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5>11 NIEUWE SPELERS IN HET KUNSTENVELD
Voor het eerst kunnen kunsteducatieve organisaties subsidies aanvragen onder het
kunstendecreet. Wij analyseren de manier waarop ze werden geëvalueerd en geven
een korte omschrijving van de werking van de gesubsidieerde organisaties.

12>14 KWALITEIT TOETSEN AAN DE REALITEIT
De voorzitter van de beoordelingscommissie kunsteducatie vertelt over de manier
waarop de commissie te werk ging.

15>17 HET IS MOEILIJKER OM SCHOLEN 
TE VERANDEREN DAN KERKEN
De Oostenrijker Michael Wimmer heeft ontzettend veel ervaring met kunst- en cul-
tuureducatie. Hij meent dat het onderwijs erbij zou winnen als het zich zou laten
inspireren door de artistieke en creatieve processen van de kunsteducatie. De
bemoeienissen van extreem-rechts in zijn land dwongen hem de Österreichischer
Kultur Service te verlaten en het onafhankelijke Educult op te richten.

18>19 VAN KUNSTEDUCATIE NAAR CULTUUREDUCATIE
In Nederland wordt alle informatie over cultuureducatie verzameld door Cultuur-
netwerk Nederland. Vlaamse kunsteducatieve organisaties zijn er op bezoek geweest
om inspiratie op te doen voor een eigen studiecentrum. Maar is de Nederlandse
werkwijze wel bruikbaar in Vlaanderen?

20>21 EEN ANDERE VORM VOOR VORMING 
Onze samenleving wordt alsmaar diverser. Jo Bastiaens van het Centrum voor
Intercultureel Management en Interculturele Communicatie in Mechelen geeft 
suggesties aan kunstorganisaties.

22 MEESTERS OF MASTERS
Om diploma’s die worden uitgereikt in Europa meer op elkaar af te stemmen, onder-
gaat het hoger onderwijs in Vlaanderen momenteel een grondige wijziging. Dat heeft
ook gevolgen voor de podiumkunstenopleidingen. Het VTi verzamelde informatie over
alle podiumkunstenopleidingen in Vlaanderen en Brussel in een handige brochure.

23>24 BLIJVENDE STAPPEN VOORUIT 
Wat is de plek van cultuur in het onderwijs? De directeur-generaal van het Vlaams
Secretariaat van het Katholiek Onderwijs, Mieke Van Hecke, vertelde op het VTi-col-
loquium van 2004 ‘Grand Tour’ wat zij daarover dacht. Wij legden haar mening voor
aan twee mensen uit de praktijk.

25>26 PETRA VAN BRABANDT  
Een geëngageerde filosofe heeft kritische bedenkingen bij het begrip kunsteducatie:
“Je vormt niet tot kunst maar tot mens.”

KALENDER
VTi-activiteiten de komende weken: het debat ‘Hoe volks 
is ons theater?’, de studiedag ‘Manifest? De creatie en
spreiding van podiumkunsten in Vlaanderen’ en het salon
‘Loopbaanontwikkeling bij theatermakers’.

ARTISTIEKE PRAKTIJKEN EN TRAJECTEN
Een inkijk in de manier waarop het VTi de ontwikkelingen
in de podiumsector wil opvolgen en analyseren; een op-
stapje naar het dossier in Courant#76 die begin februari
zal verschijnen.

BELEID
Deadlines voor subsidieaanvragen.

NIEUW: AquaBrowser
We introduceren een nieuwe zoekmachine voor informatie
over de podiumkunsten op zoeken.vti.be.

TUSSENSTAND
‘Work in progress’ van het VTi, met o.m. een terugblik 
op het colloquium ‘Grensgevallen’, een verslag van de
expertenmeeting ‘Culturele samenwerking Vlaanderen-
Nederland’, het lopend onderzoek naar het publiek van de
podiumkunsten in Brussel, een update van het onderzoek
rond artistieke praktijken en diversiteit, aanwinsten uit
Turkije en Griekenland in de bib, ons traject rond kunst-
kritiek.

COLOFON
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Het jongste onderzoek van het steunpunt
re-creatief Vlaanderen geeft een weten-
schappelijk karakter aan iets dat we eigen-
lijk al lang aanvoelen: cultuurparticipatie
loopt heel erg samen met de scholings- 
en opleidingsgraad. Ook de gezinssituatie
beïnvloedt de deelname aan cultuur. 
Dat is goed om weten en noopt alweer tot
enige bescheidenheid. Bescheidenheid van
de overheid in zijn betrachting om iedereen
aan te zetten tot cultuurparticipatie; van
de culturele sector in zijn ijver om sociale
ongelijkheid teniet te doen via cultuur; van
het onderwijs om iedereen gelijke kansen 
te bieden.

Moeten we ons dan neerleggen bij de resul-
taten van dit onderzoek? Welnee. Iedereen
heeft recht op toegang tot cultuur en moet
daar ook alle mogelijkheden toe krijgen.
Maar dat hoeven we niet te vertalen in 
een maximale deelname. Ieder individu
moet ook de vrijheid behouden om thuis 
te blijven.

Andermaal geeft het onderzoek aan dat
cultuurparticipatie meer is dan effectieve
deelname. Het gaat ook om de mogelijkheid
en de vrijheid om te kiezen. Deze kwanti-
tatieve meting noopt dan ook meteen tot
een genuanceerde, kwalitatieve benadering
van het begrip participatie, een benadering
die het VTi wil voorstaan. 

In het geactualiseerd beleidsplan van het
VTi* beschrijven we participatie als een
zorg om, een permanente aandacht voor
de verschillende publieken of publieks-
groepen. Onder publieken verstaan we dus
zowel de mensen die daadwerkelijk
voorstellingen bijwonen, als diegenen die
de weg naar de podiumkunsten (nog) niet
vinden of denken er niet aan te
kunnen/willen deelnemen. Daarom is het
zinvol een onderscheid te maken tussen:
• Publieksverruiming, als louter kwanti-
tatieve uitbreiding van het publiek; 
• Diversifiëring (meer verschillen in de
zaal) naar leeftijd (bv. seniorenwerking),
sociaal-economische achtergrond, etnische
achtergrond, enz.;
• Publieksverdieping: bewustmaking van
het (potentiële) publiek. 
Deze opdeling geeft aan dat er verschillen-
de manieren op verschillende niveaus nodig
zijn om mensen de keuze te laten om aan
cultuur te doen.

Niet toevallig is Courant#75 gewijd aan
vorming. Het grijpt de recente beslissing
van het kunstendecreet aan om de kunst-
educatieve praktijk voor het voetlicht te
plaatsen, een praktijk die veel te lang in de
schaduw heeft moeten leven van een louter
kwantitatieve benadering van participatie.
Naast “hoeveel volk zit er in de zaal?”,
speelt hier de zorg: “hoe maken we
mensen, jongeren en volwassenen, warm
voor cultuur, hoe slaat de vonk over?” 

THUIS
Ann Olaerts

WOORD VOORAF
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Niet “hoe pas ik mijn aanbod aan om meer
mensen te bereiken?”; wel “hoe proberen
we de culturele gevoeligheid van potentiële
participanten aan te scherpen?” Dat is 
een haast onzichtbaar proces van lange
duur dat begint bij de opvoeding en op de
schoolbanken en dat in principe nooit meer
ophoudt. 

Een ding is zeker: er bestaat geen geijkte
procedure om actieve of passieve partici-
patie aan kunst en cultuur te garanderen.
Speelt de bevlogen ouder of leerkracht de
hoofdrol? Of ligt een ontmoeting met een
kunstenaar of juist het gebrek aan dat
soort figuren en/of momenten aan de basis
van participatie aan cultuur? Er is niet 
zoiets als een gemeenschappelijke beslis-
sende factor. Het werkt voor elk individu
anders. En gelukkig.

Michael Wimmer op p. 17 van deze Courant

En laat ons ook niet te vlug/opnieuw de
kunstenaar met de vinger wijzen; hij/zij 
kan de sociale ongelijkheid niet teniet doen
door meer toegankelijke voorstellingen/
kunstwerken te maken. Als straks het 
cultuurbeleid eenzijdig gestuurd zou wor-
den door de mate waarin het aanbod de
sociale ongelijkheid de wereld uit helpt, 
al dat ten koste gaan van de diversiteit 
die onze huidige, internationaal geprezen,
artistieke praktijk kenmerkt. 

* Het geactualiseerd beleidsplan 2006-2007 van het VTi vind je op www.vti.be

Het doorgeven van smaken en waarden, 
zeg maar het terrein van de overdracht 
en de verinnerlijking, zal altijd buiten de
institutionele krijtlijnen gebeuren, thuis, 
in de groep, op straat. Omdat cultuur, in
zijn volle antropologische dimensie, nu
eenmaal de antipode is van alles wat zich
vast, regelbaar, meetbaar en voorspelbaar
voordoet in de samenleving. Als je het in
een formule probeert te vatten, is het
allang weer weg.

Johan Sanctorum, De Standaard, 19/10/2005
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INLEIDING
Veerle Keuppens

De cultuureducatieve organisaties, verenigd in de Fede-
ratie van Organisaties voor Kunsteducatie (FOK), vroegen
het Vlaams Theater Instituut om hun bekommernissen
aan de orde van de dag te stellen – samen met de ande-
re steunpunten. We zagen verschillende aanknopings-
punten bij onze basisthema’s voor de volgende jaren:
‘participatie’, ‘artistieke praktijken en trajecten’ en
‘internationale werking en culturele diversiteit’ en be-
slisten in overleg met de FOK een intenser traject rond
cultuureducatie op te zetten. 

Dit nummer van Courant is een luid startschot. We
gingen ideeën sprokkelen in het buitenland: bij Cultuur-
netwerk Nederland en bij Michael Wimmer van Educult
in Oostenrijk. Met Jo Bastiaens, algemeen coördinator
van het Centrum voor Intercultureel Management en
Interculturele Communicatie (CIMIC) in Mechelen, had-
den we een gesprek over educatie en diversiteit. Via een
uitspraak van Mieke Van Hecke, directeur-generaal van
het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs
(VSKO), brengen we het debat over kunsteducatie in het
onderwijs op gang. Filosofe Petra van Brabant reflecteert
over het begrip kunsteducatie. 

Een ander belangrijk vertrekpunt vormde de eerste ronde
van het kunstendecreet, waarin het voor het eerst moge-
lijk  is om subsidie te ontvangen als kunsteducatieve
organisatie.

Er zijn al lang kunsteducatieve initiatieven bezig op
allerlei plaatsen. Sommigen krijgen subsidie onder
jeugdwerk of volwassenenvorming; anderen noemen
zichzelf “educatieve dienst” en werken in musea,
cultuurtempels, bij orkesten en theatergezelschappen.
Enkele organisaties hebben nu een eigen stek gevonden
onder het kunstendecreet.

Heel wat Vlaamse kunsteducatieve organisaties leveren
voorbeeldig werk, dat wordt bewonderd in het buitenland.
Zo werden Art Basics for Children (ABC) en RASA omwille
van de kwaliteit van hun projecten eind september in
Hamburg uitgenodigd op het Europees congres voor cul-
tuureducatie ‘Lernen aus der Praxis’, dat georganiseerd
werd door de Duitse ‘Kulturstiftung der Länder’. Het is
niet toevallig dat net deze twee organisaties nu betoe-
laagd worden onder het kunstendecreet; het lijkt er zelfs
bijna op dat het betreffende gedeelte van het decreet op
hun maat werd geschreven. Vier andere initiatieven krij-
gen de kans om daarbij aan te sluiten.

Het zou echter kortzichtig zijn om het debat over de
kunsteducatie te beperken tot de als dusdanig gesubsi-
dieerde organisaties. De cultuurminister heeft er zelf al

op gewezen dat de subsidiëringsmogelijkheden onder
jeugd- of volwassenenwerk blijven bestaan. Daarenboven
mogen we zeker de educatieve diensten van de kunst-
instellingen niet uit het oog verliezen, die vaak gelijk-
lopend en in het buitenland evenzeer toegejuicht werk
verrichten. 

We willen erop wijzen dat zo’n divers en versnipperd
landschap toch gevaren in zich bergt. Voor de afgrenzing
van de criteria (“wie hoort waar thuis?”) is een duidelijke
definiëring van de gehanteerde terminologie van doen;
dat is nu nog niet altijd het geval of het is in elk geval
nog niet tot iedereen doorgedrongen. Wat verstaan we
precies onder “toeleiding naar de kunsten”; “vernieu-
wend”, een “rechtstreekse link met het artistieke veld”?
Het zou spijtig zijn als hierover misverstanden blijven
bestaan tussen organisaties die een subsidie aanvragen
binnen het kunstendecreet en hun beoordelaars of –
erger nog – als de vaagheid in stand werd gehouden
om speelruimte te behouden.

Het kunstendecreet betekent ook een verandering voor
de kunstinstellingen die een educatieve dienst onder
hun vleugels hebben. Het decreet bestempelt die werking
als “optioneel”. Het was zeker niet de bedoeling van
de decreetgever om met de invoering van dat begrip te
bereiken dat een aantal educatieve initiatieven op de
helling komt te staan. Nochtans blijkt dat tot de moge-
lijke effecten te behoren: omdat hun subsidie niet als
toereikend wordt ervaren, zullen bepaalde instellingen
hun educatieve werking niet verder invullen. Aangezien
er voor die organisaties ook geen aparte subsidiërings-
mogelijkheden meer bestaan (projectsubsidie wordt
in dat geval door het decreet uitgesloten), is die beslis-
sing definitief. Ook hier zal klaarheid moeten worden
geschapen.

Er bestaat nog geen exhaustief overzicht van het land-
schap van cultuureducatieve initiatieven. In zijn paper
“het beleid van kunsteducatie in Vlaanderen” (uitgege-
ven door De Veerman vzw) geeft Jelle De Grauwe al een
voorzet. Voor zijn beschrijving van de podiumkunsten-
sector en de transversale sectoren die het VTi de vol-
gende twee jaar zal maken, zal het hieruit elementen
overnemen en verder uitwerken.

Er is nog heel wat te doen eer het kunsteducatieve veld
duidelijk in kaart is gebracht. Dit dossier wil de discussie
daarover voedsel geven.

4
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In de uitvoeringsronde van het kunstendecreet zijn organisaties voor kunsteducatie een nieuwe speler in
het veld. Sommige van deze organisaties werden voorheen al gesubsidieerd onder het decreet op het
Vlaams jeugdbeleid als kunsteducatieve vereniging voor de jeugd. Een aantal van hen had dus al ervaring
met het schrijven van een dossier. Ook voor hen was het evenwel de eerste keer dat ze zich moesten 
bewijzen in het artistieke veld. Op welke manier hebben ze die ‘proef’ volbracht? Hoe zijn de beoordelings-
commissie en de minister met hun dossiers omgegaan in de adviezen en de beslissingen? 
Wij maken een analyse gevolgd door korte portretten van de organisaties voor kunsteducatie die vanaf
2006 een structurele subsidie krijgen. Ook de ‘Federatie Organisaties voor Kunsteducatie’ (FOK), een 
gezamenlijk initiatief van kunsteducatieve verenigingen die worden gesubsidieerd onder verschillende
decreten, hebben we in onze portrettenlijst opgenomen.
********************************************************************************************

5

Bronnen
Voor de analyse van de beoordeling en de
subsidiëring van de organisaties voor kunstedu-
catie werden volgende bronnen geraadpleegd:
• het kunstendecreet en de algemene toelichting
en commentaar per artikel;
• het decreet voor het sociaal-cultureel vol-
wassenenwerk en het uitvoeringsbesluit;
• het decreet op het Vlaams jeugdbeleid en het
uitvoeringsbesluit omtrent de subsidiëring van
jeugdculturele en internationale initiatieven voor
de jeugd;
• alle ingediende dossiers en verweerschriften
van organisaties voor kunsteducatie in het kader
van het kunstendecreet;
• de pre-adviezen en definitieve adviezen van de
beoordelingscommissie kunsteducatie en de
administratie Cultuur;
• de beslissing van Vlaams minister Bert
Anciaux over de subsidiëring;
• alle uitspraken van de beoordelingscommissies
theater, dans en muziektheater over educatie.

