegwerken. Maar de toe-
passing van de richtlijn op alle diensten met economische
activiteit, wordt als te breed geëvalueerd. De federale en
Vlaamse regering, bijvoorbeeld, wensen een aantal econo-
mische activiteiten op het vlak van publieke dienstverlening
uit te sluiten (onderwijs, cultuur, gezondheidszorg, sociale
diensten,...).  
Zolang er tussen de lidstaten grote verschillen bestaan op
het vlak van concurrentiepositie, loonkost, arbeidsorganisa-
tie en sociale inspectie, wordt de invoering van de richtlijn
in haar huidige vorm gezien als een vrijgeleide voor sociale
dumping. Ook is er de angst voor de versterking die de 
dienstenrichtlijn zou kunnen betekenen voor de bestaande
evolutie naar globalisering (één wereldmarkt) ten koste van
diversiteit (vele lokale markten). 
Is de richtlijn een vloek of een zegen voor de internationale
mobiliteit van podiumkunstenaars? Die vraag is niet zo een-
voudig te beantwoorden. Ook al zuchten kunstenaars, tour-
managers en zakelijk leiders onder de complexe admini-
stratieve verplichtingen en financiële lasten op het vlak 
van arbeidsvergunningen, sociale zekerheid en fiscaliteit;
vanuit het standpunt van de ‘gewone’ economie ‘genieten’
de kunsten eigenlijk al een zekere voorkeursbehandeling. 
De internationale mobiliteit van kunstenaars mag in dat
opzicht als verworven beschouwd worden. 
Natuurlijk bestaat er zoiets als een Europese markt voor
podiumkunsten (waarop de Vlaamse gesubsidieerde gezel-
schappen trouwens goed aanwezig zijn). Die is van land tot
land zeer verschillend georganiseerd, vanuit het plaatselijk
cultuurbeleid. De dienstenrichtlijn maakt helemaal geen
onderscheid tussen de gesubsidieerde kunstensector en de
commerciële cultuurindustrie – voor zover het in beide
gevallen over economische activiteiten gaat. Of beide 
deelsectoren naast elkaar kunnen bestaan in de nieuwe
interne markt vraagt toch nader onderzoek.

Bron: het seminarie ‘Vrij verkeer van werknemers en diensten, voor en na
de Bolkesteinrichtlijn’, georganiseerd door het Euro Info Centre van het
ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Dat contactpunt verleent bij-
stand aan KMO’s ivm ondernemen in Europa. Zie
www.vlaanderen.be/euroinfocentre. 
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• Guy Cassiers leidt het ro theater,

Ivo van Hove het Holland Festival.
• Luk Percevals en Tom Lanoyes

Schlachten, een productie van 
het Schauspielhaus Hamburg, gaat in
première op de Salzburger Festspiele. 20|0 0 20|01

• Needcompany maakt
DeadDogsDon’tDance/DjamesDjoyceDead

met elf coproducenten 
(waarvan zeven buitenlandse).

• “Een internationaal cultuurbeleid moet een
cultuurbeleid zijn. Het mag niet ten dienste
staan van een ander internationaal beleid,
zoals het economische of politieke.”
(Beleidsbrief Anciaux 2000-2004)
• Het omstreden systeem met de Culture l e
Ambassadeurs wordt afgeschaft. Te g e l i j k
w o rden de middelen voor het ICB overg e h e-
veld van Buitenlandse Zaken naar Cultuur.
• Cultuur 2000 is een programma van de
E u ropese Commissie dat intern a t i o n a l e
s a m e n w e r k i n g s p rojecten ondersteunt. 
• Brussel is Culturele Hoofdstad van Euro p a .

• P.A.R.T.S.@Paris:
Théâtre de la Bastille en Festival

d’Automne nodigen P.A.R.T.S. uit voor 
een residentie van een maand 

met veertig voorstellingen.

WO RT E LS EN VLEUGELS 
VA N DE KUNST IN QUÉBEC

Joris Ja n ss e n s
H ET INTERNATIONALE CULTUURBELEID IN EEN VERGELIJKBARE REG I O

Bij denkoefeningen over internationale werking en internationaal cultuurbeleid is het uiteraard verrijkend
om eens over de grenzen te kijken. Welke uitgangspunten hanteert men elders? Gaat het eerder om buiten-
landbeleid of cultuurbeleid? Welk instrumentarium stelt men ter beschikking om de internationale werking
van de kunstenorganisaties te stimuleren? Op zoek naar vergelijkingspunten voor de situatie in Vlaanderen,
is het – eerder dan ons te meten met onmiddellijk in het oog springende naties als Frankrijk, Duitsland of
Spanje – zinvol te kijken naar kleinere landen of regio’s met vergelijkbare mogelijkheden. Voor een derge-
lijke oefening biedt Québec interessante aanknopingspunten. De laatste maanden staat het cultuurbeleid in
die Canadese provincie volop in de belangstelling. Onlangs ging Minister Anciaux er op bezoek vanuit zijn
interesse voor het beleid met betrekking tot culturele industrieën. Naast internationale commerciële 
succesverhalen als Céline Dion en Cirque de Soleil investeert Québec sterk in de internationale inbedding
van zijn kunst. ‘Une culture qui voyage’, zo luidt alvast de titel van een recente brochure van het Québecse
ministerie van Cultuur.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
DE QUÉBECSE IDENTITEIT
Canada is een federale staat. Naast de federale over-
heid hebben ook de provincies een eigen parlement
en regering. Anders dan bij ons is het cultuurbeleid
in Canada een gedeelde bevoegdheid van die twee
niveaus. De provincie Québec telt 7,5 miljoen inwo-
ners en heeft veruit de grootste oppervlakte. Om 
verschillende redenen is het cultuurbeleid er het
sterkst uitgebouwd. Met zijn overwegend Franstalige
bevolking (83 procent) is de provincie – die zichzelf
eerder als een ‘natie’ omschrijft – een unicum op het
Noord-Amerikaanse continent. Ze voert een sterke
identiteitspolitiek waarin cultuur een prominente
plaats inneemt. Het vorige jaarverslag van het
Ministère de la Culture et des Communications (MCC)
kreeg niet toevallig als titel: ‘Une mission au coeur
de l’identité des Québécois et des Québécoises’.

Wat is dat dan, die Québecse identiteit? Om te begin-
nen gaat het om een vrij recent fenomeen. Tekenend:
het woord ‘Québécois’ zelf is maar in de jaren 1960
ontstaan. Toen vond in Québec de zogenoemde
‘Révolution tranquille’ plaats, een sociale emancipa-
tiebeweging, waarbij een secularisatieproces hand in
hand ging met een nationalistische emancipatiebe-
weging die de valorisatie van de Franse taal centraal
stelde. Pierre MacDuff, directeur van het Théâtre Les

Deux Mondes, licht toe: “Secularisering ging hand in
hand met een nationale, Franstalige identiteits-
politiek. Daarvóór waren we Franstalige Canadezen.
Sindsdien zijn we Québécois.”

Bij omschrijvingen van hun identiteit leggen de
Québécois(es) sterk de nadruk op de hybriditeit, op
de melting pot van diverse invloeden. Zo staat te
lezen in een promotiefolder van het Ministère des
Relations Internationales (MRI): “De Québecse kunst-
wereld (...) put zijn inspiratie uit uiteenlopende 
bronnen, zoals de Franse oorsprong, de Noord-Ameri-
kaanse cultuur, de culturele verscheidenheid en
geavanceerde multimediakunst.” En verder: “Cultuur,
communicatie en kunst nemen niet alleen een voor-
aanstaande plaats in de economie van Québec in, 
zij spelen bovendien een strategische rol in de valori-
satie en promotie van de eigen identiteit in Québec.
Door de beperkte omvang van de binnenlandse markt
moeten kunstenaars hun heil vaak ook buiten Québec
zoeken, wat hen tot ware culturele ambassadeurs
maakt.” In een notendop geeft men enkele kern-
thema’s weer van de cultuurpolitiek: een identiteits-
bevestigende diplomatie, geschoeid op een econo-
mische leest.
Maar voor een cultuurbeleid dat de uitstraling van de
eigen identiteit zo centraal stelt, is het wel opmerke-

lijk dat a) in het cultuurbeleid de overheid erg veel
afstand neemt en b) het internationaal cultuurbeleid
in de eerste plaats toch een cultuurbeleid is. Want,
anders dan op het federale niveau, waar het inter-
nationale cultuurbeleid onder het Ministerie van
Buitenlandse Zaken valt, is dat in Québec een
bevoegdheid van het Ministerie van Cultuur en
Communicatie. 