NIEUWE SPELERS
IN HET KUNSTENVELD

Veerle Keuppens

ANALYSE VAN DE BEOORDELING EN SUBSIDIËRING VAN DE ORGANISATIES VOOR KUNSTEDUCATIE

De ‘Zomeracademie 2005’ van De Veerman (i.s.m. Vormingscentrum
Destelheide, Hogeschool Gent en Hogeschool Antwerpen) 
– foto’s: Hans Stockmans
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KUNSTEDUCATIE GEVRAAGD JAREN ARTISTIEK 1 ZAKELIJK 1 ARTISTIEK 2 ZAKELIJK 2 ONTWERP VAN
BESLISSING

BESLISSING JAREN

Art Basics 
for Children

de kunstbank

De Veerman

MUS-E

RASA

Traject

Piazza dell’Arte

Cirkus in
Beweging

De Luisterlezer

Centrum voor
Muziekinstru-
mentenbouw

De Kunstvogel

Kidscam

MISC.BE

578.840

523.750

419.638

120.999

244.733

200.000

200.000

193.830,25

202,500

95.555

189.354

96.326

142.855

2

4

4

4

4

2

4

4

4

2

2

2

2

positief 2 j

positief 2 j

positief 2 j

positief 2 j

positief 4 j

positief 2 j

negatief

negatief

negatief

geen kunst-
educatie +
muziek

negatief

negatief

geen kunst-
educatie +
muziek

negatief

positief 4 j

negatief

negatief

positief 2 j

negatief

negatief

negatief

negatief

negatief

negatief

positief

negatief

positief 2 j

positief 4 j
(of 2 j)

positief 4 j

positief 2 j

positief 4 j

positief 2 j

negatief

negatief

negatief

muziek

negatief

negatief

muziek

positief

positief

positief 2 j

negatief

positief 2 j

positief

negatief

negatief

negatief

negatief

positief

positief

negatief

positief 2 j

positief 4 j

adm. sluit aan: 4 j

adm. sluit aan: 2 j

artistiek pos 4 j
zakelijk pos. 2 j

positief 2 j

negatief

negatief

negatief

negatief

adm. sluit aan: 
negatief

adm. sluit aan: 
negatief

negatief

200.000

200.000

200.000

100.000

200.000

100.000

2

4

4

2

4

2

Schematisch overzicht
In volgend schematisch overzicht staan de aanvragende organisaties voor kunsteducatie in de eerste subsidie-
ronde van het kunstendecreet op een rij. De eerste zes ontvangen uiteindelijk subsidie; de volgende worden niet
gesubsidieerd. We vermelden bij alle organisaties het gevraagde subsidiebedrag, de aangevraagde subsidie-
periode, de opeenvolgende adviezen (artistiek en zakelijk preadvies, artistiek en zakelijk definitief advies) en 
het uiteindelijke ontwerp van beslissing. Voor de gesubsidieerde organisaties noteren we verder het toegekende
subsidiebedrag en de periode waarvoor het werd toegekend.
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De minister volgt de adviezen
Opvallend is dat minister Anciaux alle adviezen van
de beoordelingscommissie kunsteducatie heeft ge-
volgd: hij heeft geen positief beoordeelde organisa-
ties “gewipt” en geen negatief beoordeelde organisa-
ties “opgevist”, terwijl hij in andere sectoren (bv.
theater) vaak is afgeweken van de adviezen van de
beoordelingscommissie. Eveneens opmerkelijk is dat
bij de vaststelling van het subsidiebedrag niet werd
uitgegaan van de ingediende begroting maar dat dit
forfaitair werd vastgelegd op 100.000 of 200.000
euro. De minister motiveert deze beslissing niet 
expliciet maar verwijst zijdelings naar de andere
subsidiëringsmogelijkheden: “Gezien de complexiteit
van het kunsteducatieve landschap, vind ik het
belangrijk dat alle kunsteducatieve organisaties,
ongeacht via welk decreet ze erkend en gesubsidieerd
worden, gelijkwaardige kansen zullen krijgen om zich
als  dusdanig te profileren en te blijven ontwikkelen.”
Dit lijkt erop te wijzen dat de minister bij de subsi-
diëring van zulke organisaties onder het decreet 
op het jeugdbeleid of het decreet voor het sociaal-
cultureel volwassenenwerk dezelfde forfaitaire
benadering zal hanteren; de subsidie van organisa-
ties die daar nu al gesubsidieerd worden, liggen 
binnen vergelijkbare marges. De vraag is in welke
mate de kwalitatieve beoordeling dan zijn weerslag
vindt in het subsidiebedrag. De forfaitaire benade-
ring zal de subsidieaanvragende organisaties boven-
dien vraagtekens doen plaatsen bij de eis om een
omstandige begroting in te dienen.

Afgrenzing tegenover elders 
gesubsidieerde organisaties
De motivering van de minister geeft meteen ook een
knelpunt aan: hoe verhouden de organisaties voor
kunsteducatie zich ten opzichte van de organisaties
voor jeugdcultuur en sociaal-cultureel volwassenen-
werk die zich eveneens met kunsteducatie bezig-
houden? De toelichting bij het decreet geeft hier een
antwoord: 
“Om een duidelijk onderscheid te maken met de 
educatieve initiatieven in het socio-culturele- of
jeugdwerk, staan de kunsten centraal in de werking
van organisaties voor kunsteducatie (...).
Kennismaking en beleving van de kunsten is het
doel; alle educatieve activiteiten zijn erop gericht om
tot een beter begrip van de kunsten te komen. 

Een belangrijk uitgangspunt voor de kunsteducatieve
organisaties in het kunstendecreet is de link met het
artistieke veld zelf. Basisvoorwaarde om in aanmer-
king te komen voor ondersteuning is de samenwer-
king met kunstenaars en organisaties geworteld in
het professionele kunstenlandschap. Hiermee wordt
een duidelijk onderscheid gemaakt ten aanzien van
het socio-culturele vormingswerk.
Bij het socio-culturele- en jeugdwerk staat de per-
soonsvorming voorop. De kunsten worden hier vaak
als middel gebruikt om de eigen persoonsvorming te
ontwikkelen. Het gaat hier dus om een wezenlijk ver-
schillend uitgangspunt, ook al kunnen in de toepas-
sing wel vergelijkbare activiteiten worden opgezet.”
Wij zullen verder zien dat de beoordelingscommissie
dit criterium inderdaad als doorslaggevend heeft
beschouwd.

Consequente adviezen
Alle organisaties die door de beoordelingscommissie
initieel positief werden beoordeeld, hebben een posi-
tief eindadvies gekregen; alle organisaties die nega-
tief werden beoordeeld, kregen een negatief eind-
advies. Dat betekent dat de administratie zich steeds
heeft aangesloten bij het advies van de beoordelings-
commissie. In andere sectoren was dat niet het
geval. Enkel in het geval van RASA adviseerde de
administratie slechts voor twee jaar te subsidiëren
maar volgde de minister toch het advies van de
commissie.
Voor de uiteindelijk gesubsidieerde organisaties
betroffen de enige aanpassingen “onderweg” de duur
van de subsidie. In eerste instantie adviseerde de
commissie slechts voor één organisatie (RASA) een
subsidie voor vier jaar, hoewel vier organisaties dit
aangevraagd hadden. Na lezing van de verweer-
schriften draaide zij bij voor twee organisaties: de
kunstbank en De Veerman. Eén organisatie werd
slechts voor twee jaar gesubsidieerd, hoewel ze
subsidie voor vier jaar had aangevraagd: MUS-E. 
De motivatie hiervoor in het definitieve artistieke
advies is dat “de commissie graag de evolutie van
deze organisatie wil volgen en na 2 jaar evalueren”. 
Uit het preadvies en de analyse van de reactie door
de administratie blijkt dat dit vooral betrekking heeft
op de verhouding tussen de geografische spreiding
en de subsidies van de Franse en Vlaamse Gemeen-
schap (MUS-E is een tweetalige organisatie die in
beide gemeenschappen werkzaam is).
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De eerste schifting: kwaliteit van het dossier
Zeven organisaties kregen van het begin af een
negatief advies. Twee daarvan (MISC.be en het
Centrum voor Muziekinstrumentenbouw) werden
geweerd omdat ze geen kunsteducatieve organisaties
zouden zijn maar uitsluitend bezig zijn met muziek. 
Drie andere werden van bij de aanvang zowel door 
de beoordelingscommissie als door de administratie
negatief beoordeeld vanwege de zwakke kwaliteit 
van het dossier of vanwege een onvoldoende afstem-
ming op de criteria van het kunstendecreet. Het 
kan niet genoeg beklemtoond worden dat een goed
onderbouwd en geargumenteerd dossier de eerste
voorwaarde is voor subsidiëring.
De twee laatste organisaties (Kidscam en Piazza
dell’Arte) werden negatief geadviseerd omdat zij 
niet genoeg aansluiting zouden hebben bij het
artistieke veld.

Het doorslaggevende criterium: 
aansluiting bij het artistieke veld
Van de zeven criteria die het decreet voorschrijft 
“om de grootte van het financieringsbudget te bepa-
len” is er één dat duidelijk door de commissie en de
administratie als doorslaggevend werd gehanteerd.
Het betreft het tweede criterium: “samenwerking met
kunstenaars, artistieke praktijk, culturele instellingen
en samenwerkingsverbanden met sociaal-culturele
verenigingen en onderwijsinstellingen”, zoals dat in
de toelichting nader werd omschreven (zie boven).
Dat heeft ermee te maken dat organisaties die niet
werden gesubsidieerd, nog altijd subsidie kunnen
aanvragen als organisatie voor jeugdcultuur onder
het decreet op het Vlaams jeugdbeleid (of eventueel
onder het decreet voor het sociaal-cultureel volwas-
senenwerk, maar dat is bij de huidige aanvragers
niet het geval). Zoals hoger vermeld, dient dit 
criterium als afgrenzing van zulke organisaties.
Dat dit criterium inderdaad doorslaggevend is, blijkt
het duidelijkst uit de adviezen i.v.m. de organisaties
Traject en Piazza dell’Arte. Hoewel op nagenoeg alle
andere criteria Piazza dell’Arte positiever werd be-
oordeeld dan Traject, luidde het advies toch steeds
positief voor Traject en negatief voor Piazza dell’Arte.
De motivatie hiervoor lag uitsluitend bij het genoem-
de criterium: “Traject werkt met een vaste groep van
kunstenaars-begeleiders” tegenover “De commissie
mist echter (bij Piazza dell’Arte) de rechtstreekse link
met het artistieke veld”. Het verweerschrift van

Piazza dell’Arte formuleerde drie tegenargumenten
(tewerkstelling van jonge afgestudeerden uit
artistieke hogeschoolopleidingen, drempelverlaging
naar artistieke activiteiten toe, retrospectieve ten-
toonstellingen), die de commissie en de administratie
klaarblijkelijk niet konden overtuigen.

Besluit: enkele knelpunten
De organisaties voor kunsteducatie werden voor de
eerste keer afzonderlijk beoordeeld en gesubsidieerd;
dit in acht genomen kan men zeggen dat de proce-
dure correct en consequent is verlopen. Enkel de 
forfaitaire subsidiëring wekt verwondering.
Blijkbaar bestaat er bij aanvragende organisaties
voor kunsteducatie nog altijd verwarring over, onder
welk decreet zij best subsidie aanvragen. De hand-
leiding voor subsidieaanvragen in het kader van het
kunstendecreet, te raadplegen op de webpagina’s
van de administratie Cultuur (www.wvc.vlaanderen.
be/regelgevingcultuur/wetgeving/kunstendecreet),
vermeldt wel aan welke criteria zij hun werking best
toetsen om een juiste aanvraag in te dienen. Toch
blijkt dat nog niet duidelijk genoeg.
Het belang van een goed onderbouwd dossier werd
hoger al aangehaald maar ook aan het verweerschrift
moet veel aandacht worden besteed. Hoewel uit de
huidige subsidieronde niet blijkt dat een goed ver-
weerschrift ook altijd naar een beter resultaat leidt,
willen we er toch op wijzen dat een verweerschrift
best geen emotionele of polemische argumenten
hanteert maar er enkel toe dient duidelijk te maken
dat de organisatie wel aan de betwiste criteria van
het decreet beantwoordt.
Naast organisaties voor kunsteducatie bestaan er ook
binnen kunstorganisaties vele educatieve diensten
en initiatieven, die onder het kunstendecreet als
“optionele kunsteducatieve elementen” worden be-
oordeeld en gesubsidieerd. De adviezen van de be-
oordelingscommissies theater en muziektheater zijn
op dat vlak bijzonder mager; enkel de beoordelings-
commissie dans gaat dieper in op het educatieve
aspect. Het decreet bepaalt in dit verband dat “voor
de te beoordelen optionele elementen van de werking
van organisaties (...) de beoordelingscommissies
worden aangevuld door experts op het vlak van het te
beoordelen optionele element.” Dat is klaarblijkelijk
niet gebeurd. Men zou kunnen onderzoeken of het niet
zinvoller is de beoordelingscommissie kunsteducatie
een deskundig subadvies te laten geven.
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ORGANISATIES 
KUNSTEDUCATIE

ABC (ART BASICS for CHILDREN)
ABC (ART BASICS for CHILDREN) is een kunstedu-
catielabo in Brussel dat mobiele studio’s ontwikkelt
waar kinderen en volwassenen zich in diverse kun-
stvormen kunnen initiëren en/of verdiepen. ABC 
tracht jong en oud op een open, speelse en inter-
actieve wijze in contact te brengen met kunst- en
cultuurgeschiedenis. Het vertrouwt op de individuele
verbeeldingskracht en erkent en stimuleert het
(jonge) publiek als potentiële kunstenaars van hun
eigen leven. ABC is een initiatief van Gerhard Jäger. 

www.abc-web.be

Even kennismaken met de Federatie Organisaties voor Kunsteducatie en de kunst-
educatieve organisaties die vanaf 2006 structureel ondersteund worden door de Vlaamse
overheid in het kader van het kunstendecreet.
********************************************************************************************

Boven: ‘ABC of dance’, studio 
in tentoonstelling ‘Rosas XX’ 
door ART BASICS for CHILDREN 
– foto: Thierry Lewyllie
Rechts: mobiele studio 
in HETPALEIS door 
ART BASICS for CHILDREN 
– foto: archief ABC

Federatie Organisaties 
voor Kunsteducatie
De Federatie Organisaties voor Kunsteducatie (FOK)
is een overkoepelende organisatie van autonome edu-
catieve initiatieven in verschillende domeinen (cultu-
ur, jeugd, volwassenenwerk). 
De FOK wil drie doelstellingen realiseren: 
1) samenwerking en uitwisseling tussen de leden
onderling en met andere partners; 
2) belangenbehartiging van kunsteducatieve
verenigingen; 
3) beleidsadvisering over kunsteducatie.
FOK wil de waarde van een kwaliteitsvolle kunstedu-
catie onderstrepen voor de participatie aan en de
ontwikkeling van de kunsten en voor de ontplooiing
van het individu in de hedendaagse samenleving. 

www.kunsteducatie.be
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de kunstbank
De kunstbank heeft als kernactiviteit het ontwerp, de
realisatie, de organisatie en de begeleiding van ten-
toonstellings- en participatieprojecten rond heden-
daagse beeldende kunst, beeldcultuur en erfgoed. 
De organisatie zorgt voor een inhoudelijk en formeel
kwaliteitsvolle uitwerking van haar projecten met een
stevige didactische onderbouw. Elk project wordt
vergezeld van een catalogus en een handleiding. De
kunstbank werkt voor een breed publiek, in scholen
en cultuurcentra, over heel Vlaanderen en in Brussel. 

www.dekunstbank.org

De Veerman
De Veerman wil creativiteit, kunstbeleving, kennis en
inzichten in de kunsten stimuleren en dit in relatie
tot de wereld. 
De Veerman ontwikkelt kunsteducatieve programma’s
en methodes, begeleidt kunsteducatieve projecten en
processen, maakt publicaties over de theorie en de
praktijk van de kunsteducatie, verzorgt opleidingen,
werkt mee aan onderzoek en neemt deel aan lokale,
nationale en internationale netwerken.

www.veerman.be

MUS-E
MUS-E Belgium wil kunst en artistieke activiteiten
promoten als educatief instrument en als middel om
de interactie tussen de verschillende culturen en
gemeenschappen te bevorderen. Door kinderen te
laten werken met professionele artiesten willen ze
hen leren: 
1) werken in groep; 
2) verdraagzaam zijn; 
3) zich open te stellen voor andere culturen; 
4) hun eigen creativiteit te ontdekken. 
Het project werd gelanceerd door de Yehudi Menuhin
Foundation. 

www.mus-e.be

Boven: ‘Rippetip’, project van de kunstbank
midden: de ‘Zomeracademie 2005’ van De Veerman (i.s.m. Vormings-
centrum Destelheide, Hogeschool Gent en Hogeschool Antwerpen) 
– foto: Hans Stockmans
Onder: beeld van MUS-E
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11Traject
Traject is een kunsteducatieve organisatie die de
sonore en visuele wereld van kinderen centraal stelt.
Hoe ziet ‘de weg van huis naar school’ eruit wanneer
je hem registreert en componeert in geluid? En hoe 
in beeld? Op die manier wordt dit dagelijkse traject
plots een onuitputtelijke bron, die altijd weer leidt 
tot verrassende resultaten. 
Op www.traject-trajet.com kunnen kinderen audio-
visueel communiceren, over klassen, scholen, regio’s
en landgrenzen heen. 

www.traject-trajet.com

RASA
RASA maakt hedendaagse beeldende kunst toegan-
kelijk voor kinderen. Door ze vertrouwd te maken met
originele kunst en hen kijkvaardigheden aan te
reiken, streeft RASA naar het verbreden en verdiepen
van de cultuurparticipatie.
RASA maakt reizende projecten, die het omkadert 
met vernieuwende kunsteducatieve werkvormen.
Het werkt aan cultuurbemiddeling samen met andere
partners op lokaal, regionaal en internationaal
niveau.

www.rasa.be
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Uit onze analyse van de eerste ronde van het kunstendecreet bleek dat de beoordelingscommissie kunst-
educatie consequent werk had geleverd. Toch bleven we nog met enkele vragen zitten, die we voorlegden
aan voorzitter Jan Jaspers. De eerste vraag ging over de samenstelling van de commissie. De leden ervan
komen uit verschillende organisaties die rechtstreeks of zijdeling met kunsteducatie te maken hebben 
(zie kader). Zij kennen de praktijk dus vanuit verschillende hoeken, maar kennen zij ook het veld?
********************************************************************************************

Jaspers: “Geen enkele kunsteducatieve organisatie
die een subsidieaanvraag indiende, was onbekend bij
de commissie. Heel wat commissieleden waren
bovendien vanuit de praktijk vertrouwd met de orga-
nisaties; omdat zij ermee hadden samengewerkt of
hadden deelgenomen aan activiteiten van die orga-
nisaties. Op die manier hadden wij samen een goed
beeld van de totaliteit van de ingediende dossiers.
We hebben de organisaties beoordeeld op basis van
hun dossier, aangevuld met concrete ervaringen van
de commissieleden. Alle dossiers werden getoetst
aan de realiteit, dat was een belangrijke kwaliteits-
controle.”

Welke criteria heeft de commissie gehanteerd om
de kwaliteit van de projecten te beoordelen?
Jaspers: “Wij hebben ons sterk gehouden aan de
tekst van het kunstendecreet en de criteria die daarin
worden vermeld. In ons advies hebben we de beoor-
deling van die criteria ook zo duidelijk mogelijk
proberen te formuleren. Kwaliteitsbeoordeling is altijd
een stukje subjectief. Maar door de som van de ver-
schillende personen die in de commissie kunstedu-
catie rond de tafel zitten, kom je toch tot een beoor-
deling die tot een consensus kan leiden. Er waren
geen dossiers waarover een minderheidsstandpunt
moest worden ingenomen. We hebben wel lang ge-
discussieerd over de plaats waar elk dossier thuis-
hoorde. Kunsteducatie zoals het vermeld staat in 
het kunstendecreet moet onderscheiden worden van
wat men onder kunsteducatie verstaat in het sociaal-
culturele veld en het jeugdwerk enerzijds en in het
onderwijs anderzijds. De commissie meent dat kunst-
educatie zoals het in het kunstendecreet voorkomt,
gaat over het leren appreciëren door jongeren en vol-
wassenen van de kunsten in al hun uitingsvormen in
de hoop dat die mensen in een volgende fase zelf het

KWALITEIT TOETSEN
AAN DE REALITEIT

GESPREK MET DE VOORZITTER VAN DE BEOORDELINGSCOMMISSIE KUNSTEDUCATIE
Veerle Keuppens

Traject aan het werk in Het Trappenhuis – Stedelijke Freinetschool Gent
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initiatief nemen om voorstellingen, tentoonstellingen,
enz. bij te wonen. Deze toeleiding tot de kunsten mag
niet in de vorm van een opleiding worden gegoten,
want dan gaat het om onderricht, noch louter dienen
om de deelnemers hun eigen talenten te leren ont-
dekken, want die vorm van kunsteducatie ressorteert
onder het jeugd- en volwassenenwerk.”

Opvallend is dat alleen organisaties die zich richt-
en naar kinderen subsidie hebben aangevraagd
onder het kunstendecreet. Die organisaties werken
ook in scholen. Heeft de commissie ook die speci-
fieke werking beoordeeld?
Jaspers: “In de meeste gevallen wel omdat een aan-
tal leden zowel in de vrije tijd als in de schooltijd
activiteiten van de kunsteducatieve organisaties 
bijwoonde. Rond de schoolwerking is trouwens een
interessante discussie gevoerd met de administratie
Cultuur, die een vrij strikte interpretatie hanteerde
van het kunstendecreet. De administratie meende
namelijk dat kunsteducatieve organisaties die in de
schooltijd met kinderen werken, niet onder de koepel
van de kunsten, maar onder die van het onderwijs
thuishoren.” 

Waarom denkt u dat organisaties die met volwas-
senen rond kunst werken geen subsidie hebben
aangevraagd onder het kunstendecreet?
Jaspers: “Wie momenteel bezig is met kunsteducatie
voor volwassenen, voelt zich wellicht goed thuis
onder het decreet voor het sociaal-cultureel volwas-
senenwerk. De organisaties die onder jeugdwerk
opereerden, voelden meer de beperkingen die dit
decreet aan hen oplegde. Zij zochten bijgevolg via 
de kunstenrichting naar een verruiming van hun
activiteiten. De situatie was daar anders. Onder vol-
wassenenvorming zit je dus met organisaties die zich
‘gesetteld’ hebben en hun activiteiten naar behoren
kunnen uitoefenen binnen de geldende regelgeving.”

Heeft de plek waar een organisatie is gevestigd
meegespeeld in de weging?
Jaspers: “Nee, maar wel de spreiding. We hebben
gecontroleerd of de organisatie een wijde actieradius
heeft. Als het om een lokale werking gaat, dan vinden
wij dat ze ook lokaal moet worden ondersteund. We
hebben in sommige gevallen nagekeken of een orga-
nisatie die regionaal werkt, ook subsidie krijgt van de
stad of provincie waar ze gevestigd is. Dat was geen
doorslaggevend argument, maar we hebben dat toch
onderzocht.”

Met uitzondering van drie dossiers heeft de beoor-
delingscommissie kunsteducatie geen dossiers 
van andere commissies mogen inkijken. De leden
weten daardoor bijvoorbeeld weinig over de wer-
king van de educatieve diensten van gezelschap-
pen en musea?
Jaspers: “Wij weten inderdaad niet hoe belangrijk die
zijn. Wij hebben enkel een vraag om advies gekregen
wanneer een andere beoordelingscommissie twijfelde,
maar er werd niet standaard om onze mening
gevraagd wanneer educatie een belangrijk deel uit-
maakte van een dossier. Volgens mij had dat vooral
te maken met tijdsdruk. Wanneer je een dossier 
doorspeelt voor een bijkomend advies, moet je even
wachten tot het dossier weer binnenkomt. Daar waren
in de voorbije ronde geen goede afspraken over. 
Voor muziek willen we bij de eerste ronde van het
kunstendecreet de dossiers muziekeducatie eerst
laten beoordelen door de muziekcommissie. Een
dergelijk systeem ontbrak in de vorige ronde. Het is
een kwestie van dat georganiseerd te krijgen en de
tabellen en de tijdslijnen van de commissies op 
elkaar af te stemmen.”
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Uit onze analyse van de adviezen is onder meer
gebleken hoe belangrijk het is om een goed dossier
te schrijven. Wat is een goed dossier? Hebt u 
suggesties voor het schrijven van een dossier? 
Jaspers: “Ik vind het belangrijk om niet te veel te
schrijven en zeker geen compilatie te maken van tek-
sten die je nog hebt liggen. (Misschien zou de over-
heid eens moeten bepalen hoeveel pagina’s een
dossier maximaal mag tellen. Op die manier worden
ze leesbaar gehouden. Een commissie moet namelijk
veel dossiers lezen.) Voorts lijkt het mij goed om het
besluit van je dossier te toetsen aan verschillende
interpretaties. Laat de tekst eens lezen door iemand
die niets met de werking te maken heeft. Doorgaans
moet er nadien eerder tekst geschrapt dan bijge-
schreven worden. De krachtlijnen van je eigen wer-
king neerschrijven is niet gemakkelijk. Dat vereist
enige afstand. Ik merk dat sommigen daar problemen
mee hebben. Zij slagen er niet in datgene waar het 
in hun organisatie om draait te omschrijven. Als we
opmerken dat een dossier helderheid mist, bedoelen
we dat de hoofd- en nevenzaken niet van elkaar te
onderscheiden zijn.”

Bij de bepaling van de subsidiebedragen is iede-
reen over dezelfde kam geschoren: beginners 
kregen 100.000 euro, gevorderden 200.000 euro. 
Jaspers: “De commissie heeft een genuanceerder
advies gegeven waarin ze organisatie per organisatie
heeft bekeken wat een goede sprong zou zijn in de
ontwikkeling van de aanvragers. Dat was een heel
gedifferentieerd advies. We hebben m.a.w. helemaal
niet gedacht in de categorieën ‘beginners’ en ‘gevor-
derden’. Ik heb de indruk (er is niet over gecommu-
niceerd) dat de overheid dat heeft gedaan in een
poging om vat te krijgen op de financieringsvraag
van die sector. Wij vonden (voor alle duidelijkheid)
wel dat sommige organisaties heel ambitieus waren
in de ontwikkeling van hun toekomstvisie en daardoor
ook een beetje onrealistisch in hun verwachtingen
t.o.v. de middelen die de overheid ter beschikking
heeft om de sector te ondersteunen. In Vlaanderen is
de basispremisse nog altijd dat wie veel vraagt daar

alleszins een stukje van krijgt. Dat is niet altijd een
goede strategie. Op die manier prik je door de bud-
getvraag heen. Als commissie maak je de bedenking
of een initiatiefnemer zich wel overeind kan houden
als hij het gevraagde budget zou krijgen. De sector
beoogt een groei, bijv. om af te raken van mede-
werkers met het nepstatuut van vrijwilliger, maar je
moet daar genuanceerd mee omgaan. Het is belang-
rijk de overheid niet te veel instrumenten in handen
te geven om te schrappen. Als je een veelvoud vraagt
van je huidig budget, moet je dat goed motiveren.
Anders geef je de overheid het instrument om te
knippen.”

Beoordelingencommissie 
kunsteducatie

• Jan Jaspers – voorzitter, directeur Festival 
van Vlaanderen Limburg
• Joke Quaghebeur – ondervoorzitter, 
projectmedewerker Rosas
• Tom Mahieu, jazzmuzikant en leraar 
in het deeltijds kunstonderwijs
• Dirk De Lathauwer, artistiek leider fabuleus
• Josephine Schreibers, coördinator 
socio-educatieve dienst Vlaamse Opera
• Luc Ponet, organist en inspecteur 
bij het deeltijds kunstonderwijs
• Freddy Mariën, directeur academie 
voor muziek, woord en dans Lier 
• Anna Van Waeg, hoofd educatieve dienst
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
• Tom Quirynen, verantwoordelijke jeugddienst
Koksijde
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Dr. Michael Wimmer kan beschouwd worden als
één van de peetvaders van de kunst- en cultuur-
educatie. Geboren in Wenen als zoon van een
jazztrompettist ging hij als reactie tegen de free
style van zijn vader klassieke muziek studeren.
Veel later stond hij gedurende 15 jaar aan het
hoofd van de ÖKS, ‘Östereichisser Kultur Service’,
een brug tussen de overheid en de praktijk wat
betreft kunst en onderwijs. Na de recente poli-
tieke verschuivingen in Oostenrijk heeft hij –
noodgedwongen – het onafhankelijke ‘Educult’
opgericht. 
Michael Wimmer was een van de eregasten op
het Europees congres omtrent cultuureducatie
‘Learning through practice – Kinder zum Olymp’,
van 22 tot 24 september 2005 in Hamburg. We
spraken met hem over de relatie tussen ÖKS en
Educult en zijn positie t.a.v. de overheid.

Wimmer: “ÖKS is opgericht in de jaren 70 als reac-
tie tegen het toenmalige zeer gesloten, traditionele
onderwijssysteem. Het was een organisatie die
behoorlijk vrij kon interveniëren in scholen, met de
bedoeling om de cultuurparticipatie te verhogen en
een bijdrage te leveren aan het flexibeler maken
van de strakke schoolstructuren. De voornaamste
motivatie vanuit de overheid was dat men het cul-
tureel ‘gedrag’ van de modale Oostenrijker wilde
verbeteren. Vooral de hedendaagse kunsten werden
door ons ‘gepromoot’, o.m. door kunstenaars met
leerlingen en leerkrachten te laten samenwerken.”
“In het begin werkten we relatief onafhankelijk. Na
de opkomst van extreem rechts en met de huidige
conservatie regering moest ÖKS fusioneren met
twee andere organisaties en werd er in de budget-
ten gesnoeid.” 

“Een frustratie rijker heb ik ‘Educult’ opgestart. Het
is een totaal onafhankelijke, niet-gesubsidieerde
vereniging, die werkt op aanvraag en vooral aan
onderzoek en informatiebemiddeling doet op
Europees niveau, in het domein van toeleiding en

publiekswerking. Momenteel is er in Oostenrijk een
tendens om scholen op het vlak van cultuur weer
meer autonomie te geven, een serviceorganisatie
lijkt niet meer nodig. Wat tot gevolg heeft dat een
grote meerderheid zich er totaal niet mee bezig-
houdt, en een kleine minderheid nog mooi werk 
levert. De verschillen zijn opnieuw erg groot.” 
“De mogelijkheden om rond cultuureducatie te
werken hangen samen met de  politieke agenda, 
en zijn rechtstreeks of onrechtstreeks verweven 
met issues als de globalisering, het afleveren van
werkkrachten, vereiste competenties, maatschap-
pelijke waarden etc...”

De Oostenrijkse overheid wilde indertijd vooral
iets aan het cultureel gedrag van de burger ver-
anderen, zegt u. Is er dan effectief een duidelijk
verband tussen onderwijs en cultuurparticipatie?
Wimmer: “Op basis van onderzoek is inderdaad
aangetoond dat er een verband is tussen de parti-
cipatie in de culturele instellingen en het statuut
van het onderwijs.”