C U LTUURPOLITIEK IN DE PRAKT I J K
Het Ministerie van Cultuur en Communicatie (MCC) 
is in het cultuurbeleid verantwoordelijk voor de stra-
tegische visiebepaling. Het verdeelt ook de middelen,
maar voert het ondersteuningsbeleid voor culturele
organisaties niet zelf uit. Sinds 1994 besteedt men
dat uit aan een aantal autonome maatschappijen,
waarvan de Conseil des Arts et des Lettres de Québec
(CALQ) en de Société pour le Développement des
Entreprises Culturelles (SODEC) de belangrijkste zijn. 
De CALQ ondersteunt individuele kunstenaars en
organisaties zonder winstoogmerk, zowel op het vlak
van de creatie als van de distributie. De belangrijkste
interventiedomeinen zijn de podiumkunsten, beelden-
de kunst, literatuur, multidisciplinaire kunst, media-
kunst en architecturaal onderzoek. De subsidieaan-
vragen worden beoordeeld door een jury van collega’s.
De politiek houdt dus een grote afstand wat de toe-
wijzing van de middelen aan kunstenaars betreft.
Respect voor de autonomie van de kunst en de 
artistieke vrijheid staan namelijk boven het lijstje
van waarden gehuldigd door de CALQ.

De Société pour le Développement des Entreprises
Culturelles (SODEC) ondersteunt commerciële cultu-
rele ondernemingen. De voornaamste interventie-
domeinen zijn onder meer de audiovisuele sector,
de uitgeverij, platenmaatschappijen, live entertain-
ment,... Naast een subsidiebeleid voorziet de SODEC
in andere vormen van financiële steun, zoals voorde-
lige leningen en het beheer van fiscale maatregelen
die de Québecse regering uitvaardigt.
Zowel SODEC als CALQ zetten ondersteunings-
programma’s op voor de internationale praktijk.
‘Sodexport’ is een programma voor de export van 
producten van de cultuurindustrie, waarbij markt-
ontwikkeling in het buitenland centraal staat. CALQ
heeft een gedifferentieerd arsenaal aan programma’s
die de internationale praktijk in de kunst en de litera-
tuur ondersteunen. Organisaties kunnen subsidies

aanvragen voor de import en export van afgewerkte 
‘producten’, maar ook procesmatige initiatieven 
worden ondersteund. Kunstenaars en auteurs krijgen
werkbeurzen voor vervolmaking (‘perfectionnement’)
of om te kunnen ingaan op buitenlandse uitnodigin-
gen en residenties. De CALQ beheert ook zelf studio’s
in Parijs, Rome en New York, waar kunstenaars enige
tijd kunnen werken. 

K U N ST EN DIPLO M AT I E
Bij de selectie van de aanvragen bij de CALQ worden
in de eerste plaats artistieke normen gebruikt. De
CALQ baseert zich op de adviezen van de jury’s, die
zoals gezegd uit collega-kunstenaars bestaan. Een
ander criterium is de mate waarin een buitenlandse
uitnodiging of tournee kan bijdragen aan de ont-
wikkeling van de loopbaan van een gezelschap of
kunstenaar.
Het programma van de CALQ gaat dus sterk uit van
het initiatief van de kunstenaar en de kunstenorgani-
saties. Dat wordt gecomplementeerd door initiatieven
die het cultuurministerie zelf neemt, en die zich meer
in de diplomatieke sfeer bevinden. Het MCC sluit 
culturele verdragen af met bepaalde impulsgebieden,
onder meer met Vlaanderen. Die verdragen maken 
het mogelijk om bestaande initiatieven te bundelen
of projectoproepen te lanceren. Het MCC ondersteunt
ook culturele attachés bij de Algemene Afvaardigin-
gen van Québec in het buitenland, die uitgaan van
het Ministère des Relations Internationales. 

Vooral op dat niveau laat de gedeeltelijk politieke
finaliteit van het internationale cultuurbeleid van
Québec zich aflezen. De ‘francophonie’ is belangrijk
bij de keuze van de landen en regio’s waarmee cultu-
rele akkoorden worden afgesloten. Maar de laatste
tijd worden er ook steeds meer culturele verdragen
afgesloten met landen en regio’s buiten de franco-
phonie. Het MCC heeft gewerkt rond Spaanstalige
landen, met een sterke nadruk op Mexico. Ook de VS
is om evidente economische redenen belangrijk. 
René Bouchard van het MCC: “Het uiteindelijke doel
is een markteffect te bereiken. Met de Franstalige
landen verlopen de contacten eerder via de diploma-
tie. Voor de VS werkt dat politieke model minder goed
en denken we meer economisch.”

In Québec zijn er dus heel wat spelers actief op het
internationaal cultuurbeleid. Afstemming wordt
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• “Imagebuilding hoort vandaag niet
meer het uitgangspunt te zijn van het
Vlaams beleid. Resultaten boeken is
belangrijker geworden dan laten zien dat
je er staat.” 
(Patrick Dewael in een vrije tribune voor
de krant De Standaard).
• Brugge is Culturele Hoofdstad van
Europa 2002.

• 400.000 bezoekers voor Beaufort 2003,
de grootste tentoonstelling voor beeldende
kunst van het jaar. Volgens Renaat
Landuyt, minister van toerisme en initia-
tiefnemer, bracht het project “kwaliteits-
volle kunst op een plek waar veel toerisme
was”.

• Serge Dorny ruilt de London
Philharmonic voor de Opera van Lyon. 20|0 4 20|0 5

• Gerard Mortier leidt de 
Opéra National de Paris.

• Een VTi-studie becijfert dat een derde
van de gesubsidieerde Vlaamse podium-

producties de grens oversteekt. 
Van alle Vlaamse dansvoorstellingen

wordt veertig procent in 
het buitenland gespeeld.

• Op uitnodiging van Johan Simons
regisseert Christoph Marthaler

Seemannslieder in Gent.

• Het Vlaams Parlement keurt het
K u n s t e n d e c re e t goed. Voor het eerst kan de
i n t e rnationale werking beschouwd word e n
als onderdeel van de stru c t u rele dossiers.
• Geïnspire e rd door de theorie van Richard
Florida stelt Vlaams Minister van Economie
Patricia Ceysens dat creativiteit de motor
moet zijn voor de internationale uitstraling
van de Vlaamse economie.

• In het Kaaitheater stelt cultuurminister
Anciaux zijn beleidsnota 2004-2009 voor.
Naast een actieplan ‘Culturele diversiteit’
kondigt hij een strakkere regie aan van
het internationaal cultuurbeleid. Hugo
Degreef leidt een werkgroep bij het 
kabinet om die idee verder uit te werken.

• Bérénice, een Engelstalige 
voorstelling van Tg. STAN,

gaat in première in Lissabon.
• Jan Fabre is curator van 

het festival in Avignon.

gezocht op de ‘Table de concertation internationale’,
een vergadering waar vertegenwoordigers van het
MCC, de CALQ en SODEC elkaar zien. Het systeem
met CALQ en SODEC bestaat nu tien jaar, en wordt
doorgelicht. Ook is er een wetgevende procedure
opgestart om het internationaal cultuurbeleid te 
hervormen. 

A R M O EDE EN VERSNIPPERING
In een brochure die het tienjarige bestaan van CALQ
begeleidt, wordt een directe link gelegd tussen het
eigen functioneren en het bloeiende artistieke leven
in Québec. Toch is er bij lokale kunstenaars en orga-
nisatoren soms forse kritiek te horen op het cultuur-
beleid. “Het theater in Québec is geen staatszaak,
maar autonoom,” zegt MacDuff. “De overheid orga-
niseert de opleidingen en de musea, daar stopt de
directe betrokkenheid. Dat verhoogt de artistieke 
vrijheid, maar ook de onverschilligheid.”
De artiesten betreuren dat de overheid het belang dat
ze hecht aan cultuur te weinig vertaalt in middelen.
In Québec zijn de cultuurbudgetten de laatste decen-
nia gestagneerd, terwijl het aantal aanvragers sterk
is toegenomen. Martin Faucher is directeur van het
Conseil de Théâtre Québécois (CQT), de belangen-
behartiger van de theatersector: “De overheid neemt
een te sterk engagement op het vlak van de opleidin-
gen. Daardoor is de instroom te groot en de markt te
klein.” MacDuff: “Het leeuwendeel van het budget
gaat naar organisaties die al meer dan twintig jaar
bezig zijn. Sindsdien stagneren de middelen, maar
het aantal gezelschappen groeit aan. Jongere gezel-
schappen hebben het moeilijk.” 

In de praktijk worden er erg veel organisaties gesub-
sidieerd met veel te weinig middelen om een leefbare
werking te kunnen ontwikkelen. Daar toont zich een
nadeel van de CALQ-systeem, waarbij het beslis-
singsproces bij subsidieprocedures wordt uitbesteed
aan jury’s met collega’s. In een dergelijk systeem is
men geneigd om veel aanvragen te honoreren met 
te weinig middelen, eerder dan scherpe keuzes te
maken. Versnippering, overaanbod, een gebrekkige
instroom en zelfs armoede zijn belangrijke thema’s
in het cultuurpolitieke discours in Québec. MacDuff: 
“De meeste kunstenaars kunnen niet overleven. Ze
studeren arm af en ze gaan arm met pensioen. Als 
ze niet uit het beroep stappen. Québec doet meer
inspanningen voor cultuur dan de andere provincies.

Maar het blijft weinig, dus dat verhindert de kunste-
naars niet om meer investeringen te vragen. In de
jaren tachtig voerden we actie om één procent van 
de begroting naar cultuur te laten gaan. Na druk 
van lobbygroepen hebben we daarvoor de toezegging
gekregen, maar de overheid heeft het cultuurbegrip
zodanig opgerekt dat ze aan die norm voldeden zon-
der extra inspanningen te leveren. De Mouvement des
Arts et des Lettres (MAL), een koepelorganisatie die
de belangenbehartigers van de verschillende artistie-
ke sectoren bundelt, voert sinds 1999 nieuwe acties
om de middelen voor CALQ te verhogen. Op Canadees
niveau is de situatie vergelijkbaar. Het Département
de Patrimoine, waaronder het cultuurbeleid valt,
heeft enorm veel middelen. Maar kunst is er geen 
prioriteit.”
Het gebrek aan middelen is evenzeer een probleem
voor de internationale programma’s van de CALQ. Ook
daar neemt het aantal vragen de laatste jaren sterk
toe: “Er worden tournees geannuleerd omdat de over-
heid niet kan bijspringen,” zegt Marie-Hélène Falcon,
directrice van het Festival de théatre des Amériques:
“Onze kunstenaars klagen. De overheid ontwikkelt
steeds nieuwe beleidslijnen, maar zet daar niet de
nodige middelen tegenover. Op zich is het zinvol om
rond culturele diversiteit te werken. Maar men neemt
geld van de kunsten af om elke minderheid zijn eigen
festival te geven. Elk zijn getto. Er zitten steeds meer
gasten aan tafel, maar er wordt niet meer eten opge-
diend. Uiteindelijk spelen daar electorale belangen
mee. Er moeten zoveel mogelijk klanten tevreden zijn.
Het gebrek aan middelen is uiteraard ook de reden
waarom publiek-private samenwerking zo sterk wordt
aangemoedigd.”
Er is dus op verschillende niveaus sprake van een
versnippering van beperkte budgetten. Ten eerste is
de culturele bevoegdheid verdeeld over het federale
en het provinciale niveau, waar de budgetten telkens
aan de lage kant zijn. Voor de gezelschappen ver-
hoogt dat de administratieve last enorm. Daarnaast
maakt men – op het niveau van Québec alvast – de
keuze om de beperkte middelen voor kunst te ver-
spreiden over heel wat organisaties, die daardoor
nauwelijks leefbaar zijn.

Met dank aan: Marc Drouin en Suzanne Lafontaine (Algemene Afvaardiging
van Québec in Brussel), Marie-Hélène Falcon (Festival de Théâtre des
Amériques), Réné Bouchard (MCC), Jean Fortin en Marie-Pierre Dolbecq
(CALQ), Diane Miljours (CEAD), Martin Faucher (CQT) en Pierre MacDuff
(Théâtre Les Deux Mondes).

Ter voorbereiding van het actieplan Culturele Diversiteit voor de sectoren cultuur, jeugd en sport dat 
minister Anciaux in februari 2006 wil lanceren, zal het VTi een samenwerkingsverband opstarten om te
onderzoeken hoe het kunstenlandschap zich verhoudt tot de culturele diversiteit in onze samenleving. 
De partners van het VTi zijn Kunst en Democratie, CultuurNet Vlaanderen, Sociaal Fonds voor de Podium-
kunsten, IAK, IBK, VAi, Muziekcentrum, Stichting Lezen, de administratie Cultuur (MLP en BKM) en de 
administratie Media (afdeling film). Het samenwerkingsverband heeft tot doel om vanuit een praktijkgericht
onderzoek concrete aanbevelingen en acties te formuleren voor de kunstensector en het kunstenbeleid,
die de culturele diversiteit in de praktijk kunnen ondersteunen en stimuleren.

Om de betrokkenheid van de sector te stimuleren en de bestaande praktijken met betrekking tot diversiteit
te valoriseren, wordt een onderzoek opgezet dat deze ervaringen diepgaand en zorgvuldig wil analyseren.
Het onderzoek peilt naar de methodes, werkwijzen en strategieën die kunstenaars en culturele organisa-
ties op verschillende domeinen van hun werking inzetten om de diversiteit in cultuur te weerspiegelen. De
praktijkvoorbeelden worden gezocht in een breed panorama van initiatieven, gaande van de grote huizen
tot buurtorganisaties en artistieke interventies, om het onderwerp integraal te kunnen benaderen. 

Dat onderzoek leidt in eerste instantie naar een publicatie waarin praktijkmethodieken worden beschreven
door Katrien Smits en An van. Dienderen gecombineerd met een visietekst van Erwin Jans. Daarnaast 
worden er binnen het VTi een aantal instrumenten ontwikkeld die het kunstenlandschap kunnen stimuleren
om bewuster om te gaan met de diversiteit in onze samenleving: 
1. Een diepgaande sensibilisering van de sector;
2. Het stimuleren van deelname aan de website Café Casa om een breed draagvlak in de sector te creëren; 
3. Op basis van het praktijkonderzoek sessies organiseren voor cultuurmakers, beoordelingscommissies 
1. en pers.

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

A RT I STIEKE PRAKTIJKEN 
EN DIVERSITEIT 

An van. Diendere n

P R A KT I J KGERICHT ONDERZOEK 
Het onderzoek richt zich op projecten en producties
van kunstenaars en cultuuractoren in de Vlaams-
Brusselse context. Het focust niet alleen op de eind-
resultaten (voorstellingen, performances etc.) maar
ook op het productieproces (organisatiestructuur,
repetities, voorbereidingen, omgaan met publiek,
buurtvoorbereidende acties, etc.). Die klemtoon is
volgens ons cruciaal om de manier waarop kunste-
naars en cultuuractoren omgaan met de diversiteit in
de samenleving, zorgvuldig te analyseren. 

M ET H O D E
Er wordt een klankbordgroep samengesteld met ver-
tegenwoordigers van de verschillende betrokken
organisaties en externe deskundigen. Die groep bege-
leidt het hele traject in dit artikel voorgesteld. In een
eerste fase beslist de groep over de selectie van een
vijftiental cultuurmakers die het voorwerp zullen uit-
maken van het onderzoek, en die tegelijk ook actief
zullen meewerken. Het zal gaan om kunstenaars,
regisseurs, intendanten en andere cultuurmakers uit
diverse contexten: van socio-artistiek werk over
stadstheaters, experimentele projecten, opera’s, 
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kunstenfestivals, ongesubsidieerde buurtorganisaties
tot kunstenaarsinitiatieven. 

Van die vijftien peilen we naar hun methodes en stra-
tegieën op de verschillende domeinen van de artistie-
ke werking: 

1. Toeleiding / werving / casting / keuze van 
1. acteurs of performers en mogelijkheden van
1. ‘instappen’
2. Opleiding / workshops / samenwerking met
1. scholen
3. Repertoire / canon / thema’s
4. Interacties tijdens repetities / talen / 
1. ‘bewegingstalen’ / omgaan met diverse talen / 
1. multi-geletterdheid
5. Personeel / organogram
6. Locatie van de repetities en/of productie / 
1. de relatie tussen de locatie en het onderwerp
1. van de voorstelling
7. Publiekswerving / PR / pers / omgaan met 
1. de buurt
8. Netwerking en samenwerkingsverbanden / 
1. fondswerving

Die domeinen kunnen door de klankbordgroep en de
cultuurmakers aangevuld of gewijzigd worden in de
loop van het onderzoek.
Om praktijkvoorbeelden te verzamelen, gaan we uit
van een ver doorgedreven participatie van de vijftien
cultuuractoren. Met andere woorden: we kiezen niet
voor een droge beschrijving, maar nodigen de betrok-
kenen uit om actief mee te werken, om het voortouw
te nemen bij de analyse van hun werking en hierover
in discussie te treden met andere geselecteerden.

Zo kunnen we verschillende doelstellingen bereiken:

1. Participatie gaat uit van een gesofisticeerde
1. bottom-up aanpak. Dat stimuleert de betrokken-
1. heid van de sector ten aanzien van het thema.
1. Door een dergelijke aanpak te kiezen en een hoge
1. graad van participatie te stimuleren, hopen we
1. dat het onderzoek goesting doet krijgen.
2. Door de collectieve methode kan de werking rond
1. ‘culturele diversiteit’ intersectoraal aangewak-
1. kerd worden.
3. Daarnaast kan men zo ook een constructief
1. publiek debat aanvuren. Door een publiek forum
1. te kiezen als een website (Café Casa) kunnen
1. geïnteresseerden de beschrijvingen op de voet 
1. volgen en zelf nieuwe accenten leggen of kritiek
1. uiten.

De participatie aan het onderzoek wordt uitgewerkt in
verschillende stappen.