U spreekt in uw lezingen vaak over ‘re-inventing
education’, een totale reorganisatie van het
onderwijs. Een extreem standpunt. Hoe ziet u dat
en welke zijn de voornaamste objectieven?
Wimmer: “De perspectieven liggen op tafel: een
herziening van het curriculum (geen lesjes meer
van gemiddeld 50 minuten per artificieel afgebak-
end onderwerp); interdisciplinair, proces- en pro-
jectgeoriënteerd werken; samenwerking met cultu-
rele en andere instellingen/experten; de school als
een open leercentrum. We moeten streven naar een
onderwijspraktijk die meer gericht is op ervaring en
op creatief en zelfstandig denken dan op abstracte
kennis, alleen al omdat onze voortdurend verande-
rende samenleving om andere competenties vraagt
dan vroeger.” 

“’Er bestaan een paar interessante voorbeelden
van scholen die volgens die principes werken, bijv.

HET IS MOEILIJKER OM SCHOLEN 
TE VERANDEREN DAN KERKEN

Patrick Jordens

EEN BLIK OP OOSTENRIJK MET MICHAEL WIMMER
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in Finland, wat bewijst dat het wel degelijk moge-
lijk is. Maar er is natuurlijk nog een lange weg te
gaan. In de voorbije 250 jaar is het schoolcurricu-
lum nauwelijks van profiel veranderd! Er is een
spreekwoord dat zegt dat het moeilijker is om een
school te veranderen dan een kerk. De grote uit-
daging is: van de school opnieuw een plek van en
voor kinderen maken.”

“Een bijzonder groot probleem van het huidige sys-
teem is de vroegtijdige ‘selectie’ van de leerlingen:
degenen die sterk zijn worden sterker gemaakt, de
anderen moeten vooral kalm gehouden worden. Het
mag in een democratische vorm van onderwijs niet
draaien om gemeenschappelijke criteria waar
iedere leerling aan moet beantwoorden, maar wel
om persoonlijke ontwikkeling zodat elke leerling
kan groeien in datgene waar hij/zij talent voor
heeft. Nu brengen we al van jongsaf aan uitsluiting
van het latere socio-culturele leven teweeg op
basis van zogenaamde zwaktes. Bij artistieke pro-
jecten op school zal je snel constateren dat zoge-
naamde ongemotiveerde kinderen tot veel meer in
staat blijken dan in de lessen. Ik ben er van over-
tuigd dat toekomstige onderwijsprocessen en artis-
tieke, creatieve processen bijna naadloos op elkaar
kunnen aansluiten, en dat we op die manier een
attitude creëren van ‘levenslang leren’; dat is mijn
visie op cultuureducatie.”

Als het op cultuureducatie aankomt zijn er na-
tuurlijk nog andere spelers op het terrein die 
een verantwoordelijkheid dragen, niet alleen het
onderwijs. In Vlaanderen subsidieert nu ook het
ministerie van Cultuur kunsteducatieve organi-
saties en educatieve diensten van instellingen. 
Wat denkt u van die ontwikkeling en zijn er 
elders in Europa gelijkaardige tendensen?
Wimmer: “Ik benijdde altijd het systeem in Groot-
Brittannië waar 80% van het budget voor de cul-
turele instellingen voor educatie was bestemd.
Maar wat blijkt, sinds enige tijd is daar een sterke
tegenbeweging ontstaan omdat kunstbemiddeling
vooral wordt ‘gebruikt’ als middel tot sociale inte-
gratie, waardoor de artistieke kwaliteiten in ver-
drukking komen. Daar is sprake van compensatie-
politiek; het ‘cultureel geld’ wordt voor andere
doeleinden ingezet.”

“In Oostenrijk is kunstbemiddeling geen populair
woord. Alle aandacht gaat naar kunstproductie en
presentatie. Sommige cultuurinstellingen hebben
‘educatie’ toch spontaan opgepikt, maar meestal
als een deel van de marketingstrategie. De Weense
staatsopera trekt slechts 20.000 toeschouwers, 
dat is erg weinig in verhouding tot hun jaarlijks
budget. Dus ze moesten wel iets ondernemen om
hun publiek te verbreden. Maar dat zijn eerder
strategische initiatieven in de marge. In Frankrijk
is men al zover dat ook op het beleidsniveau meer
en meer dialoog ontstaat en dat er vanuit het 
ministerie van Cultuur en het ministerie van Edu-
catie al gemeenschappelijke programma’s worden
geïnitieerd.” 
“Binnen de Europese Unie wordt er momenteel werk
gemaakt van een structurele dialoog tussen de
departementen. Binnenkort organiseert de Unesco
een groot internationaal congres rond cultuuredu-
catie. En ik zou nog hoopgevende voorbeelden 
kunnen geven. Maar eerlijk gezegd, het staat of
valt allemaal met politieke wil. En het opsplitsen
van het beleid in ‘jeugd’, ‘onderwijs’, ‘cultuur’,
‘sociale zaken’ etc. maakt het er voor een complexe
aangelegenheid als cultuureducatie zeker niet
makkelijker op.”

U formuleerde op dit congres ook enige kritiek
op de kunsteducatieve sector zelf. U sprak over
een te geïdealiseerd discours?
Wimmer: “Het gaat mij vooral om het zoeken naar
argumenten om op ons werk te kunnen reflecteren.
Wat maakt kunsteducatie tot een kwaliteitsvolle
praktijk en waarom? Vaak doen we maar, met veel
enthousiasme natuurlijk, en dat is ook belangrijk,
maar niet voldoende. Wat ik mis, is reflectie aan de
hand van vragen als: waarom doen we ons werk?
Onder welke omstandigheden? Tot welke resultaten
kan het leiden? We spreken natuurlijk over ‘kunst-
educatie in een context’, niet over kunsteducatie
pur sang; die bestaat niet. Maar juist daarom moe-
ten kunstenaars, leerkrachten, bemiddelaars zich
vaker buigen over een instrumentarium om te kun-
nen evalueren. Het discours zal dan snel blootleg-
gen wanneer en waarom we welke accenten leggen:
op het esthetische, of eerder op het sociale.”
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VOORUITBLIK 
ACTIVITEITEN 
IN 2006
KINDEREN, JONGEREN 
EN HEDENDAAGSE DANS
In het kader van het Krokusfestival in
Hasselt organiseren Dans in Limburg, 
CC Hasselt, CANON Cultuurcel, Cultuur
Lokaal en VTi op 27 februari 2006 een 
colloquium over kinderen, jongeren en
hedendaagse dans: ‘Van de dans
af/gezien’. Het colloquium is in de 
eerste plaats gericht op makers/
producenten en bemiddelaars/podia.

Tijdens Spinrag KinderMuzeFestival in
Kortrijk (11-12 maart 2006) wordt er 
een tweede colloquium rond kinderen, 
jongeren en hedendaagse dans opgezet,
gericht op educatoren en onderwijs.
Gastheer is dan Cultuurcentrum Kortrijk. 

• Meer informatie verschijnt in Courant#76
en op www.vti.be (vanaf december).

CVP
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“Eén ding is zeker: er bestaat geen geijkte proce-
dure om actieve of passieve participatie aan kunst
en cultuur te garanderen. Speelt de bevlogen ouder
of leerkracht de hoofdrol? Of ligt een ontmoeting
met een kunstenaar of juist het gebrek aan dat
soort figuren en/of momenten aan de basis van
participatie aan cultuur? Er is niet zoiets als een
gemeenschappelijke beslissende factor. Het werkt
voor elk individu anders. En gelukkig, want daarin
zit toch juist de kracht en schoonheid van dit soort
werk.”

The arts are one of the 

outstanding tools to question

and more than that to liquidize

old structures. And education

can be seen as the other 

side of the medal putting in

practice what was brought on

the agenda by the arts. Both

are supplementing each other

as a kind of communicating

tubes that give way for 

equally social and individual

development.

Uit ‘It is time to make use of the arts in education
and vice versa’, Michael Wimmer (2003)

Check:

www.educult.at 
(organisatie Michael Wimmer)

www.kinderzumolymp.de (organisator van 
het Europees congres ‘Learning through practice’)

‘Shelter’, productie: Kopergietery, regie en choreografie: 
Joke Laureyns en Kwint Manshoven, met: 9 kinderen 
uit de Theaterateliers en 2 volwassen dansers, 2005 
– foto: Lieve Blancquaert
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Hoe documenteert men zich in Nederland op het vlak van kunsteducatie? In Utrecht is er een studie-
centrum, Cultuurnetwerk Nederland, rond cultuureducatie in zeer ruime zin. Dat houdt ook in wat in
Vlaanderen onder participatiebevordering wordt verstaan. Het richt zich bovendien tot alle betrokken
werkvelden, dus niet enkel kunsteducatieve organisaties maar ook scholen, jeugdwerk, volwassenen-
vorming enz. Zoals bij vele Nederlandse instellingen valt de sterke organisatie en de eenduidige, door het
beleid gestuurde dynamiek van Cultuurnetwerk Nederland op. Dat bemoeilijkt een directe vergelijking met
de Vlaamse situatie, ook en vooral omdat in Nederland alle werkvelden geïntegreerd en onder dezelfde 
beleidsverantwoordelijkheid (het Ministerie van OCW, voluit Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Weten-
schap) zijn ondergebracht. Dat neemt niet weg dat heel wat activiteiten van Cultuurnetwerk Nederland
inspirerend zijn en dat de idee van een sterkere krachtenbundeling in het kunsteducatieve veld belang-
stelling verdient. Om de werking van Cultuurnetwerk beter te leren kennen, gingen we praten met
seniormedewerker Marjo Van Hoorn en bureaumanager Max Lebouille. 

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

VAN KUNSTEDUCATIE
NAAR CULTUUREDUCATIE

Veerle Keuppens

OP BEZOEK BIJ CULTUURNETWERK NEDERLAND

De band met het LOKV
We vinden Cultuurnetwerk Nederland midden in het
centrum van Utrecht, naast het stadhuis, in een
postmodern gebouw van Mart Van Schijndel. De ver-
bouwing van dat pand vond plaats bij de start van
het Landelijk Overleg Kunstzinnige Vorming in 1984.
Hoewel het LOKV in 2002 is opgeheven, bleef de
naam bestaan in de beheersstichting van het gebouw
en staat hij ook nog op de gevel. 
Van Hoorn: “Hoewel formeel kan worden gezegd dat
het LOKV is doorgegaan in een andere vorm, is het
toch een heel ander instituut geworden. Het LOKV
was voor een deel zelf in de praktijk werkzaam,
ontwikkelde mee projecten, had een bemiddelings- 
en een festivalbureau. Dat is allemaal afgestoten en
heeft zijn weg elders gevonden. Het LOKV werkte
vooral buitenschools. LOKV was partner, uitvoerder en
overstijgend instituut tegelijk en dat beet elkaar wel
eens. Cultuurnetwerk Nederland daarentegen is een
tamelijk onafhankelijk instituut dat op een zekere
afstand staat van de sector waarvoor het werkt. 
Het is er eigenlijk enkel om informatie over cultuur-
educatie te verzamelen voor verschillende ‘werk-
velden’ zoals het onderwijs, de professionele kunsten
(culturele instellingen), diegenen die werken in de
vrije tijd, de amateurkunsten en het beleid (lokaal,
gemeentelijk, bovenlokaal, provinciaal landelijk). 
Voor al die groepen maakt het informatie over cul-
tuureducatie toegankelijk op verschillende manieren:
via websites, publicaties, een bibliotheek, een studie-

centrum, debatten, onderzoeksrapporten, expert-
meetings en advisering.”
Zelf definieert Cultuurnetwerk Nederland in zijn
activiteiten drie ‘productgroepen’: informatie en
documentatie, advies en professionalisering, studies
en onderzoek. Van Hoorn: “De taak van
Cultuurnetwerk Nederland is kennis en informatie
over theorie, beleid en praktijk van de cultuuredu-
catie te verzamelen en door onderzoek uit te breiden.
Deze kennis wordt toegankelijk en toepasbaar
gemaakt en verspreid onder belanghebbenden en
belangstellenden.”

Informatie differentiëren
De informatietaak is heel divers. Van Hoorn: “Omdat
er voor verschillende partners wordt gewerkt, dient 
de informatie gedifferentieerd te worden.” Zo maakt
Cultuurnetwerk Nederland bijvoorbeeld het Bulletin
Cultuur en School en de websites www.cultuurplein.nl
en www.podiumopschool.nl voor culturele instellingen
en onderwijs. Informatie over het cultuureducatie-
beleid wordt verzameld in de publicatie Cultuur +
Educatie. Een blad voor alle doelgroepen maakt 
de organisatie niet. Dat is ooit geprobeerd, maar 
het lukte niet. Er is natuurlijk wel de portaalsite
www.cultuurnetwerk.nl met vele gedifferentieerde
subsites. Die bevat info over alle producten en 
diensten van Cultuurnetwerk Nederland.
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Informatie over kunsteducatieve projecten
Een heel bijzondere realisatie ligt in het veld van de
bemiddeling tussen aanbieders van cultuureducatie-
ve projecten en hun potentiële afnemers. Lebouille:
“Cultuurnetwerk Nederland biedt informatie aan over
kunsteducatieve projecten. Vroeger screenden de
medewerkers alle informatie die daarvoor werd in-
gestuurd op kwaliteit. Daar werd ondertussen van
afgestapt omdat het bijzonder veel tijd, moeite, geld
en veel heen en weer gepraat kostte.” 
In plaats daarvan kwam het ‘projectloket’. Dat is
tegelijk een markt- en een informatieplaats over 
kunsteducatieve projecten. Mensen uit het onderwijs
en de volwasseneneducatie kunnen er terecht om een
passend project voor hun activiteiten te vinden; aan-
bieders kunnen er hun project in de kijker plaatsen.
Cultuurnetwerk Nederland haalt uit de teksten van de
aanbieders alleen “de volstrekt idiote dingen” en zet
ze dan op zijn website. Uit de projectenlijst selecteert
het vervolgens zelf een aantal bijzondere activiteiten
die het presenteert op de homepage van het project-
loket. Die projecten worden door zijn medewerkers ook
uitvoerig beschreven. 

Periodieke uitgaven van 
Cultuurnetwerk Nederland:
• Cultuureducatie Actua: digitale nieuwsbrief
met nieuws, agenda en publicaties over cultuur-
educatie 
• Bulletin Cultuur en School: tijdschrift voor 
culturele instellingen en onderwijs van de pro-
jectgroep Cultuur en School 
• Cultuur + Educatie: reeks thematische uit-
gaven gericht op onderzoek en beleid in cultuur-
educatie 
• Nieuwsbrief CULTUUR[net]WERK: 3x per jaar
een blik op een bepaald onderwerp binnen 
cultuureducatie en kort nieuws over activiteiten
en producten van Cultuurnetwerk (gratis)
• Zicht op...: 4x per jaar een actueel onderwerp
binnen de cultuureducatie nader bekeken in een
overzichtsartikel, literatuur, projecten en websites

Sites in beheer van 
Cultuurnetwerk Nederland:
• www.cultuurnetwerk.org
• www.cultuurnetwerk.nl
• www.cultuurplein.nl 
• (samen met verschillende partners)
• www.podiumopschool.nl
• cultuureducatie.pagina.nl
• www.cultuurenschool.net
• bronnenbundels.cultuurnetwerk.nl
• www.culture-school.net

De bibliotheek van Cultuurnetwerk Nederland

053499 Courant 75   27-10-2005  09:13  Pagina 19



20

EEN ANDERE VORM
VOOR VORMING

Joris Janssens
Ann Olaerts

JO BASTIAENS (CIMIC) OVER EDUCATIE EN DIVERSITEIT

De laatste decennia is de maatschappij steeds diverser geworden. Steeds minder is er sprake van 
een gezamenlijk cultureel erfgoed, een gemeenschappelijke taal, gedeelde codes en conventies. 
Welke implicaties heeft dat voor het theater? Hoe kun je daar als kunstorganisatie mee omgaan? 
Wat heb je nodig om de dialoog met andere culturen aan te gaan? 
We peilden naar mogelijke pistes bij Jo Bastiaens, algemeen coördinator van het Centrum voor
Intercultureel Management en Interculturele Communicatie in Mechelen. CIMIC biedt een opleiding
Intercultureel Management aan en begeleidt heel uiteenlopende organisaties – hogescholen, bedrijven,
overheden, het leger – die diverser willen werken.
********************************************************************************************

“Elke cultuur heeft haar eigen mythes en verhalen,
maar de thema’s zijn vaak universeler dan we soms
durven toe te geven. De mythe van de held, verhalen
over liefde, leven en dood. Maar welke vorm geef je
daaraan? Hoe vertel je die verhalen? Hoe decoderen
en ‘verstaanbaar’ maken?”