Met de 15 cultuuractoren:

1. Een voorbereidend gesprek met de kunstenaar of
1. de cultuurmaker biedt hem/haar de mogelijkheid
1. te kiezen op welke manier hij/zij wil participeren
1. in het onderzoek. Wie komt er in de organisatie
1. voor in aanmerking, welke domeinen kunnen
1. besproken en welke interventies geanalyseerd
1. worden? Dat kan via één interview, via een reeks
1. van interviews of via Café Casa. Aan de auteurs
1. wordt de mogelijkheid geboden rechtstreeks op
1. Café Casa in te loggen en hun beschrijvingen
1. toe te voegen. 
2. De tekstuele neerslag van die beschrijving wordt
1. aangeleverd door het VTi en gecontroleerd door
1. de kunstenaar of cultuurmaker.
3. De uiteindelijke versie wordt gepubliceerd op
1. Café Casa en/of opgenomen in de publicatie.

Alle geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de dis-
cussies. De website Café Casa is een weblog waarop
mensen rechtstreeks hun mening kunnen laten horen. 

F I N A L I T E I T E N

Pu b l i ca t i e
Op basis van dat onderzoek werkt het VTi in samen-
werking met Kunst en Democratie en CultuurNet
Vlaanderen tegen februari 2006 een publicatie uit.
Die publicatie is bedoeld voor de sector cultuur en zal
diverse voorbeelden aanbieden op tal van domeinen
binnen het kunstenlandschap. Ze belicht hoe kunste-
naars en artistieke praktijken ingaan op de heden-
daagse diverse samenleving in de Vlaams-Brusselse
context. 

Sensibilisering van de secto r
De vragen die door het aanmaken van deze publicatie
zijn verfijnd en uitgewerkt, dienen dan als voer voor
een brede sensibilisering van de sector. Door eerst
geselecteerde en precieze voorbeelden uit te werken,
verscherpen we de bevraging tot een handig instru-
ment dat een diepgaande stand van zaken oplevert.
De vragenlijst wordt aan de klankbordgroep voorge-
legd en geëvalueerd. Opnieuw werken we op een par-
ticiperende manier: de organisaties en actoren die
bevraagd worden, kunnen tot aan de publicatie van
de enquête feedback geven over de beschrijving van
de processen. 

Co a c h i n g s e ss i e s
We zijn ervan overtuigd dat de diepgaande en zorg-
vuldige bevraging van de sector vanuit praktijk-
ervaringen een brede basis zal creëren om zowel
samenwerkingsverbanden te stimuleren met andere
organisaties die rond culturele diversiteit werken, als
coachingsessies te organiseren. De bevraging levert
op zijn beurt een degelijke basis om diversiteit in 
cultuur op lange termijn te kunnen uitwerken. Deze
sessies zullen georganiseerd worden voor cultuur-
makers, beoordelingscommissies, pers, etc. 

We b s i te
De website Café Casa informeert over de verschillen-
de stappen van het onderzoek en is een publiek
forum over het onderwerp. Momenteel onderzoeken we
of we een link kunnen maken tussen Café Casa, de
portaalsite www.culturelediversiteit.be en de inter-
culturele site van KifKif. Dat kan het draagvlak ver-
breden.

Surf naar

www.vt i . b e /ca fe ca s a
www. k i f k i f. b e
www.c u l tu re l e d i ve r s i te i t. b e
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M E E STERS OF 
M AST E R S ?
OV E RZ I C H T
OPLEIDINGEN 
P O D I U M K U N ST E N
De jongste jaren veranderde er heel wat in het land-
schap van de opleidingen podiumkunsten (hogescho-
len, universiteiten, andere initiatieven). Het VTi geeft
de podiumkunstensector graag de kans om bij te
benen met een goed gestoffeerd overzicht van de 
opleidingen in Vlaanderen en Brussel. 

Het VTi stelt een nieuwe brochure voor over de oplei-
dingen podiumkunsten in het programma ‘tussen zes
en acht’ van Het Theaterfestival. De brochure zal ook
beschikbaar zijn op www.vti.be, steeds up-to-date.

P R A KT I SC H
Op dinsdag 30/08/2005, van 18:00 tot 20:00.
In het Kaaitheater – foyer, Sainctelettesquare 20, Brussel. 
Gratis toegang.
Meer info: www.vti.be, www.theaterfestival.be.

0 2|0 9|20 0 5
VTi- C O L LO Q U I U M
G R E N S G EVA L L E N
DE INTERNAT I O N A L E
DIMENSIE VAN 
DE PODIUMPRAKT I J K
10 : 3 0-11:00 VERW E L KO M I N G

11 : 0 0-13:00 WO R KS H O PS
Vrije keuze uit een parallel programma van vier 
workshops. 

1. Mobiliteit 
Een intensieve training en vragensessie over interna-
tionale mobiliteit in de professionele podiumkunsten,
geleid door Katelijn Verstraete van IETM. Zij coördineert
On the move - ‘The Performing Arts Traveller’s Toolkit’
(www.on-the-move.org), een portaalsite die professio-
nele podiumkunstenaars en -organisaties op weg helpt
naar de juiste informatie om hun internationale activi-
teiten te ontwikkelen. 

2. Vreemde buren
Nederland is – zeker sinds de roemruchte ‘Vlaamse
golf’ van de jaren 1980 – voor veel gezelschappen het
meest evidente buitenland. Gelokt door dezelfde taal,
worden veel gezelschappen echter met steeds meer
drempels geconfronteerd. Is er een ander cultuurbeleid,
een andere organisatie van het landschap, andere ver-
wachtingspatronen bij programmatoren en publiek,
misschien zelfs een andere cultuur? In welke mate is
Nederland nog onze bevoorrechte buur? Het Vlaams
cultuurhuis De Brakke Grond licht een onderzoek toe
naar de spreiding van Vlaams theater in Nederland
(zie dossier p. 11) en geeft een inleiding op de markt
in Nederland.

3. Internationale cultuurcommunicatie
Verschillende Vlaamse podiumkunstenorganisaties 
zijn sterk georiënteerd op het buitenland, omdat ze 
er optreden, omdat ze buitenlandse bezoekers willen
aantrekken voor de activiteiten die ze in eigen huis 
en eigen land organiseren of omdat ze gewoon meer
buitenlandse bekendheid willen. In samenwerking met
CultuurNet Vlaanderen vindt een seminarie plaats over
internationale communicatie/marketing. De ervaringen
van Frans Brood Producties, NTGent en Laika vormen
de aanzet.

4. Europese cultuurprogramma’s
De Europese Commissie heeft al een aantal program-

L E E S M E E R

Pascal Gielen. Kunst in netwerken: artistieke selecties 
in de hedendaagse dans en de beeldende kunst.
Leuven, Lannoo Campus, 2003.
Hoe verlopen selectieprocessen binnen de professionele
kunstwereld? Wat is de rol van kunstexperts, vriend-
schapsrelaties en professionele contacten? Het boek
biedt veel informatie over de ontwikkeling van de heden-
daagse dans in Vlaanderen in de jaren 1980 en 1990 
en laat zien in welke mate de internationale dimensie
destijds de ‘Vlaamse golf’ mogelijk maakte.

Hilde Teuchies. Internationale cultuurcommunicatie in
Vlaanderen. Brussel, CultuurNet Vlaanderen, 2003. 
Op verzoek van de minister van Cultuur en in opdracht
van CultuurNet Vlaanderen bracht Hilde Teuchies de
praktijk met betrekking tot internationale cultuurcommu-
nicatie in kaart. Wat doen de diverse Vlaamse admini-
straties, openbare instellingen, culturele steunpunten 
en andere intermediaire organisaties op dat vlak? Met
aanbevelingen als besluit. 
Te downloaden op www.cultuurnet.be.

Joris Janssens. De Vlaamse podiumkunsten internatio-
naal (juli 1997 – juni 2001). VTi, 2002 
Els Baeten en Joris Janssens. Vlaamse voorstellingen 
in het buitenland. Het buitenland in Vlaamse voor-
stellingen. VTi, 2004.
De laatste jaren bracht het VTi tweemaal de internatio-
nale werking van de Vlaamse podiumkunsten in kaart.
De studie uit 2002 geeft een overzicht en analyse van
cijfermateriaal over export en import. De oefening uit
2004 gaat daarop verder en besteedt ook aandacht aan
buitenlandse coproducenten en verschillende modellen
om in het buitenland te werken. Te downloaden op
www.vti.be.

On the Move: the Performing Arts Traveller’s Toolkit
Een website, op initiatief van IETM, met informatie over
de meest uiteenlopende aspecten van internationaal 
werken. Naast antwoorden op praktische vragen vind je
er vele doorverwijsadressen. Je kunt bovendien allerlei
publicaties downloaden, o.m. Co-production and Touring
van Guy Cools, Tax and Social Security van Judith
Staines. Surf naar www.on-the-move.org.

Ben Hurkmans, George Lawson e.a. (red.). All that
Dutch: over internationaal cultuurbeleid. Rotterdam, 
NAi-uitgevers, 2005.
Deze recente publicatie over het internationale cultuur-
beleid van Nederland bundelt visies van kunstpro f e s s i o-
nals, wetenschappers en beleidsmakers over Nederlandse 
cultuur en kunst en politiek, culturele profilering, cultuur
en economie.

EFAH / Interarts. Study On Cultural Cooperation in
Europe. 2003
In opdracht van de Europese Commissie coördineerden
EFAH en Interarts een studie over internationale culturele
samenwerking in 31 Europese landen. Met overzichten
per land en sectorale analyses: “at the end of this study
there is a feeling that governments have seldom enga-
ged in what we should understand today as ‘cultural
cooperation’, but rather have – quite legitimately – used
culture as a means to further their political interests
(domestic and international), their economic goals and
the bureaucratic inertia of existing agreements and 
treaties.” Te vinden op www.efah.org/en/resources_for_
culture/policystudy/interarts.

Joost Smiers. Arts Under Pressure: Promoting Cultural
Diversity in the Age of Globalisation.
London, Zed books, 2003.
De auteur analyseert de theoretische en praktische impli-
caties van de economische globalisering op de creatie,
productie, distributie, promotie en receptie van kunst en
cultuur overal in de wereld. Wie heeft beslissingsmacht?
Smiers is een vurig pleitbezorger van een internationaal
verdrag om culturele diversiteit te waarborgen. Hij stelt
ook voor om het denken over intellectuele eigendoms-
rechten over een andere boeg te gooien en het huidige
systeem van auteursrechten af te schaffen. Zijn recente-
re publicatie Artistic Expression in a Corporate World is
te downloaden: www.culturelink.org/news/members/
2004/Smiers_Artistic_Expression.pdf.



2928

ma’s ontwikkeld om de creativiteit en de mobiliteit van
de kunstenaars, de toegang van zoveel mogelijk bur-
gers tot cultuur, de verspreiding van kunst en cultuur,
de interculturele dialoog en de kennis van de geschie-
denis van de Europese volkeren aan te moedigen.
Binnenkort gaat Cultuur 2007 van start. SICA geeft
uitleg bij het nieuwe programma. Ook de toekomst van
het CultuurContactPunt (CCP) in Vlaanderen komt aan
bod (i.s.m. Cultuurnet Vlaanderen).

13 : 0 0-14:00 LU N C H

14 : 0 0-15:30 TENDENSEN IN DE 
I N T E R N ATIONALE PODIUMPRAKT I J K

14:00 Keynote speech
Door Meg Stuart (Damaged Goods)

14:15 Panelgesprek
Aan de hand van enkele interventies/interviews komen
verschillende internationale ervaringen uit de Vlaamse
en Nederlandse podiumpraktijk voor het voetlicht.
Waarom internationaal werken? Over het toegang vin-
den tot bestaande internationale netwerken en circuits,
en over het ontginnen van onbegane paden. Wat zijn
de artistieke drijfveren, en hoe kan het beleid die
ondersteunen? Waar ligt de link met de diversiteit 
binnen onze eigen samenleving? Veerle Keuppens (VTi)
modereert. In het panel:
• Frie Leysen heeft er al tien edities op zitten als
artistiek leider van het Brusselse
KunstenFESTIVALdesArts, een meertalige manifestatie
die uitdrukkelijk mikt op de Vlaamse én Franstalige
gemeenschap, en even uitdrukkelijk op een internatio-
naal aanbod en uitstraling. (o.v.)
• Ruth Collier (Cie ZOO) spreekt over de levensnood-
zakelijkheid van internationale werking voor de 
‘tussengeneratie’ van middelgrote gezelschappen in 
de dans.
• Han Bakker was zakelijk leider bij een operagezel-
schap, en toerde begin jaren tachtig met Poolse
theatergezelschappen door heel Europa. Hij was 
directeur van een cultureel centrum en daarna
manager van het Ricciotti-ensemble. Als lid van de
directie van Dogtroep, zorgde hij voor een internationa-
le doorbraak van het spectaculaire theatergezelschap.
Hij was in 2004 intendant van het culturele program-
ma tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU.
• Ola Mafaalani is theatermaker. Oorspronkelijk
Syrische studeerde ze tussen 1990 en 1994 in Duits-
land en Nederland. Na enkele freelance opdrachten 
als regisseur werd ze huisregisseur van Toneelgroep
Amsterdam. Ze regisseert in verschillende (Europese)
landen. 

15:15 TO E S P R AAK 
Door George Lawson (SICA) (o.v.)

1 5 : 3 0-16:00 KO F F I E PAU Z E

16 : 0 0-18:00 BEOORDELING EN BELEID

16:00 Gesprek met vertegenwoordigers commissies
In de uitvoeringsronde van het kunstendecreet kunnen
organisaties de internationale werking voor het eerst
als een optie aanstippen bij hun structurele dossiers.
Welke nieuwe reflecties, plannen en motiveringen heeft
die denkoefening opgeleverd voor wat de internationale
praktijk betreft? Delphine Hesters praat met:
• Eddie Guldolf 
voorzitter beoordelingscommissie dans
• Jan Rispens
voorzitter beoordelingscommissie muziektheater
• Patrick Allegaert
voorzitter beoordelingscommissie theater
• Staf Pelckmans
voorzitter beoordelingscommissie kunstencentra en
werkplaatsen
• Hilde De Visscher 
voorzitter beoordelingscommissie festivals
• Bram Buijze
s e c retaris Interc u l t u reel Cultuurbeleid en Intern a t i o n a a l
Cultuurbeleid voor de Raad voor Cultuur in Nederland

17.30 Toelichting nieuwe beleidsinitiatieven 
Door Vlaams minister van Cultuur Bert Anciaux.

‘G R E N S G EVALLEN. DE INTERNAT I O N A L E
DIMENSIE VAN DE PODIUMPRAKT I J K ’
Een colloquium van het Vlaams Theater Instituut i.s.m.
Het Theaterfestival, Theater Instituut Nederland, De
Brakke Grond, SICA/CCP Nederland, CultuurContact-
punt Vlaanderen en CultuurNet Vlaanderen. 
Met dank aan Bozar.

P R A KT I SC H
• Op vrijdag 02/09/2005, van 10:30 tot 18:00.
• In het Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23,
Brussel (www.bozar.be).
• Deelname in de kosten: 30 euro/persoon (incl. lunch).
• Gelieve vooraf in te schrijven via het inschrijvingsformu-
lier op www.vti.be of per fax t.a.v. Mieke De Schepper,
+32-(0)2-2030205 met vermelding van je contactgegevens. 
Na betaling van je bijdrage van 30 euro op het Triodos
rekeningnummer 523-0802028-10 van het Vlaams Theater
Instituut vzw (met vermelding van je naam), ontvang je een
definitieve bevestiging van je inschrijving.
• Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar info@vti.be
of bel +32-(0)2-2010906.

29|0 8 > 0 2|0 9|20 0 5
VT I - B I B L I OT H E E K
D O O R LOPEND OPEN
(Nog eens) op verkenning in onze bibliotheek? 
Je vindt er een waaier aan unieke, handige, 
inspirerende bronnen:
• Documentatie over podiumkunstenorganisaties 
in Vlaanderen
• Informatie over cultuurbeleid, cultuursociologie,...
• Up-to-date basiswerken over management en 
podiumzaken 
• Internationale referentiewerken over kunst en 
kunstfilosofie
• Boeken en tijdschriften over theater en drama, 
dans, muziektheater en opera, educatie,...
• Ruim 6000 theaterteksten
• Een knipselarchief met relevante informatie 
uit kranten en tijdschriften

We helpen je op weg, tonen je de recente aan-
winsten, geven je tips:
• Uit de videocollectie van het VTi (samen al meer 
dan 5000 uur video) zijn 400 tapes met integrale voor-
stellingen van Vlaamse gezelschappen gedigitaliseerd.
Bekijk een voorstelling of een fragment via de PC-
terminals of in een ligbioscoop!
• ‘Snelzoeken’: met één zoekwoord naar alle beschik-
bare bronnen over een persoon, voorstelling,... op
www.vti.be.

P R A KT I SC H
Van maandag 29/08 tot vrijdag 02/09/2005 door-
lopend open van 10:00 tot 20:00; op andere festival-
dagen gelden de gewone openingsuren: 
maandag tot vrijdag, 14:00 tot 18:00. 
In het VTi, Sainctelettesquare 19 – 3de verdieping,
Brussel (www.vti.be).
Meer info nodig? Stuur een e-mail naar bib@vti.be. 

25|0 8 > 0 3|0 9|20 0 5
L I G B I O SC O P E N
We plaatsen knusse ligbioscopen in het Kaaitheater-
foyer – ‘meeting point’ van Het Theaterfestival – en in
de VTi-bibliotheek. Je doorkruist er onze digitale video-
collectie met fragmenten uit recente voorstellingen. 

Met dank aan NTGent.

25|0 8 > 26|0 8|20 0 5
29|0 8 > 0 2|0 9|20 0 5
F E ST I VA L B O O KS H O P
Theaterteksten, DVD’s, tijdschriften met achtergrond-
info,... omtrent het programma van Het Theaterfestival
te koop in de bibliotheek van het VTi.