“Dat je door vorming kennis opdoet over andere 
culturen is belangrijk, maar niet voldoende. Je kunt
informatie verschaffen over de mythes van ‘onze’
eigen cultuur, maar ook dat is niet voldoende. Op een
bepaald moment moet je de ontmoeting aangaan, de
tussenruimte tussen twee of meer culturen opzoeken
en binnenstappen. Dat is een moeilijk proces van
‘transformatie’, en het parcours dat je zult afleggen
verschilt van persoon tot persoon en van organisatie
tot organisatie.”

“Dat is voor ons het onderscheid tussen ‘intercultu-
raliteit’ en ‘interculturele communicatie’. Over inter-
culturele communicatie worden hier en daar cursus-
sen georganiseerd en die zijn boeiend. Je kunt daar
bijvoorbeeld leren dat er culturen zijn waarbij het
individu centraal staat, en andere waarbij de groep
centraal staat, en je kunt leren hoe je daarmee kunt
omgaan. Maar een dialoog aangaan is een stap
verder. Om dat te realiseren, heb je meer nodig dan
een opleiding. Je hebt dan meer aan procesbegelei-
ding. Binnen een dergelijke visie op interculturaliteit
ga je op zoek naar een tussenruimte en daar vertoe-
ven is vaak een pijnlijk proces, want voor een deel
stel je je eigen identiteit in vraag. Je wordt ‘aan-
gesproken’ om open te staan voor verandering.”

Boven: ‘MUS-E in Vorst’, project van MUS-E (i.s.m. P.A.R.T.S. en de
Brusselse Academie voor muziek, woord en dans)
Rechts: ‘Kamishibai’ in Het Klein Kasteeltje – Brussel 
door ART BASICS for CHILDREN – foto: archief ABC
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“Volstaat het dan om taalcursussen te geven? Of ga
je ook op een andere manier theater maken, naden-
ken over nieuwe vormen om die nieuwe groepen aan
te spreken, en tegelijk ook de openheid hebben om
zelf aangesproken te worden?” 

“Je kunt parallellen trekken met de thematiek van
allochtonen in het hoger onderwijs. De analyse is
daar vaak dat we allochtonen niet bereiken door hun
(taal)achterstand. Maar is dat zo? Nogal wat alloch-
tonen van de tweede en derde generatie spreken erg
goed Nederlands. Er zijn ook andere factoren die
meespelen. En wat is dat precies, de ‘allochtonen-
thematiek’? Je kunt dat wel definiëren, maar hoe dan
ook ben je mensen aan het isoleren, om ze te bestu-
deren of aan te moedigen om in een systeem te stap-
pen (onderwijs, economie, theater...), terwijl je ziet
dat heel wat drempels in mindere mate met verschil-
len in etnische afkomst te maken hebben maar mis-
schien eerder met de deficiënties van dat systeem.”

“Wat moeten we dan doen? Gaan we onze cursussen
op dezelfde manier blijven organiseren, en de nieuwe
groep assimileren binnen de manier waarop we wer-
ken? Of gaan we onze didactiek aanpassen en inspe-
len op andere sociale netwerken, nieuwe vormen van
studiebegeleiding ontwikkelen, werken aan ons per-
soneelsbeleid en de invulling van de curricula op-
nieuw bekijken?” 

“Dat kun je allemaal op het spel zetten als je diversi-
teit ernstig neemt. Dat is waar CIMIC voor staat.
Onze weg is echt niet evident, want er is veel weer-
stand tegenover zulke ingrijpende veranderings-
processen. Op die weerstand botsen we al eens bij
organisaties voor wie we consultancy doen. Die neemt
ook andere vormen aan naargelang van de sector of
de organisatie.” 

“Men denkt vaak: diversiteit klinkt plezierig, leer ons
hoe het moet. Maar zo eenvoudig is het niet. Je orga-
nisatie zal veranderen en je weet niet vooraf waar je
gaat terechtkomen of wat je zult bereiken. Het is een
erg onzeker proces. Het is voor een theater dus niet
voldoende om de anderen je taal aan te leren. Je
moet ook zelf openstaan voor verandering op alle
niveaus, als je de anderen echt wil bereiken. Dat is
bijzonder pijnlijk, want je moet ook dingen opgeven,
compromissen weten te vinden.”

“Misschien is die institutionele weerstand er minder
in de kunstensector, die toch de naam heeft erg open
te zijn. Hopelijk wordt er niet alleen nagedacht over
publieksparticipatie, de numerieke aanpak (‘hoe meer
allochtonen in het publiek hoe beter’), maar kan het
systeem ook op andere niveaus – bestuursorganen,
personeel, repertoire – vanuit een meer comprehen-
sieve of integrale benadering in vraag worden
gesteld. Zover zijn we in alle geval nog niet in het
onderwijs.”

“Moeten we niet op zoek naar andere organisatie-
vormen? Het grote probleem van wat vroeger het
minderhedenbeleid heette, is dat die zogenoemde
minderheden zich anders organiseerden dan wij. Ze
werkten eerder via zelforganisaties dan met vzw’s,
wat in heel wat subsidiesystemen een noodzakelijke
voorwaarde om erkend te kunnen worden. Men pro-
beerde hen dan te ondersteunen door aan te leren
hoe je een vzw opricht. Zo kun je nieuwe organisaties
inpassen in het bestaande systeem. Maar is dat de
enige weg? Misschien is het noodzakelijk om bij
onszelf openheid te creëren voor alternatieve organi-
satievormen?” 

“Inzake onderwijs en vorming is het geen slechte
oefening even te vergeten hoe ons stelsel georgani-
seerd is. Dan kun je met een open geest op zoek gaan
naar andere manieren die er bestaan om ‘iets’ bij
iemand te introduceren, die misschien even zinvol
zijn als de manier waarop het huidige systeem werkt.
Kun je dat ook doen voor het theater? Vergeet even
het woord ‘sector’, en denk na over de essentie van
wat podiumkunsten zijn, zonder dat meteen te ver-
binden met subsidiesystemen, fondsen, diversiteits-
plannen,... Zo ontdek je in de allochtone gemeen-
schap misschien initiatieven, die je anders niet zou
zien, herkennen of erkennen.”
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MEESTERS
OF MASTERS

Veerle Keuppens

Als gevolg van de Bolognaverklaring werd op 4
april 2003 in het Vlaamse parlement het zoge-
naamde structuurdecreet aangenomen, ook wel
eens BaMa-decreet genoemd omdat het de bache-
lor-masterstructuur in Vlaanderen invoert.
Daarenboven voerde het decreet de associaties in,
die er in de toekomst zullen toe bijdragen dat de
samenwerking tussen de hogescholen en de univer-
siteiten meer vorm krijgt. Ten derde is er de
toekomstige kwaliteitsbewaking via publieke
accreditatie. In dat verband werd er geopteerd voor
een intense samenwerking met Nederland. Meer
internationale samenwerking moet bovendien lei-
den tot een betere internationale vergelijkbaarheid
van de diploma’s die worden uitgereikt in
Vlaanderen. 
De Bolognaverklaring en het daaruit voortvloeiende
structuurdecreet hebben vanzelfsprekend ook een
grondige invloed op de organisatie van de opleidin-
gen podiumkunsten in Vlaanderen. Die ontwikkelin-
gen moeten we kritisch blijven volgen. Dat kan
enkel als er duidelijkheid is over de feiten.
Om een en ander uit te klaren, maakte het VTi deze
zomer een overzicht van de verschillende opleidin-
gen en diploma’s, althans hoe ze zichzelf presen-
teren. We verzamelden informatie over alle podi-
umkunstenopleidingen in Vlaanderen en Brussel 
in een handige brochure. Die werd op dinsdag 
30 augustus in het kader van Het Theaterfestival
voorgesteld. Joost Vandecasteele van Abattoir
Fermé smukte de presentatie op met een act,
waaruit dit fragment: 

Brochure opleidingen podiumkunsten
De brochure “Overzicht van de opleidingen podiumkunsten in
Vlaanderen en Brussel” is te verkrijgen bij het VTi en kan
gedownload worden via www.vti.be.
(direct: www.vti.be/pdf/OpleidingenPodium_VTi2005.pdf). 
In november werken we al aan een actualisering. Hebt u aan-
vullingen? Contacteer Dries Moreels (dries@vti.be). In december
2005 zetten we een nieuwe versie van de brochure online.

(…) Bon, wat moet er gebeuren met 
theateropleidingen
Heel simpel
Theateropleidingen moeten stoppen met 
kanonnenvlees aan te voeren voor het veld
We hebben genoeg acteurs 
en we hebben genoeg actrices
Echt waar
Vol is vol
Als ik zie hoeveel mensen zich aanbieden 
bij ons en bij andere gezelschappen
Dan hebben we zeker al genoeg spelers
Maar wat ontbreekt er
Interessante makers
Echt waar
Dat is het enige waar er nooit genoeg van is
Makers die bereid zijn om het publiek 
uit te dagen
Met nieuwe teksten
Met nieuwe ideeën
Met nieuwe vormen
Dus stop met stemlessen
Stop met een bal naar elkaar te gooien
Stop met een streetcar named desire 
in te studeren
Maar toon studenten wat er al gebeurd is 
op scène
Toon studenten de risico’s die makers 
voor hen hebben genomen
Toon studenten hoe breekbaar en krachtig een
mens met een gefundeerde mening kan zijn
Zodat ze geen schrik moeten hebben
Zodat ze weer durven
Zodat ze oude regels en methodes wegsmijten
En nieuwe uitvinden (…)

22

HET BELANG VAN OPLEIDINGEN
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BLIJVENDE STAPPEN 
VOORUIT

Veerle Keuppens

MIEKE VAN HECKE OVER DE PLEK 
VAN CULTUUR IN HET ONDERWIJS

Mieke Van Hecke vertegenwoordigde gedurende 9 jaar
de CD&V in de Commissie voor Cultuur van het
Vlaams Parlement voor zij in september 2004
directeur-generaal werd van het Vlaams Secretariaat
van het Katholiek Onderwijs (VSKO). Vanwege haar
interesse voor cultuur en onderwijs vroeg het VTi haar
op zijn voorlaatste colloquium ‘Grand Tour 2006-
2009’ iets te komen zeggen over de plek van cultuur
in het onderwijs. In die bijdrage*, waarin zij zich
beperkte tot kunst in het leerplichtonderwijs, kwam
Van Hecke tot twee conclusies: 

1. Bij de invulling van kunsten en/in het onderwijs 
is er duidelijk behoefte aan concrete doelstellingen,
doorgedreven onderzoek, haalbare instrumenten en
actieplannen wil men ‘blijvende’ stappen vooruit
zetten in de brede maatschappelijke opdracht om
kunst duurzaam te integreren in de persoonsontwik-
keling van mensen.
2. Er is een dringende nood aan netwerken met
duurzame partners uit de kunstensector, het onder-
wijs en het beleid – lokaal en bovenlokaal – om de
weg te vinden in een massaal aanbod, om de ver-
snippering van expertise tegen te gaan, om te komen
tot een coherente krachtenbundeling en rationele
kruisbestuiving.

Van Hecke zit momenteel met de vertegenwoordigers
van de andere onderwijskoepels en Vlaams minister
Vandenbroucke aan tafel om te onderhandelen over
(o.m.) de kwaliteit van de lerarenloopbaan. In dat
kader leek het ons aangewezen om haar opinie eens
te toetsen aan de praktijk. Annemie Leysen en Marc
Verstappen geven hun mening. 

* te downloaden
www.vti.be/pdf/Lezing_MiekeVanHecke.pdf

REACTIE 1: 
MARC VERSTAPPEN

Als je oren tuiten, moet je eens klappen.
Mevrouw Van Hecke pleit voor een “duurzame inte-
gratie van kunst in de persoonsontwikkeling van
mensen” en verder voor een “coherente krachten-
bundeling” en “rationele kruisbestuiving”. Het voelt
wat ongemakkelijk aan – een oproep voor iets dat
lijkt op centralistische planning en ouderwetse vijf-
jarenplannen, verwacht je toch niet van iemand die
met beide voeten in het katholiek onderwijs staat?

Villanella is een kunstinstelling met een focus op
kinderen en jongeren. Vijf jaar geleden namen we een
radicale beslissing: we stopten met het aanbieden
van menu’s, abonnementen, pretpakketten voor jon-
geren. In plaats daarvan gingen we het gesprek aan
met jongeren. We creëerden met partners in heel
Vlaanderen plekken waar jongeren hun werk konden
tonen; we waren nieuwsgierig naar hun drive en zij
werden ook nieuwsgierig naar ons werk.

Het isoleren van kunst als ‘eiland’ of ‘vrijplaats’
bleek een stommiteit die het gesprek tussen ons en
hen niet echt verder hielp. Dus gingen we op zoek
naar de verbindingen met ‘de dingen uit het leven’
zoals politiek en maatschappij, attitude en trends. 

De mission statement van Villanella luidt dan ook:
“Het ontwikkelen van strategieën en modellen om
hedendaagse kunst te confronteren met een jong
publiek in een internationale en maatschappelijke
context”. Die context is belangrijk: het gaat om
gevoeligheden en omgeving, kennis en ervaring,
processen en interesses. Villanella opereert voor-
namelijk in een stedelijke context (Antwerpen) en 
je kweekt daar andere reflexen dan pakweg in een
landelijke context. Om die reflexen te verfijnen zijn 
we ook aan het werk gegaan in Genk. Daar merken
we dat we een boel vooronderstellingen overboord

MENINGEN OVER KUNST IN HET ONDERWIJS
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mogen kieperen. Een jongere is een jongere is een
jongere? Forget it!

Vanuit de dialoog met jongeren voelden we de
noodzaak om de al te enge positie van ‘kunstaan-
bieder’ te verlaten voor een positie die generalistisch
is: kunst en jongeren is onze basis, maar even nood-
zakelijk vinden we de verbinding met maatschap-
pelijke en culturele, met politieke en economische
factoren.

Ik huiver dan ook van dergelijke centralistische plan-
nen en pleidooien. In Utrecht staat een bibliotheek
vol studies over hoe kunst bij de jeugd moet geraken
(n.v.d.r.: het gaat over Cultuurnetwerk Nederland, zie
interview pp. 18-19). Denkt u dat de kunstcompeten-
tie bij Nederlandse jongeren erg groot is na twee
generaties van massale en centraal gestuurde kunst-
educatie? Lees er de klaagzangen op na in diezelfde
bibliotheek.

Als er een pleidooi zou ontstaan om de hokken en
vakken te doorbreken en als de angst van leerkrach-
ten zou afnemen om hun alwetende positie af te
staan (dan wel massaal, alstublieft!), pas dan 
kunnen de dingen in beweging komen. Al de rest is
marketing en politieke wishful thinking.

Marc Verstappen is artistiek directeur van Villanella,
het Antwerpse kunsthuis voor kinderen en jongeren, 

www.villanella.be

REACTIE 2: ANNEMIE LEYSEN

De leraar als cultuurparticipant
Met de haastig doorgevoerde – want sterk concur-
rentieel geïnspireerde – competentiegerichte aanpak
én de hectische bachelor/master-manoeuvres in de
lerarenopleidingen raakt het ideaal van de ‘homo
universalis’ geïsoleerd. Goedbedoelde plannen om
studenten doorheen de drie jaren van de initiële
opleiding tot ‘professioneel leraarschap’ te brengen,
met de – alweer onverdachte – demo-cratiserende
EVC-procedure (languit: Erkenning van elders
Verworven Competenties) als vlaggenschip, dreigen
de hele opleiding tot een strikt beroepsgerichte en
dwingend overgeorganiseerde en geprogrammeerde

snelcursus te maken, waarin ‘at random’ de nodige
credits bij elkaar kunnen worden ‘gekocht’. 