M AST E R C L AS S
K U N ST K R I T I E K
Tijdens Het Theaterfestival van 2002 organiseerde het
Vlaams Theater Instituut een intensieve workshop
theaterkritiek voor beginnende podiumrecensenten
onder begeleiding van de Nederlandse kunstcritica
Anna Tilroe (o.m. NRC Handelsblad). In de zomer van
2003 kwam er een vervolg. Vorig jaar liet het VTi de
meer geoefende pennen aan bod komen met een 
masterclass kunstkritiek (in het kader van het Kunsten-
F E S T I VA L d e s A rt s ) . Tijdens Het Theaterfestival 2005
gaat het VTi verder op dat spoor met een nieuwe 
masterclass.

De inhoudelijke focus is expliciet multidisciplinair
(theater, muziek, dans, beeldende kunst,...); ook de
samenstelling van de groep deelnemers is divers.
Hoe het werkt? Van 27/08 tot 03/09/2005 bezoekt 
een groep geselecteerde deelnemers voorstellingen,
concerten, performances en tentoonstellingen.
Daarover worden discussies en schrijfopdrachten
opgezet. Gids doorheen het parcours is opnieuw Anna
Tilroe. Een verslag verschijnt op www.vti.be.

I N T E R N ATIONALE 
B E Z O E K E R S
Het programma van Het Theaterfestival is dit jaar erg
toegankelijk voor anderstaligen. Die kans grijpt het VTi
aan om opnieuw een internationale bezoekersdelegatie
te ontvangen. Deze keer verwelkomt het VTi organisa-
toren en programmatoren die vanuit hun praktijk – 
in diverse hoeken van de wereld – een bijzondere
interesse hebben voor het Vlaams-Nederlandse 
podiumkunstenlandschap en een motor kunnen zijn
voor internationale projecten. Verder spoort het VTi
opnieuw Franstalige collega’s aan om Het Theater-
festival te bezoeken. Lees meer op www.vti.be.
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MEER 
ACTIVITEITEN 
IN HET NAJAA R

1 9|0 9|20 0 5
I N T E R N ATIONALE 
C U LTURELE SA M E N-
WERKING VLAA N D E R E N
EN NED E R L A N D
EX P E RT E N M E ET I N G
A M ST E R DA M
De Vlaams-Nederlandse samenwerking op het vlak 
van cultuur is in volle ontwikkeling. Op 19 september
presenteren het Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond,
het Vlaams Theater Instituut (VTi) en Theater Instituut
Nederland (TIN) twee nieuwe studies i.s.m. de Com-
missie Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland. Eén
beschrijft de aanwezigheid van Vlaamse kunstenaars
in Nederland, de ander de aanwezigheid van Neder-
landse kunstenaars in Vlaanderen. 

Op basis daarvan wordt er een debat opgezet ro n d
b e l e i d s i n n o v e rende sporen voor de Vlaams-Nederlandse
c u l t u rele samenwerking. Hiervoor worden een aantal
c u l t u u re x p e rts uit zowel uit Vlaanderen als Nederland
uitgenodigd. De volgende thema’s komen zeker aan bod. 
• De Commissie van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-
Nederland (CVN) gaat in gesprek over de methodes die
het CVN sinds 1995 heeft ingezet.
• Beleidsinnoverende sporen – Als een internationaal
cultuurbeleid de bestaande ‘import-export’ werking wil
overstijgen, wat zijn dan de mogelijke pistes?
• Vlaams-Nederlandse samenwerking in Europa
• Bestuurlijke samenwerking – Culturele samenwer-
king loopt geregeld vast op beleidsverschillen tussen
Vlaanderen en Nederland. Valt daaraan te verhelpen?

Op uitnodiging. Meer informatie? 
Contacteer Joris Janssens, joris@vti.be. Verslag volgt!

SA LON LO O P BAA N -
O N TW I K K E L I N G
P R E S E N TATIE RESULTATEN 
O N D E RZ O E K
Het werd al in Courant vermeld: in het voorjaar be-
geleidde het VTi twee studenten cultuurmanagement
(UAMS) in hun onderzoek rond loopbaanontwikkelingen
van Vlaamse acteurs. Lieve Moeremans focuste op
acteurs die maximaal vijf jaar afgestudeerd zijn; Catty
Hoste zoomde in op acteurs van veertig jaar of ouder.
Dat leverde een grondige situatieschets op van het
acteursberoep zoals het er vandaag uitziet. Zowel het
werk in de gesubsidieerde als de niet gesubsidieerde/
commerciële sector kwam aan bod. Daarnaast werd de
verschuiving van vaste contracten naar het freelance
systeem onderzocht. Zowel de jongere als de ouder
wordende acteurs gaven aan dat die verschuiving
andere competenties vereist op de arbeidsmarkt. 

Het VTi wil met deze resultaten graag naar buiten 
treden en organiseert daarom een salon in het najaar.
Op dat salon zullen de onderzoeksresultaten toegelicht
worden, gevolgd door een bespreking met het publiek.
Praktische informatie verspreiden we later. CH

B E L E I D Els Ba ete n

O N D E R STEUNING INDIVIDUELE KUNST E N AARS 
Het kunstendecreet voorziet in subsidies voor individuele
kunstenaars. Die worden in principe verleend en uitbetaald
aan de kunstenaar zelf, tenzij de kunstenaar expliciet
vraagt om de subsidie aan een rechtspersoon te betalen.
Podiumkunstenaars die minstens drie jaar bij het kunst-
gebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap betrokken zijn,
kunnen zelf een aanvraag indienen. 
Al naargelang de verdienste van de kunstenaar en naarge-
lang de projecten die hij of zij wenst te realiseren, kunnen
verschillende soorten van beurzen worden aangevraagd. 

1. ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN 
Kunstenaars aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit 
of bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden. 
Voor wie een beurs wil aanvragen van minimum 8.000 euro
is de uiterste indieningsdatum 15 augustus 2005. Voor de
overige subsidieaanvragen is de deadline 15 maart 2006

2. PROJEC T B E U RZEN 
In het veld van de podiumkunsten kunnen aan individuele
kunstenaars enkel projectbeurzen worden toegekend die
zich situeren op het vlak van reflectie. Productie en
presentatie komen dus niet in aanmerking. 
Voor wie een beurs wil aanvragen van min. 8.000 euro
is de uiterste indieningsdatum 15 augustus 2005

Voor de overige subsidieaanvragen zijn de deadlines:
• 15 september 2005 (aanvang project: januari-april 2006)
• 15 januari 2006 (aanvang project: mei-augustus 2006)
• 15 april 2006 (aanvang project: september-december
2006)

De administratie Cultuur publiceerde handleidingen 
en standaard aanvraagformulieren op het web.
Voor projectsubsidies, subsidies voor individuele 
kunstenaars en internationale subsidies, surf naar:
www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
wetgeving/kunstendecreet.
Voor meer details over internationale culturele projecten,
surf naar: www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
reglementen/internationaal.

P R O J EC TSUBSIDIES 2006 
1. PROJECTEN KUNST E N
Organisaties die geen structurele subsidie ontvangen 
binnen het kunstendecreet, kunnen een projectsubsidie
aanvragen voor een project dat start in 2006. Het gaat 
om projecten Nederlandstalige dramatische kunst, dans,
muziektheater, beeldende kunst, architectuur, vormgeving,
audiovisuele kunsten, festivals of mengvormen.

2. KUNST ED U CAT I EVE / SOCIAA L- A RT I STIEKE PROJEC T E N
Ook voor kunsteducatieve en sociaal-artistieke initiatieven
is projectmatige ondersteuning mogelijk. Komen niet in
aanmerking: kunsteducatieve of sociaal-artistieke orga-
nisaties die binnen het kunstendecreet een subsidie ont-
vangen voor het geheel van hun werking; kunstorganisaties
die binnen het kunstendecreet een subsidie ontvangen 
voor het geheel van hun werking en subsidies ontvangen 
voor de optie kunsteducatieve of sociaal-artistieke werking.

De uiterste indieningsdatum voor aanvragen is 15 septem-
ber 2005.

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE 
AC T I V I T E I T E N
Structureel gesubsidieerde organisaties, waarvan de 
internationale activiteiten vervat zijn in hun financierings-
budget, komen niet in aanmerking.
• Internationale projecten en netwerkorganisaties: uiterste
indieningsdatum 1 oktober 2005 (jaarwerking 2006 of 
projectperiode januari-augustus 2006)
• Subsidie voor werkverblijven van kunstenaars of leden
van kunstenorganisaties in het buitenland moet men 
minstens 3 maanden voor aanvang aanvragen.
• Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten
moet men minstens 1 maand voor aanvang aanvragen,
tenzij gemotiveerde uitzonderingen.
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A D M I N I ST R ATIE CULTUUR 
N AAR ARENBERGGEBOUW
De administratie Cultuur verhuist. 
Vanaf 01/10/2005 is het nieuwe adres: 
Administratie Cultuur
Arenberggebouw
Arenbergstraat 9
B-1000 Brussel
tel 02/553 68 68
fax 02/553 69 69
cultuur@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/cultuur

Let wel: de afdeling Muziek, Letteren en Podiumkunsten
neemt al vanaf 01/09/2005 zijn intrek in het gebouw, op 
de 2e verdieping. Alle telefoonnummers en e-mailadressen
blijven behouden.