‘De leraar als cultuurparticipant’ mag dan wel één
van de beoogde kerncompetenties zijn, de omschrij-
ving en de concrete invulling ervan blijft erg vaag 
en omvat zowat alles wat van ver of nabij met cul-
tuur kan te maken hebben, van ‘het sociaal-politieke,
het sociaal-economische, het levensbeschouwelijke,
het cultureel-maatschappelijke, tot het cultuur-
esthetische’. 

Het cultuur- en kunstonderwijs in de lerarenopleiding
moet in de vernieuwde context  opdraven in een
groots opgezet pedagogisch/didactisch kader.
Cultuur, en dan bedoel ik wel duidelijk: ‘de schone
kunsten in de ruimste betekenis’, verwordt dan ook
tot een obligaat middel, door de studenten enkel op
directe bruikbaarheid en efficiëntie in het werkveld
getaxeerd. En dat is doodjammer. 

Tot voor kort stond het docenten met enige culturele
gedrevenheid, interesse of ‘apostolaatsgeest’ vrij, via
keuzevakken of afstudeeropties, studenten binnen te
smokkelen in het culturele veld bestemd voor de
toekomstige doelgroep (kleuters, leerlingen lager of
secundair onderwijs), in samenwerking met culturele
centra en met organisaties als Canon Cultuurcel.
Meteen werd er ook aan echte culturele competentie
op het volwassen niveau gesleuteld. Zo ging er voor
de, vaak weinig met de materie vertrouwde, kandi-
daat-leraren een wereld van mogelijkheden open en
werd er authentieke belangstelling en enthousiasme
gegenereerd, die in de latere beroepservaring hun
effect hadden. 

Binnen de nieuwe, rigide hogeschoolstructuren zal
die ‘apostolaatsgeest’ wel erg doortastend en waak-
zaam moeten blijven, wil men de ‘homo universalis’
uit zijn isolement bevrijden, het cultuuronderwijs uit
een ondergrondse enclave naar boven halen en
“kunst duurzaam integreren in de persoonsontwikke-
ling van mensen”.

Annemie Leysen is lector aan het Departement
Lerarenopleiding van de Katholieke Hogeschool
Leuven

www.khleuven.be
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WAT IS 
KUNSTEDUCATIE?

Petra Van Brabandt

Het postmoderne discours over kunst leidt vaak
tot een soort kunstrelativisme, waarin er geen
algemeen aanvaarde criteria meer zijn om te
definiëren wat kunst is. Van daaruit wordt het erg
moeilijk om te bepalen wat kunsteducatie
betekent, aangezien men dan niet meer kan
weten wat het object van de vorming is: er is
immers geen consensus over een canon. Dat is
het uitgangspunt van filosofe Petra Van Brabandt
in haar slotbeschouwing bij dit dossier over 
kunsteducatie.

Bildung is een belangrijk onderdeel van elke cul-
tuurpolitiek, ook de postmoderne. Postmodernisme
en Bildung lijken concepten die elkaar uitsluiten:
omdat er geen hogere en lagere cultuur is en
smaakoordelen niet justifieerbaar zijn, zou het
ongepast zijn over Bildung te spreken. Maar om tot
dat idee te komen, moet je opgevoed worden tot de
postmoderne cultuur. De cultuurpolitiek van de
postmoderne cultuur doet aan Bildung en schuwt
tegelijk die gedachte. Men zegt niet langer dat men
het kind opvoedt, zijn persoonlijkheid en intellec-
tuele capaciteiten ontwikkelt en zijn socio-econo-
mische kansen vergroot, zodat het ook kunst zal
leren appreciëren; het nieuwe taalgebruik zoals
gehanteerd in het kunstendecreet spreekt van ‘het
leren appreciëren van kunst’ alsof het om een
autonoom domein zou gaan.

Kunst is geen autonoom domein en kunsteducatie
is geen autonoom, alles zaligmakend project.
Wimmer benadrukt terecht: “we spreken natuurlijk
over ‘kunsteducatie in een context’, niet over  
kunsteducatie pur sang; die bestaat niet”.
Kunsteducatie blijft een onderdeel van een grotere
cultuur- en socio-economische politiek. Dat ontken-
nen zou een onrechtvaardig zijn. Het gaat om het
maken van grotere en sterkere mensen, die meer
kansen en mogelijkheden krijgen. Dat blijft de kern
van elk cultuurpolitiek project, die naam waardig.
Overkoepelende initiatieven en vergaande samen-
werking tussen de departementen onderwijs, cul-

tuur en sociale zaken worden door Wimmer aan-
gemoedigd. Kunsteducatie gaat hier wel niet meer
om volksverheffing maar om mensverheffing. In die
zin blijft het ideaal van persoonsontwikkeling het
grotere project omkaderen, ook in een postmoderne
cultuur. 

Het nieuwe taalgebruik, dat ‘Bildung’ achterwege
laat, heeft voordelen: het spreekt tegen een socio-
economisch determinisme en tegen het elitarisme
van de goede smaak, die voor eens en altijd vast-
staat, onderwezen in scholen en culturele institu-
ten. Het laat een opening voor verandering en ver-
draagzaamheid in oordelen en appreciëren. 

Maar het heeft ook zijn nadelen: een relativistische
cultuur vereenvoudigt, in tegenstelling tot wat men
vaak denkt, de interculturele dialoog en de partici-
patieproblematiek niet. Jo Bastiaens’ voorstel om
onze eigen identiteit in vraag te stellen en even in
de tussenruimte te vertoeven is een moeilijke op-
dracht voor een cultuur waarvan de identiteit er nu
net in bestaat geen identiteit te hebben en steeds
in tussenruimtes te spelen. 

Het lijkt alleen maar alsof wij, die de idee van een
strenge en elitaire Bildung achter ons hebben
gelaten, met meer gemak in de dialoog stappen en
onze ‘kunsteducatie’ een andere vorm geven. Hoe 
je deze dialoog en ‘andere vormen’ concreet en
overtuigend kunt realiseren, blijft echter een moei-
lijk punt. We moeten ons afvragen wat de voor-
waarden en regels zijn voor een oprechte inter-
culturele dialoog, en hoe we die kunnen realiseren.

Men mag bovendien vanuit een postmoderne, rela-
tiverende culturele overtuiging niet uit het oog ver-
liezen dat een gebrek aan kunstparticipatie vaak
een probleem is van socio-economische achter-
stand. Een cultuurpolitiek die dat probleem mini-
maliseert, speelt vals en reserveert kunst voor zij
die al behoren tot de socio-economische klasse die
zich de postmoderne cultuur kan permitteren. Dan
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verwordt kunsteducatie tot leren tickets bestellen,
leren consumeren dus. 

In de eerste plaats moet kunsteducatie ingebed 
zijn in een groter socio-economisch project. De
eerste stap in de kunsteducatie is het wegwerken
van socio-economische achterstand en het ver-
werven van socio-economische kansen. In de
tweede plaats moet kunsteducatie, ondanks de
postmoderne afkeer van canon en waardeoordelen,
meer zijn dan leren consumeren. Een inhoudelijke
reflectie over wat kunsteducatie kan zijn dringt 
zich op. Leren appreciëren is ook leren evalueren,
afstand nemen van de sensationele gewaarwordin-
gen en de primaire diverterende eigenschappen
van een kunstwerk, kunst leren plaatsen in het gro-
tere geheel van de werkelijkheid, kunst en werke-
lijkheid onophoudelijk in vraag stellen. 

Dat is niet verwoord in het kunstendecreet, maar
misschien wordt dat opgevangen door de nadruk
die het decreet legt op de link met het artistieke
veld. In de confrontatie met het artistieke veld leert
men dat kunst niet noodzakelijk fijn, ontspannend
of gemakkelijk is. Daar kan men niet louter toe-
schouwer of consument zijn maar wordt men deel-
nemer aan een proces van perceptie, receptie en
evaluatie. Daar kan men niet wegglippen onder het
mom ‘dat het saai is of niet smaakt’. Het is een
leerproces met dynamiek en crisissen: men ontdekt
dat kunst ook saai, moeilijk en onbegrijpelijk kan
zijn; dat kunst soms afstoot, verontrust en ver-
moeit; dat kunst soms een inspanning vraagt en
zinloos lijkt. Dat esthetica niet enkel een zwart-wit-
spel van mooi of lelijk, een ijsje of een appel is. 
Dat kunst ingebed is in een groter socio-econo-
misch en cultureel raamwerk, maar ook een verhaal
is van esthetica. En dat kunst soms niets van 
kunsteducatie moet weten. Men leert uiteindelijk
dat kunst een nooit veroverd domein is, dat steeds
weerstand zal bieden. In de kunsteducatie moet ook
dat besef aanwezig zijn, dat kunst niet noodzakelijk
begrijpelijk, fijn of zinvol moet zijn om de inspan-
ning die men voor haar doet goed te maken. 

Na vergelijking met de situatie in Nederland blijkt
dat het Vlaamse beleid met betrekking tot kunst-
educatie nog in zijn kinderschoenen staat. We moe-
ten de waarschuwingen van Marc Verstappen aan
het adres van Mevrouw Van Hecke ernstig nemen

en niet te snel op hoge hakken willen lopen. Als 
we de evaluatie van de commissie bekijken, kunnen
we ondanks enkele randopmerkingen hun werk 
grotendeels beamen. Het is trouwens opvallend 
hoe men niet opteert voor een commissie van door-
gewinterde professionele experts – een optie die
dezer dagen maar al te vlug genomen wordt, maar
daarom niet meteen vruchtbaar is –  maar dat 
men eerder voor de democratische weg kiest. Men
opteert voor een commissie van professionelen en
semi-professionelen die de verantwoordelijkheid
opnemen om vanuit een gedeelde kennis een
maatschappelijke keuze te maken. Het is goed
dergelijke democratische commissies kritisch,
maar met vertrouwen te benaderen. Een democratie
en haar instellingen functioneren slechts bij de
gratie van het vertrouwen in de mogelijkheid dat
mensen vanuit een beperkte maar gedeelde kennis
verantwoorde beslissingen zullen nemen. 

Het feit dat het Vlaamse beleid minder centralis-
tisch te werk gaat, hoeft geen nadeel te zijn. Het
kan een pluralisme en een vrijheid aan initiatief
van de kunsteducatieve organisaties garanderen.
Dat is natuurlijk maar interessant zolang het kun-
stendecreet de nadruk blijft leggen op het belang-
rijkste criterium voor de evaluatie van kunsteduca-
tieve initiatieven: het directe contact met het artis-
tieke veld. De verhouding tussen kunsteducatie 
en beleid staat in Vlaanderen nog in haar kinder-
schoenen, maar betere aarzelende pasjes zetten
dan vastzitten in een strak, maar doodlopend
spoor. Het is duidelijk dat om die verhouding te
verbeteren veel studiewerk nodig is, niet om ze
strakker aan te halen maar om nog pluralistischer
en reflexiever te werk te gaan. De vraag wat kunst-
educatie precies kan zijn, hoe zij zich verhoudt tot
kunsten en cultuur, is nog niet definitief beant-
woord. Die vraag peilt meteen ook naar de verhou-
ding tussen kunsteducatie en socio-economische
onrechtvaardigheden, kunsteducatie en cultuur-
politiek, kunsteducatie en multiculturaliteit. Het is
een vraag naar cultuurpolitiek.

Petra Van Brabandt is licentiaat in de Wijsbegeerte (UG)
en is als assistent verbonden aan het Departement
Wijsbegeerte van de UA, waar ze werkt aan een proef-
schrift over de feministische interpretatie van de politie-
ke filosofie van David Hume. Ze publiceert geregeld in
Recto:verso.
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VTi KALENDER

24|11|2005
STUDIEDAG
HOE VOLKS IS 
ONS THEATER?
GENT
Hoe volks is ons theater? Hoe volks moet het zijn? En
wat houdt dat eigenlijk in, ‘volks’? Het Vlaams Theater
Instituut en de Vakgroep Kunst-, muziek- en theater-
wetenschappen van de Universiteit Gent organiseren –
als sluitstuk van Romain Royal – een studiemiddag
rond die vragen. De bedoeling is niet zozeer een reflec-
tie op de erfenis van Romain Deconinck, wel een
inhoudelijke doorlichting van de artistieke praktijk van
vandaag: de intenties en strategieën van theaterma-
kers versus de verwachtingen die de politiek daaraan
stelt.

‘Volkstheater’ is een geladen term, waaronder vaak
niet geëxpliciteerde cultuurpolitieke verwachtingen
schuilgaan. Die willen we expliciteren, door verschil-
lende stemmen het woord te geven. Eerst willen we de
intenties van theatermakers in kaart brengen. Waar
halen ze hun inspiratie? Met wie werken ze? Wat bete-
kent ‘volks’ vandaag voor theatermakers die iets willen
vertellen over de maatschappij waarin we leven?
Daarnaast polsen we ook beleidsmakers, op zoek naar
een explicitering van waarom de politiek zo sterk geïn-
teresseerd is in dat concept van het ‘volkstheater’.
Welke maatschappelijke doelstellingen gaan daarach-
ter schuil? 

27

Moderator:
Werner Trio.

Programma:
13:30 Onthaal en verwelkoming
14:00 ‘De kant van de kunst’ 
Geert Opsomer (Nieuwpoorttheater) geeft de aftrap
voor een panelgesprek met Arne Sierens (DAStheater),
Bob De Moor (Theater Malpertuis) en Reinhilde Decleir
(Theater Antigone).
15:30 Koffiepauze
16:00 ‘De kant van het beleid’ 
Eddy Frans (vzw de Rand) legt discussiepunten op
tafel voor een panelgesprek met Bart Caron (Vlaams
volksvertegenwoordiger, Spirit), Johan Van de Wiele
(coördinator volkscultuur Stad Gent) en Pascal Smet
(SP-a, collegelid van de Vlaamse Gemeenschaps-
commissie bevoegd voor ondermeer Cultuur).
17:30 Einde

PRAKTISCH
• Op donderdag 24 november 2005, 13:30-18:00
• In de Minardschouwburg, Walpoortstraat 15, 
• 9000 Gent (zie www.minard.be)
• Vooraf inschrijven, graag, bij Diane Bal (VTi):
• diane@vti.be of tel: 02/201.09.06.

TIP
De studiedag is de afsluiter van ‘Romain Royal’. In het
kader van dat herdenkingsprogramma worden op 24
november ook de twee theaterproducties opgevoerd die
binnen het kader van Romain Royal gecreëerd werden.
Ne lieuw mee tanden van Theater Taptoe (in het Huis
van Alijn) is uitverkocht. De truuken van de foor
(Theater Malpertuis) wordt om 20:00 gespeeld in de
Minardschouwburg. Tickets zijn verkrijgbaar via het
bespreekbureau van Vooruit (09/267.28.28).

JJ
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30|11|2005
MANIFEST?
PROBLEMATISCH?
STUDIEDAG OVER DE
CREATIE EN SPREIDING
VAN PODIUMKUNSTEN
IN VLAANDEREN
MECHELEN 
Het debat over de relatie tussen creatie en spreiding
in de podiumkunsten is niet nieuw, maar wordt de
laatste jaren met steeds meer urgentie gevoerd. In de
laatste beleidsverklaring van cultuurminister Anciaux
waren de zogezegd ‘manifeste spreidingsproblemen’
een van de voornaamste thema’s voor de theater- en
danssector. 
Al enige tijd zetten het VTi en Cultuur Lokaal samen
een traject uit over die problematiek. In 2004 presen-
teerden we cijfergegevens over theater, muziektheater
en hedendaagse dans. Op 30/11/2005 is, met mede-
werking van het Muziekcentrum Vlaanderen, een nieu-
we etappe gepland. Op de studiedag ‘Manifest?
Problematisch?’ lichten experts het podiumlandschap
door. Er worden ook nieuwe cijfergegevens toegelicht:
over de programmering van muziek in Vlaanderen.
In de werksessies na de middag praten de deelnemers
door over de muziekcijfers en bekijken ze creatie en
spreiding vanuit het perspectief van jongere en minder
bekende gezelschappen.