A N A LYSE SUBSIDIEBESLISSINGEN 
K U N ST E N D EC R E ET
De belangenbehartiger en koepel van podiumkunsten- en
muziekorganisaties vdp, voluit Vlaamse Directies voor
Podiumkunsten, heeft een eerste analyse gemaakt van de
subsidiebeslissingen in het kader van het kunstendecreet. 

Op basis van die analyse wil vdp enkele principiële punten
aankaarten bij de verschillende beleidsinstanties, het par-
lement, de regering en de vakbonden. De volledige tekst
kan je lezen op www.vdponline.be. Hier volgt een selectie:

In verband met de toepassing van het decreet vraagt vdp:
• Een duidelijke communicatie over het systeem van de
tweejarige ondersteuning van organisaties. 
• Garanties over de naleving van de decretale procedures
voor wat betreft het hanteren van aanvullende criteria en
de invulling van optionele aspecten.

Inzake koopkracht en loonsvoorwaarden vraagt vdp:
• De invoering van een systeem van automatische 
indexering van de subsidiebedragen. Nu verliezen structu-
reel gesubsidieerde organisaties 10% aan koopkracht 
in een periode van 4 jaar.
•  De mogelijkheid om voor de sector een sociale enveloppe
te genereren die de sector in staat moet stellen om een 
correcte verloning van de medewerkers door te voeren.
Hierover hebben de sociale partners een nota opgesteld.

O P R O E P
Met het oog op een grondige analyse van de beslissingen,
verzamelen VTi en vdp zo veel mogelijk aanvraagdossiers
van podiumkunstenorganisaties. Contactpersoon bij VTi is
Els Baeten, onderzoeker, els@vti.be.

E U-PROGRAMMA CULTUUR 2000: 
SUBSIDIERONDE 2006 
De Europese Commissie doet een oproep tot het indienen
van projectvoorstellen 2006 in het kader van het program-
ma Cultuur 2000. Je vindt alle info (en een aanvraag-
formulier) via de ‘European Culture Portal’
europa.eu.int/comm/culture/portal; zoek naar ‘Culture 2000
Programme’ en klik op ‘Call for Proposals 2006’.

Voor 2006 is er geen sector als prioritair aangeduid. Uit de
sector podiumkunsten zal men ca. 50 eenjarige projecten
en 7 meerjarenprojecten selecteren. De deadlines voor 
aanvragen zijn: 17 oktober 2005 voor eenjarige en vertaal-
projecten; 28 oktober 2005 voor meerjarenprojecten en 
projecten met derde landen.

B E L E I D VTi T U S S E N STA N D

[O N D E RZO E K ] B I J D R AGE AAN ADVIES 
A D M I N I ST R AT I EVE LAST RAAD VOOR CULT U U R
Op vraag van de Commissie voor Cultuur, Jeugd, sport
en Media van het Vlaams Parlement bracht de Raad
voor Cultuur op 26/05/2005 advies uit over de admini-
stratieve last. Voor het formuleren van dat advies
organiseerde de raad een brede consultatieronde. 
Op 18/05/2005 hadden Michel Uytterhoeven, Nikol
Wellens en Els Baeten een uitvoerig gesprek met Iris
Van Riet, secretaris van de raad. Naast de planlast
van podiumkunstenorganisaties (beleidsplannen, 
jaarverslag, afrekening...) en de administratieve last
(aanmaak van documenten) als reactie op vragen van
de Vlaamse overheid kwam de invloed van regulering
door andere overheden (fiscaliteit, werken met vrijwilli-
gers en personeel, vzw-wetgeving,...) uitgebreid aan
bod. Speciale aandacht ging uit naar kleinschalige en
startende initiatieven. 
Het advies is een goede inventaris van de administra-
tieve last waaronder de brede culturele sector gebukt
gaat en geeft de parlementsleden de kans zich daar-
over een volledig beeld te vormen. De tekst downloaden
kan op www.vti.be (berichten>beleid).                     NW

[O N D E RZO E K ] 
COMPENDIUM CULTURAL POLICIES
Het cultuurbeleid van de landen die de Europese
Culturele Conventie hebben ondertekend vergelijken,
dat is het opzet van het “Compendium of Cultural
Policies and Trends in Europe”. Aan dat initiatief van
de Raad van Europa en ERICarts werken ondertussen
38 van de 48 landen mee. Alle deelnemers geven vol-
gens een vast schema uitleg over het cultuurbeleid in
eigen land. Die informatie is te vinden op de website
www.culturalpolicies.net. Voor het Belgisch hoofdstuk
levert zowel de Vlaamse, Franstalige als de Duitstalige
gemeenschap tekst en uitleg. Samen met de admini-
stratie Cultuur zorgt het VTi voor de Vlaamse bijdrage. 
Om de voortgang van het project te evalueren, het
schema aan te passen en zo nodig aan te vullen,
komen de auteurs van dit gigantische project elk 
jaar bijeen. Dit jaar vond die ontmoeting plaats op 
01-02/07/2005 in Amsterdam. 
Van die bijeenkomst onthouden wij vooral: 
1) Het onderzoek van Diane Dodd en Melle Lyklema

naar de culturele componenten van de Europese bui-
tenlandpolitiek. Een studie waarvoor de onderzoekers
een uitgebreide literatuurlijst samenstellen die al kan
geraadpleegd worden op www.connectcp.org.
2) Het plan van de Raad van Europa om in het najaar
met een groep experten een lijst op te stellen van 
good practices voor interculturele dialoog en conflict-
beheersing.                                                            VK

[ I N T E R N ATIONALE WERKING] E U n et A RT V E R O N A
Van 11 tot 14/05/2005 vond de 15de jaarlijkse bijeen-
komst plaats van EUnetART in de Noord-Italiaanse
stad Verona. Het VTi vroeg Patrick Jordens van Art
Basics for Children (ABC) om verslag uit te brengen.
EUnetART is een Europees netwerk op het vlak van 
kinder- en jeugdcultuur, hoofdzakelijk jeugdtheater.
Het programma in Verona bood jeugdtheatergezel-
schappen, cultuurhuizen en kunsteducatieve verenigin-
gen de kans om mekaars werk beter te leren kennen,
om eventueel samen een Europees project uit te den-
ken en om inspraak te hebben in de samenstelling 
van het EUnetART-bestuur. Daarnaast vonden er enkele
lezingen plaats (o.m. van Hans Van Maanen, docent
theaterwetenschappen  aan de Rijksuniversiteit van
Groningen), waren er getuigenissen als inspirerende
‘examples of good practice’ en presenteerde het orga-
niserende Teatro Aida een enkele kindervoorstellingen.
Voor Vlaanderen waren ABC, RASA en Pantalone aan-
wezig. ABC gaf een project session, een workshop
waarin de basisideeën en werkwijze van de ABC-
studio’s werden toegelicht. Filip Bral van het muziek-
theaterhuis Pantalone zetelt voortaan in the Board van
EUnetART. De twee andere nieuwe leden zijn Johanna
Lindstedt van Annantalo Arts Center in Helsinki en
Lucien Kembel van het Amsterdams gezelschap Made
in da Shade. Meer info over het netwerk en de bijeen-
komst op www.eunetart.org. PJ