Programma:
09:00-09:30 Onthaal
09:30-12:30 Plenaire sessie
• Marc Van Mechelen (Cultuur Lokaal) en Joris
Janssens (VTi) verwelkomen de deelnemers en leggen
op basis van de vorige studiedagen enkele stellingen
op tafel. 
• Marianne Van Kerkhoven (Kaaitheater): een schets
van het theater- en danslandschap. 
• Stef Coninx (Muziekcentrum Vlaanderen): een schets
van het muzieklandschap. 
• Jan Colpaert en Katrien Lauwreysen (EHSAL, Re-
Creatief Vlaanderen) presenteren een onderzoek over
de spreiding van muziekvoorstellingen in de periode
1999-2004. Hoe zit het met de muziekprogrammatie in
Vlaanderen? Hoe wordt het aanbod gespreid? 
12:30-13:30 Lunch
13:30-15:30 Parallelle werkgroepen

• Sessie 1: Bespreking cijfergegevens muziek
In deze sessie praten we door over het statistische
onderzoek naar het muziekaanbod in Vlaanderen. Hoe
wordt dit gespreid? Zijn er opmerkelijke verschillen
tussen de verschillende genres? Programmeren cul-
tuurcentra anders dan kunstencentra en jeugdhuizen?
Zijn er opmerkelijke regionale verschillen? Mensen uit
het veld formuleren hun bedenkingen en de toehoor-
ders worden uitgenodigd hierop te reageren.
• Sessie 2: De spreiding van jonge gezelschappen
Welke instrumenten kunnen de spreiding van minder
bekende organisaties, gezelschappen en ensembles
bevorderen? We bekijken verschillende initiatieven van
de Vlaamse Gemeenschap en organisaties en evalu-
eren de doelmatigheid.
• Sessie 3: Creatie over de decreten heen
Podiumgezelschappen die bij de eerste uitvoering van
het kunstendecreet uit de boot vielen, zijn genoodzaakt
elders middelen te zoeken. Ook andere overheden
ondersteunen creatie, en ook de cultuurcentra produce-
ren steeds meer. Welke mogelijkheden biedt die combi-
natie? Kunnen er meer bruggetjes komen tussen het
kunstendecreet en het decreet lokaal cultuurbeleid?
Wat is de rol van de verschillende overheden op het
vlak van creatie en spreiding?
15:30-16:00 Pauze
16:00-17:00 Conclusies en slotwoord

PRAKTISCH
• Op 30 november 2005, van 09:00 tot 17:00.
• In CC Mechelen, Minderbroedersgang 5,
• 2800 Mechelen (www.ccmechelen.be).
• Organisatie: Cultuur Lokaal, VTi en Muziekcentrum.
• De deelnameprijs is 35 euro, inclusief reader.
• Inschrijven? Bij Cultuur Lokaal.
• Contactpersoon is Isabel Antonucci,
• isabel.antonucci@cultuurlokaal.be.

JJ
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12|12|2005
SALON 
LOOPBAANONTWIKKELING
BIJ THEATERMAKERS
GENT
Een succesvolle loopbaan als theatermaker hangt vol-
gens velen nog steeds af van geluk en toeval. De juiste
persoon op de juiste plaats. De freelancemarkt van
vandaag eist echter ook zelfstandigheid en onderne-
merschap. En dat is jammer genoeg niet zo eenvoudig.
Toch kunnen zowel theatermakers als organisaties
misschien meer doen dan ze denken. 

Hoog tijd dus om hierover de koppen eens bij elkaar
te steken. Iedereen is welkom: acteurs, theatermakers,
regisseurs, artistiek en zakelijk leiders, docenten,
studenten, enz. Loopbaanontwikkeling ligt immers niet
enkel bij het individu. Het is evenzeer de zaak van
grote en kleine theaterhuizen, kunst- en cultuurcentra,
werkplaatsen en opleidingen.

Om die ontwikkeling in onze sector te kunnen opvolgen,
begeleidde het VTi in het voorjaar 2005 twee studenten
Cultuurmanagement (UAMS) in hun onderzoek naar
loopbaanontwikkeling bij startende en ouder wordende
theatermakers. Dankzij de medewerking van 212
makers die schriftelijk een enquête invulden en 17
makers die een persoonlijk interview toestonden, kon-
den Lieve Moeremans en Catty Hoste de belangrijkste
kansen en pijnpunten op de arbeidsmarkt van het
theater blootleggen. De resultaten van beide onder-
zoeken zullen op het salon worden gepresenteerd.
Daarop volgt een panelgesprek. Reacties uit het
publiek zijn welkom. 

De deelnemers worden uitgenodigd om te brainstormen
over toekomstige pistes inzake loopbaanontwikkeling.
Loopbaanontwikkeling zal daarbij zowel vanuit organi-
satorisch als individueel perspectief benaderd worden.
Gedetailleerde informatie over het programma zul je
kunnen lezen op www.vti.be. 

PRAKTISCH
• Op maandag 12/12/2005, van 13:30 tot 18:00u.
• In Arca, Sint-Widostraat 4, 9000 Gent 
• (met dank aan NTGent, www.ntgent.be).
• Gratis toegang.
• Gelieve vooraf in te schrijven via het inschrijvings-
• formulier op www.vti.be. 
• Je kunt ook inschrijven per e-mail, fax of brief aan
• Catty Hoste, catty@vti.be, fax 02/203.02.05.

VTi, Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel.
• Vermeld steeds je contactgegevens.
• Meer informatie nodig? Stuur een e-mail naar
• catty@vti.be of bel 02/201.09.06.

CH

NIEUWE OPENINGSUREN
VTi-BIBLIOTHEEK
Vanaf november 2005 wijzigen we de openingsuren
van de VTi-bibliotheek. Om de bibliotheekgebruikers
beter te bedienen, zal de bibliotheek op woensdag 
langer open zijn. In ruil is de bib op maandag dicht.

Openingsuren vanaf 02/11/2005:
MA gesloten
DI 14:00 - 18:00
WO 13:00 - 20:00!
DO 14:00 - 18:00
VR 14:00 - 18:00

Let wel: op de volgende vakantiedagen sluit de 
bibliotheek:
vr 11/11/2005
ma 26/12/2005 t/m ma 02/01/2006

29
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ARTISTIEKE PRAKTIJKEN
EN TRAJECTEN

Els Baeten

Eén van de thematische lijnen die het VTi in de
volgende jaren uitwerkt, noemen we ‘artistieke
praktijken en trajecten’, waarbij we de ontwik-
kelingen in de podiumsector willen opvolgen
en analyseren. We volgen hierbij twee sporen. 

Ten eerste willen we verder werken aan goede
overzichten van het podiumaanbod in Vlaan-
deren. Er worden individuele infofiches van de
podiumorganisaties en bredere landschaps-
schetsen geschreven en DVD-compilaties
gemaakt. 

Ten tweede willen we een ‘veldanalyse’ cen-
traal stellen. Hiermee nemen we de draad weer
op van de analyse die het VTi in 1996 maakte
van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de
sector. De  situatie is intussen erg veranderd.
In het kunstendecreet werden verschillende
bepalingen opgenomen die in de lijn liggen
van de destijds geformuleerde suggesties.
Toch worden in de sector allerlei vragen
gesteld bij de eerste toepassing van het kun-
stendecreet. Er blijkt ook een grote behoefte
te bestaan aan meer feitenkennis die het
debat kan voeden en die toelaat om op een
gefundeerde manier suggesties te doen voor
het verdere beleid. 

Met een veldanalyse willen we de rol en func-
ties van de verschillende actoren in kaart
brengen, met zowel aandacht voor de positie,
mogelijkheden en ontwikkelingen van indivi-
duele kunstenaars en organisaties, als voor
ontwikkelingen in het landschap. Midden 2007
willen we met de eindresultaten van de veld-
analyse naar buiten komen. Die analyse zien
we als een interactief proces met de sector.
In de loop van het onderzoek voorzien we dus
diverse discussiemomenten met de sector of
segmenten ervan.

Als opstap analyseren we in het najaar 2005
de eerste uitvoering van het kunstendecreet.
Ook hier volgen we meerdere sporen. We analy-
seren de ingediende dossiers, de adviezen en
de beslissingen. Maar we organiseren ook een
aantal rondetafels met deelsegmenten van de
sector: teksttheater, kinder- en jeugdtheater,
dans, muziektheater, kunstencentra en werk-
plaatsen, kunsteducatie. De belangenbeharti-
ger Vlaamse Directies voor Podiumkunsten
(vdp) is hierbij onze partner. 

Er staan ook twee ‘regionale’ discussies op
het  programma. Samen met het Brussels
Kunstenoverleg organiseren we een sessie
voor de Brusselse organisaties. En in Kortrijk
(Limelight) is er een discussie over samen-
werking in West-Vlaanderen. 

De analyse willen we verrijken met een reflec-
tie vanuit een artistieke blik. Aan Marianne
Van Kerkhoven hebben we gevraagd om een
aantal bevindingen bij de eerste subsidieronde
op papier te zetten.

De resultaten van de doorlichting en de artis-
tieke reflecties zal u kunnen lezen in een extra
dik dossier van de Courant die begin februari
2006 verschijnt. Hieraan wordt een discussie-
moment gekoppeld. 

Volg het traject 

‘Artistieke praktijken en trajecten’ 

op www.vti.be
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WERKBEURS 
AUTEURS 2006
01|12|2005

Via het Vlaams Fonds voor de Letteren kunnen
auteurs een werkbeurs aanvragen voor 2006.
Dat is een subsidie met als doel de auteur
ondersteuning te bieden bij het realiseren 
van zijn/haar literaire werkzaamheden. De
(jaarlijkse) indiendatum voor aanvragen is 
1 december 2005. Enkele belangrijke punten
uit het reglement:

Formele criteria: van de auteur zijn ten minste
twee literaire werken in boekvorm gepubliceerd
of twee toneelstukken opgevoerd.

Inhoudelijke criteria: vooral de kwaliteit van
het literaire werk dat werd gepubliceerd of
opgevoerd in de voorbije jaren telt. Extra 
aandacht gaat naar het meest recente werk.
Voorts wordt rekening gehouden met de
doorzichtigheid en de overtuigingskracht van
het ingediende werkplan en de mate waarin
vroegere, met een werkbeurs ondersteunde
plannen zijn gerealiseerd. De kritische waar-
dering in gezaghebbende tijdschriften en
boekenbijlagen en de erkenning via literaire
bekroningen of eervolle vermeldingen kunnen
een rol spelen. 
Er zijn ook criteria per genre. Voor toneel-
auteurs vermeldt het reglement o.m. de 
literaire kwaliteit en de schrijfstijl van het
werk (los van de opvoeringgeschiedenis); 
ritme en structuur; personagetekening en
dramatische ontwikkeling; invalshoek en 
thematiek. 

• Meer informatie: 
www.fondsvoordeletteren.be
> subsidieregelingen > auteurs.

DEADLINES
BELEID

Els Baeten

PROJECTBEURS INDIVIDUELE 
KUNSTENAARS 2006 – PERIODE 2
15|01|2006

Kunstenaars die een beurs willen aanvragen
voor een project dat aanvangt in de periode
mei-augustus 2006, moeten ten laatste op 
15 januari 2006 een aanvraag indienen bij 
de administratie Cultuur van de Vlaamse 
overheid.
Let op: podiumkunstenaars kunnen enkel
beurzen voor reflectie aanvragen.

• Alle nuttige informatie staat op:
www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
wetgeving/kunstendecreet.

HOU ALVAST DE VOLGENDE INDIENINGSDATA IN DE GATEN

ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURS 
15|03|2006
Kunstenaars ‘aan wiens oeuvre een bijzondere
kwaliteit of bijzondere mogelijkheden toegeschre-
ven worden’, kunnen een ontwikkelingsgerichte
beurs aanvragen (lager dan 8000 euro) voor het
jaar 2006. Van kunstenaars die ondersteund 
worden, verwacht de overheid dat zij hun beurs
gebruiken om zich in hun kunstcreatie te
engageren en hiervan verslag uitbrengen.

CREATIEOPDRACHTEN 
15|03|2006 

INTERNATIONAAL 
31|03|2006
Ondersteuning van internationale projecten en
internationale netwerkorganisaties voor de periode
september-december 2006.

• Meer informatie volgt. 
Zie ook www.wvc.vlaanderen.be/regelgeving-
cultuur/wetgeving/kunstendecreet.
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Het Vlaams Theater Instituut gaat van start met 
een nieuwe zoekmachine voor informatie over de
podiumkunsten: de AquaBrowser. De openbare 
bibliotheken in Nederland gebruiken het systeem 
al enkele jaren. Bibliotheken van hogescholen en
universiteiten in het buitenland volgden.
Voor België heeft het VTi de primeur!

Zoals Google het internet uitkamt, maakt de Aqua-
Browser documenten over de podiumkunsten door-
zoekbaar.

Via zoeken.vti.be ga je in één gooi door:
• de collecties van het VTi (boeken, tijdschriften, 
• krantenknipsels, documentatiestukken, video’s,...);
• de boeken van het Theater Instituut Nederland; 
• websites van podiumorganisaties;
• online tijdschriften en weblogs;
• dramateksten online;
• het podiumkunstenaanbod van de internetboek-
handel Amazon;
En nog veel meer.

Met het nieuwe zoekprogramma zetten we een flinke
stap vooruit qua gebruiksgemak. AquaBrowser laat
je zoekvraag nooit doodlopen, maar reikt automa-
tisch alternatieven voor je zoekwoord aan.

• Een nieuwe zoekvraag start bovenaan met enkele
woorden in de zoekbox. Probeer gerust “theater in
vlaanderen” of “alibi”. 
• Meteen verschijnen onderaan enkele resultaten in
een lijstje. De computer berekent bovendien enkele
spellingsvarianten, vertalingen en nabijgelegen
trefwoorden of zoekbegrippen. Die suggesties voor
verdere zoekacties staan in een ‘woordenwolk’. 
• Als je vindt dat de eerste resultaten nog niet goed
zitten, kun je het accent van je zoekvraag verleggen
door op de suggesties in de woordenwolk te klikken.
• Ook de rechterkolom van het zoekscherm kan je
helpen om je zoekresultaten te verfijnen. Daar
beperk je de resultaten volgens bron (bijv. enkel 
webpagina’s), genre of materiaaltype (bijv. enkel
video’s).

AquaBrowser. 
Nieuwe zoekmachine voor de podiumkunsten op zoeken.vti.be

Dries Moreels

http://zoeken.vti.be
Thuis experimenteren
Wij staan klaar om je te helpen bij het gebruik van de nieuwe zoekmachine. Je zoekt informatie via zoeken.vti.be
en wil graag enkele tips die je bij de beste zoekresultaten kunnen brengen? 
Bel 02/201 09 06 of stuur een e-mail naar bib@vti.be. 

Een demonstratie in de bib
Wie de VTi-bibliotheek raadpleegt, helpen we graag op weg met een korte demonstratie.