[ I N T E R N ATIONALE WERKING] 
D E L EG ATIE GEORGIË EN ALBA N I Ë
Tijdens het jaarlijkse KunstenFESTIVALdesArts ontving
het VTi een afvaardiging van Georgische en Albanese
kunstenaars, programmatoren, theaterdirecteurs en
beleidsmedewerkers. De ontvangst van de delegatie
was een samenwerking met het Theater Instituut
Nederland (TIN). Na hun aankomst op 11/05/2005
bezochten de deelnemers in De Munt Die Zauberflöte,
in een regie van William Kentridge. 
Van 12/05 tot 15/05 hadden de deelnemers een druk
programma met verschillende ontmoetingen (o.a.
Christophe Slagmuylders van het KunstenFESTIVALdes-
Arts en Margarita Production) en een pak bezoeken aan
Brusselse organisaties (o.m. Rosas en P.A.R.T.S, Les
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Bains::Connective, Kunstencentrum Nadine, het Media-
lab van Art Basics for Children).
Binnen het KunstenFESTIVALdesArts bezocht de groep
de voorstellingen Amid the Clouds van Amir Reza
Koohestani, Beginnings/Endings van Charlotte Vanden
Eynde, Armarium Mortis van Eric De Volder, La Historia
de Ronald van Rodrigo Garcia, Paper Doll van Padmini
Chettur en Made in Thailand van Jerôme Bel en Pichet
Klunchun. Daarnaast zagen de bezoekers de jeugdvoor-
stelling A rt h u r van Laika en Muziektheater Transparant. 
Voor de Georgische en Albanese deelnemers bleek 
het KunstenFESTIVALdesArts en de aandacht die het
festival heeft voor internationale hedendaagse kunst-
vormen een grote ontdekking. Ze waren ook erg onder
de indruk van de herbestemming van oude gebouwen
tot theaters en kunstencentra. Verder zijn de inspan-
ningen die hier geleverd worden om de cultuurpartici-
patie van kinderen en jongeren te stimuleren niet on-
opgemerkt voorbijgegaan.
Op 16/05 reisde de delegatie door naar Amsterdam
waar ze ontvangen werden door onze collega’s van 
het TIN. Waren te gast uit Georgië: Ingrid Degraeve
(curator, vertaler en neerlandica), Nata Machaladze
(hoofd departement onderwijs en cultuur Tbilisi), 
Irina Gachechiladze (kunstenaar en regisseur), Guram
Bregadze (regisseur), Irakli Shengelia (danser en 
choreograaf), David Bukhrikidze (recensent) en Giorgi
Gvakharia (recensent). Uit Albanië: Arben Kumbaro
(adviseur van de minister van Cultuur, jeugd en sport,
voorzitter van de Albanian Artists of Theater en docent
aan de Academie voor Dramatische Kunsten in Tirana),
Mehmet Xhelili (docent aan de Kunstacademie van
Tirana) en Xhepa Ndricim (acteur bij het Nationaal
Theater). Nog eens bedankt aan alle huizen en artie-
sten die de delegatie gastvrij ontvangen hebben!     YB

[BUITEN DE MUREN]
INTERNATIONAAL SEMINAR OVER LOCATIETHEATER
Van 16 tot 18/06/2005 vond op het Nederlandse eiland
Terschelling het jaarlijkse Oerol Festival plaats, een
platform voor locatietheater, waarbij het eiland wordt
gezien als podium en inspiratiebron voor theater-
makers, muzikanten en beeldend kunstenaars uit 
binnen- en buitenland. Voor de tweede keer maakte 
het festival ook plaats voor theoretische reflectie en
kennisoverdracht. Het VTi ondersteunde een driedaags
internationaal seminar, dat met lezingen en workshops
een kritische en inspirerende reflectie wilde bieden op
verleden, heden en toekomst van het locatietheater.
Daarbij lag de nadruk op de relatie met de aangren-
zende percelen van landschapskunst en community
art. Een van de sprekers was de Amerikaan John
Malpede (Los Angeles Poverty Department, kortweg
LAPD). Hij hield een uiteenzetting over zijn reconstruc-

tie van het bezoek van Robert Kennedy aan de kool-
mijnen van East-Kentucky in 1968. 
Aan het seminar namen experten deel uit verschillende
Europese landen, China en Zuid-Amerika. Vlaamse
deelnemers waren Johan Petit (Martha!Tentatief),
Michel Uytterhoeven (Antwerpen Open) en Joris
Janssens (VTi). De handelingen van het seminar wor-
den verwerkt tot een publicatie, die volgend jaar op 
het Oerolfestival wordt voorgesteld.                           JJ

[ ED U CAT I E] O P E R A - ED U CATIE VOOR JONGE KINDEREN
Opera lijkt niet meteen in de klas thuis te horen. Toch
heeft Canon Cultuurcel een werkgroep opgestart om
educatieve pakketten te voorzien voor wie in het kleu-
ter- en lager onderwijs met opera aan de slag wil. 
Voor het VTi maakt Veerle Keuppens deel uit van de
werkgroep.
Mythische verhalen, grote emoties, muziek die geen
taal behoeft, prachtige decors, kostuums en machine-
rieën, het zijn elementen van opera die kinderen van
alle aard en afkomst kunnen aanspreken. Kinderen
gebruiken zelf ook gemakkelijk zang en theater om
emoties te uiten of te verwerken.
De werkgroep zal na een onderzoeksfase modulaire
pakketten uitwerken voor leerkrachten die bereid zijn
de bijhorende opleiding te volgen. Hou www.vti.be en
www.canoncultuurcel.be in de gaten.                      VK

[C O L L ECT I ES] Z O M E RW E R KJES IN DE VTi B I B L I OT H E E K
We hebben van de zomermaanden gebruikgemaakt 
om onze bibliotheek nog een stuk gebruiksvriendelijker
te maken. De internationale documentatie en de 
themamappen kregen een grondige beurt en zijn in
gemakkelijker te hanteren dozen ondergebracht. Ook 
in de databank werd hier en daar opgeruimd.
Het VTi krijgt vaak theater- en danstijdschriften aan-
geboden en gaat daar graag op in; we weten hoeveel
unieke informatie in die tijdschriften besloten ligt.
Deze zomer hebben we opnieuw dubbels opgespoord
die we kunnen ruilen met materiaal van andere
(podium)kunstbibliotheken in België of in het buiten-
land. O n d e rtussen is er andermaal een opmerkelijke
lading boeken over theater uit de schenking van pro f .
Carlos Tindemans beschikbaar gemaakt. De planken
tekst- en opvoeringsanalyse, dramaturgie en theater-
geschiedenis zijn goed gevuld en voor Shakespeare 
studies hebben we een aparte rubriek gecre ë e rd: THE/9.

DM

[ E R FG O ED] NIEUWE ONTWIKKELINGEN 
BIJ VA I /C VAA EN AMVC LETT E R E N H U I S
Het AMVC Letterenhuis presenteerde op 08/06/2005
een evaluatie van haar informatiesysteem en kondigde
een grondige vernieuwing aan voor volgend jaar. Het
nieuwe AGRIPPA II zal via zogenaamde gestandaardi-

seerde ‘authority files’ efficiënter koppelingen kunnen
maken met externe databanken. Voor de gebruikers 
zal dat resulteren in een rechtstreekse link tussen
webpagina’s van het VTi en AMVC Letterenhuis over
hetzelfde gezelschap of individu. (zie http://museum.
antwerpen.be/amvc_letterenhuis/)
Op een studiedag over de ontsluiting van atelierarchie-
ven op 27/05/2005 gaf het Centrum Vlaamse Architec-
tuurarchieven een voorproefje van hun stafkaart. Naar
model van de Stafkaart Theatraal Erfgoed die het VTi
eind 2002 presenteerde, publiceert het VAi eind 2005
een schets van de archiefproblematieken in de archi-
tectuur. Zie www.vai.be. DM

[ VTI PLO EG] W E L KO M
Op 01/07/2005 verwelkomden we Catty Hoste als 
nieuwe medewerker zakelijke leiding. Catty deed in het
voorjaar al VTi-ervaring op tijdens haar praktijkproject
rond loopbaanontwikkeling in het kader van de GAS
opleiding cultuurmanagement aan UAMS (zie Kalender
p. 30).                                                               CVP
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K E R N O P D R AC H T
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.

M ED EW E R K E R S
Els Baeten, Diane Bal, Yasmina Boudia, Wessel Carlier,
Christel De Brandt, Bernadette De Bruyn, Martine De Jonge,
Mieke De Schepper, Robin D’hooge, Catty Hoste, Joris Janssens,
Veerle Keuppens, Dries Moreels, Ann Olaerts, Niki Priem, 
An van. Dienderen, Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens

C O U R A N T#74
Coördinatie dossier: Joris Janssens
Eindredactie: Caroline Van Peteghem
Redactie: Steve Austen, Els Baeten, Yasmina Boudia, 
Franky Devos, Catty Hoste, Joris Janssens, Patrick Jordens,
Dragan Klaic, Veerle Keuppens, Dries Moreels, Ann Olaerts,
Jacqueline Schoemaker, Hilde Teuchies, An van. Dienderen,
Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens
Met dank aan: Peeping Tom/Marc Deganck

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: New Goff

ISSN  07 76 -1 1 9 8

B I B L I OT H E E K
Open van maandag tot vrijdag, van 14u tot 18u.
Let op: tijdens Het Theaterfestival geldt een andere regeling.
Van 29 augustus t.e.m. 2 september is de bibliotheek 
doorlopend open van 10u tot 20u!
Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van 
het VTi regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen
koopt best een gebruikerskaart, die kost Ä 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 Ä 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

B O O KS H O P
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.

M ET STEUN VAN 
De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel;
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.

Wij hopen u binnenko rt te zien op Het Theate rfe st i val. 
De ploeg van het VT i
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Le Salon – Gabriëlla Ca r r i zo & Samuel Le fe u v re (va n /m et); 
p roductie: Peeping Tom; co - p roductie: La Rose des Ve n t s, 
Scène Nationale de Villeneuve d’ Asq, Tra mway Glasgow City 
Council, Le Réseau Fra n ce des CDC (Avignon, Dijon, Roubaix, 
Va l - d e - Ma rn e, To u l o u s e, Uz è s),  2004 – fo to: Ma rc Deganck – 
i nfo: www.f ra n s b ro o d .co m