AquaBrowser ‘roadshow’
Het VTi presenteert zoeken.vti.be ook in enkele scholen; voor docenten, studenten en andere geïnteresseerden:
• Op 09/11/2005 in het RITS, Brussel
• Op 17/11/2005 in UA, Wilrijk
• Op 18/11/2005 in Gent
• Op 02/12/2005 in het HID, Lier
• Later in Maastricht
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VTi TUSSENSTAND

[INTERNATIONAAL] CIRCLE ROUND TABLE
‘METROPOLIS OF EUROPE’
‘Metropolis of Europe. Urban cultural life and inter-city
cultural interactions for ‘cultural diversity’ in Europe’,
dat is de volledige titel van de Circle Round Table die
op 23 en 24/09/2005 in Warschau gehouden werd.
Partners waren Warsaw Research Institute en Pro
Cultura Foundation.
Tijdens de rondetafel werden de resultaten voorgesteld
van een onderzoek naar culturele diversiteit in zes 
steden: Barcelona, Boedapest, Parijs, Tallinn, Rome 
en Warschau. Centrale onderzoeksvragen waren o.a.:
Welke significante culturele veranderingen grijpen er
plaats? In hoeverre en hoe zijn deze steden laboratoria
voor nieuwe vermengingen en interacties? Welke
hybride artistieke vormen zijn er ontstaan? 
Tijdens de rondetafel werden ook papers over andere
steden voorgesteld. Het VTi gaf toelichting bij het
lopende onderzoek naar culturele diversiteit en
artistieke praktijken. (Zie item [Diversiteit].)
Aan de hand van al dit materiaal wordt nu een 
tweetalige Engels-Poolse publicatie voorbereid. 
• Rapport te raadplegen in het VTi. Publicatie in 
voorbereiding – nieuws volgt.
• Zie www.circle-network.org.                               EB

[INTERNATIONAAL] VTi-COLLOQUIUM ‘GRENSGEVALLEN’
Tijdens Het Theaterfestival organiseerde het VTi het
colloquium ‘Grensgevallen. De internationale dimensie
van de podiumpraktijk’, op 02/09/2005 in het PSK,
Brussel. De studiedag wilde enerzijds de internationale
dimensie van de podiumpraktijk voeding geven en
anderzijds een stand van zaken opmaken van de eerste
uitvoeringsronde van het kunstendecreet.
In de voormiddag waren er vier workshops, waarin de
deelnemers ervaringen konden uitwisselen over inter-
nationale cultuurcommunicatie, de Europese cultuur-
programma’s, de Vlaams-Nederlandse samenwerking
en mobiliteit. 
Na de middag waren er toespraken van John Zwaene-
poel (Damaged Goods), George Lawson (SICA) en 
cultuurminister Bert Anciaux. Er waren rondetafel-
gesprekken met mensen uit de podiumpraktijk – 
Ruth Collier (Thomas Hauert/ZOO), Han Bakker (ex-
Dogtroep), Frie Leysen (KunstenFESTIVALdesArts) en
Ola Mafaalani – en de voorzitters van de beoorde-

lingscommissies theater, dans, muziektheater, kun-
stencentra/werkplaatsen en festivals. 
• Van die workshops, lezingen en gesprekken is er een
uitgebreide verslaggeving beschikbaar via www.vti.be.

JJ

[INTERNATIONAAL] CULTURELE SAMENWERKING
VLAANDEREN-NEDERLAND
Op uitnodiging van de Commissie voor het Cultureel
Verdrag Vlaanderen-Nederland (CVN), die de Vlaamse
en de Nederlandse overheid adviseert over de Vlaams-
Nederlandse culturele samenwerking, organiseerde het
Vlaams cultuurhuis De Brakke Grond op 19/09/2005
een expertmeeting over de Vlaams-Nederlandse
samenwerking in Amsterdam. Theater Instituut
Nederland (TIN) en VTi werkten eraan mee. 
Er werd cijfermateriaal gepresenteerd over de aan-
wezigheid van Vlaamse voorstellingen in Nederland en
vice versa, de visie van de verschillende overheden
werd toegelicht en in een aantal rondetafelgesprekken
werd gebrainstormd over toekomstige pistes voor de
Vlaams-Nederlandse samenwerking.
• Verslaggeving en meer informatie:
www.brakkegrond.nl/debat.htm.                              JJ

[INTERNATIONAAL] MEER “IJKPUNTEN”
We bedanken hierbij de lezers die ons terecht atten-
deerden op onvolledigheden in de tijdsbalk in het
dossier internationaal in Courant#74, waarin ijkpunten
uit de internationale geschiedenis van de podium-
kunsten werden voorgesteld. 
Frans Redant wees op het belang van de speelbeurten
van Thyestes door Toneel Vandaag bij het Théâtre des
Nations in Parijs en op het Holland Festival (1966) en
de passage van Mistero Buffo van de Internationale
Nieuwe Scène op de Cour d’Honneur in Avignon (1972).
Hij vermeldt verder de oprichting door Franz Marijnen
van het ro-theater in Rotterdam (1976), “niet alleen
spraakmakend door eigen regies, ook door internatio-
nale, voor ons onbereikbare gastregisseurs als Karge &
Langhoff (zie Jan Decorte)” en de oprichting van Open
Theater in Antwerpen door onder anderen Carlos
Tindemans en Frie Leysen, “dat Fringetheatervoorstel-
lingen uit het buitenland uitnodigde vóór De Singel
deSingel werd”. En “eigenlijk begon het al met Het
Vlaamsche Volkstooneel dat in Parijs triomf oogstte
met Tijl en Lucifer van Anton Van de Velde – maar dat
is het Paleolithicum”. (Dat was in 1927.)
Jeanne Brabants wees op de uitvoerige internationale
werking van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen in de
jaren 1970 en 1980. “Aan de golf van De Keersmaeker,
Fabre, Vandekeybus en co ging een andere Vlaamse
golf vooraf. Vóór 1980 werd in Vlaanderen een volledig
dansonderwijs opgericht, gaande van het lager, over

34
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het middelbaar tot het hoger onderwijs. De jonge
dansers uit deze scholen vonden hun weg naar het
Koninklijk Ballet van Vlaanderen en balletgezelschap-
pen over de hele wereld. Vanaf het begin werkten deze
instellingen met een open blik op de wereld.” Het
Ballet van Vlaanderen toerde tussen 1970 en 1985
doorheen Europa en over de hele wereld, van Helsinki
tot Istanbul, van de Verenigde Staten en Zuid-Amerika
tot China.                                                               JJ

[ONDERZOEK] HET PUBLIEK VAN 
DE PODIUMKUNSTEN IN BRUSSEL
In 2003 werden de Frans- en Nederlandstalige podium-
kunsten in Brussel in kaart gebracht. Uit die studie,
‘Dwarsdoorsnede van de podiumkunsten in Brussel’,
bleek dat er grote nood is aan kennis van het publiek.
De Brusselse Schepen van Cultuur Henri Simons heeft
nu aan La Maison du Spectacle - La Bellone gevraagd
om een publieksonderzoek op te starten. Bij de
uitwerking van het onderzoek is ook het VTi betrokken.
Er is een tweetalig onderzoeksteam. Aan Nederlands-
talige kant zijn Michael Debusscher (hoofd van advies-
bureau Cesor) en Dieter Vandebroeck (verbonden 
aan de Vakgroep Sociologie van de Vrije Universiteit
Brussel) de onderzoekers. Aan Franstalige kant wordt
het onderzoek gecoördineerd door Nancy Guilmain, 
één van de co-auteurs van de ‘dwarsdoorsnede’. 
Het onderzoek peilt naar de drijfveren om theater- en
dansvoorstellingen bij te wonen en naar potentiële
belemmeringen van theater- en dansbezoek.
Tijdens het seizoen 2005-2006 is er een grootschalige
bevraging aan de hand van een schriftelijke vragen-
lijst. Bezoekers worden gevraagd om die in te vullen
op de avond van de voorstelling. In tweede instantie
volgt een reeks diepte-interviews met een geselecteerd
aantal bezoekers. 
• Zie www.bellone.be.                                            EB

[DIVERSITEIT] ARTISTIEKE PRAKTIJK EN DIVERSITEIT
Het onderzoek rond artistieke praktijken en diversiteit
staat op de sporen. 
Zoals we berichtten in Courant#74, wordt er naar ver-
schillende resultaten toegewerkt: tegen februari 2006
finaliseren onderzoekers van Kunst en Democratie,
CultuurNet Vlaanderen en VTi een publicatie over de
manieren waarop kunstenaars en artistieke praktijken
ingaan op de hedendaagse diverse samenleving in een
Vlaams-Brusselse context. Verder in 2006 staan er
coachingsessies op het programma.
Ondertussen groeit de website Café Casa als instru-
ment om de verschillende ervaringen met diversiteit in
de samenleving te verzamelen. Café Casa functioneert
immers als weblog. De kunstenaars en cultuurmakers

wiens werk in de publicatie zal beschreven worden, 
zijn uitgenodigd om er hun ervaringen, methodes,
praktijken neer te schrijven. In de loop van de volgen-
de weken verwachten we verschillende bijdragen.
• Ga naar www.vti.be/cafecasa.                            AVD

[COLLECTIES] VIDEODIGITALISERING
De digitalisering van videomateriaal uit de VTi-collec-
ties is op kruissnelheid. De gedigitaliseerde video’s
worden nu stelselmatig nagekeken en met open source
software gecomprimeerd voor eindgebruik. Van zodra
de bestanden klaar zijn worden ze in een digitaal depot
opgeslagen, waar je ze gemakkelijk terugvindt. 
Op ‘Informatie 2005’, een studiedag en beurs georga-
niseerd door de VVBAD (22 en 23/09/2005, Etterbeek),
stonden digitale depots en nieuwe online strategieën
voor bibliotheken en archieven centraal. Dries Moreels
gaf er een lezing over onze aanpak rond digitale video
en de keuze voor een depotserver. In een andere sessie
kwam de implementatie van de zoekmachine
AquaBrowser door VTi aan bod.
Ook onze Europese collega’s kijken mee naar onze
aanpak: op de rondetafel van het netwerk voor docu-
mentatiecentra over podiumkunsten ENICPA (14 en
15/10/2005 in Sevilla), presenteren we de gebruikte
technieken en de achterliggende overwegingen.
• Nieuwsgierig naar de digitale video’s? Ga een kijkje
nemen op http://depot.vti.be of neem contact op met
wessel@vti.be.
• Check www.vvbad.be en www.enicpa.org.            DM

[COLLECTIES] AANWINSTEN 
TURKIJE EN GRIEKENLAND
Over Turkije praten, levert tegenwoordig gegarandeerd
vuurwerk op. In de discussie over de Europese iden-
titeit vergeten we nogal licht dat in de antieke wereld
grote delen van Turkije in de Griekse cultuur waren
opgenomen. Een belangrijk aantal antieke theaterge-
bouwen ligt vandaag in Turkije. Op zoek naar aanwin-
sten komen Turkije en Griekenland dan ook samen aan
bod: een studie over de antieke theatercultuur (Simon
Goldhill en Robin Osborne), nieuwe analyses van de
economische positie van de acteurs (Pat Easterling 
en Edith Hall) en over de gebouwen.
We bestelden verder een veelbelovende studie van
Daniel Vitkus over de figuur van “de Turk” in het
Engelse theater, naast enkele overzichtswerken over
drama en film in Turkije vandaag van Jacob Landau en
Metin And. Wendy Buonaventura schetst in Serpent of
the Nile de bredere context van de culturele betekenis
van het dansen door vrouwen in de Arabische wereld.
Uiteraard konden enkele boeken over de actuele
omgang met de griekse tragedie niet ontbreken Rush
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Rehm heeft het over radicaliteit en bij Oxford UP 
verscheen zopas een reader onder de titel Dionysus
since 68.                                                               DM

[KUNSTKRITIEK] MASTERCLASS HET THEATER-
FESTIVAL EN WORKSHOP KLAPSTUK#12
In de zomer van 2002 organiseerde het VTi voor het
eerst een intensieve workshop theaterkritiek onder
begeleiding van de Nederlandse kunstcritica Anna
Tilroe. Wegens groot succes kwam er in de zomer van
2003 een vervolg. Twee keer werd er gemikt op begin-
nende podiumrecensenten. Vorig jaar koos het VTi
ervoor om de meer geoefende pennen aan bod te laten
komen en organiseerden we een veeleisender master-
class kunstkritiek.
Tijdens Het Theaterfestival 2005 in Brussel gingen we
verder op dat spoor met Hannes Couvreur (Klara,
Canvas), Wouter Hillaert (De Morgen, Rekto:verso), 
Lars Kwakkenbos (Klara, De Standaard), Jeroen
Laureyns (De Tijd, Klara), Hendrik Tratsaert (Janus),
Karel Vanhaesebrouck (Rekto:verso, Obscuur, Theater&
Educatie) en Robin D’hooge (VTi, Goddeau). In het
kader van een uitwisseling met de masterclass van het
TIN werd Manon Berendse (Lucas X, MrMotley, ST/ate
of the/ART) afgevaardigd vanuit Nederland. Gids
doorheen het goedgevulde parcours was opnieuw Anna
Tilroe, die de week bestempelde als een van haar
meest vruchtbare workshops ooit. 
De inhoudelijke focus was in 2005 expliciet multidisci-
plinair. Bezoeken aan producties op Het Theaterfestival
(FORGERIES, LOVE AND..., 4.48, psychose,...) en daar-
buiten (Pina Bausch in deSingel) naast opera (Die
Zauberflöte), beeldende kunst (Lili Dujourie) en film
(Fassbinder), werden gekoppeld aan analyse- en dis-
cussiemomenten. De schrijfopdrachten gingen dieper
in op de theatervoorstelling Bezonken Rood (ro theater/
Het Toneelhuis), architectuur (‘Kinshasa, de imaginaire
stad’) en een interview met Viviane De Muynck
(Isabella’s Room). Er werd ook een debat gehouden
over de opdracht van de recensent en kunst in het
algemeen.
Omdat het VTi heel wat ervaring heeft als organisator
van kunstkritiekworkshops, nodigde het internationaal
dansfestival Klapstuk het VTi uit om actief mee te
werken aan de workshop danskritiek in het kader van
de twaalfde editie van Klapstuk (van 20/10 tot
10/11/2005). De workshop richt zich expliciet tot 
jongere schrijvers; ervaring helpt maar het is geen
vereiste. De werksessies worden gegeven door Steven
Heene (De Morgen), Elke Van Campenhout (De
Standaard, Etcetera), Pieter T’jonck (De Tijd) en Peter
Anthonissen (criticus, dramaturg). Zij bieden elk een
eigenzinnige insteek die geënt is op hun eigen ervarin-

gen in het veld. De deelnemers kunnen met hun 
teksten terecht in Verklapt, de dagkrant van het festi-
val of op de minisite – ondersteund door de online
magazines Urbanmag en Goddeau. 
• Meer lezen over traject rond kunstkritiek van VTi:
www.vti.be (themapagina kritiek).
• Festivalinfo: www.klapstuk.be; minisite danskritiek:
www.urbanmag.be.                                                RD

[VTi PLOEG] KLEINERE PLOEG
Het VTi gaat de eerste ronde van het kunstendecreet 
in met een kleinere ploeg.
We namen afscheid van bibliotheekmedewerker
Bernadette De Bruyn. Bernadette vond een nieuwe job
bij Emancipatie Via Arbeid (EVA, Schaarbeek), een
organisatie die de sociaal-economische integratie
bevordert van sociaal achtergestelde groepen via de
creatie van duurzame, aangepaste tewerkstelling. 
Ook bibliothecaris Niki Priem verliet de ploeg. Niki
werkt intussen als documentalist voor de Mediatheek
sociaal werk en de Mediatheek lerarenopleiding van de
Artevelde Hogeschool in Gent. We wensen hen veel
geluk in hun nieuwe werkomgeving.
• De medewerkers van VTi vind je op www.vti.be >
contact.                                                               CVP
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CONTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
www.podiumarchief.be
www.kunstenloket.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

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

MEDEWERKERS
Els Baeten, Diane Bal, Yasmina Boudia, Wessel Carlier,
Christel De Brandt, Martine De Jonge, Mieke De Schepper, 
Robin D’hooge, Catty Hoste, Joris Janssens, Veerle Keuppens,
Dries Moreels, Ann Olaerts, An van. Dienderen, 
Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens
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Petra Van Brabandt, An van. Dienderen, 
Caroline Van Peteghem, Marc Verstappen
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BIBLIOTHEEK
Nieuwe openingsuren!
Open: dinsdag, donderdag en vrijdag 14:00-18:00; 
woensdag 13:00 - 20:00.
Gesloten: maandag, weekend.
Vakantieplannen
Bibliotheek gesloten op: vr 11/11/2005 (Wapenstilstand); 
ma 26/12/2005 t/m ma 02/01/2006 (kerstvakantie).

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

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

MET STEUN VAN 
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.
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