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DE BESLISSINGEN VOORBIJ
TOEKOMSTPERSPECTIEVEN IN HET PODIUMKUNSTENLANDSCHAP

4>7 ARTISTIEKE PROJECTEN EN TRAJECTEN IN KAART
Het VTi start met een veldanalyse van de podiumsector. 
Els Baeten geeft aan hoe de bakens voor de analyse worden uitgezet.

8>9 WAT IS SAMENWERKEN?
Minister Anciaux verwacht dat meer samenwerking in de kunstensector zal leiden tot
een beter gebruik van werkingsmiddelen. Nikol Wellens grijpt terug naar het onder-
zoek naar synergie in 2004 en stipt aan dat podiumorganisaties niet aan industriële
normen kunnen gemeten worden. Dus is bijkomend praktijkonderzoek aangewezen. 

10>11 GIJ ZULT SAMENWERKEN!
Joost Fonteyne doet het verhaal van Buda kunstencentrum: het samengaan van het
festival Beeldenstorm, danswerkplaats Dans in Kortrijk en kunstencentrum Limelight.

12>13 OF WE WILLEN SAMENWERKEN?
Hans Bruneel en Hilde Teuchies van Het muziek Lod zien heel wat goede redenen 
om samen te werken: het optimaliseren van de creatie, de productie, de presentatie,
de communicatie,... Maar een paniekerig zoeken naar besparingen willen ze resoluut
afwijzen.

14>19 HOE KOOK IK EEN KIKKER?
In welke mate valt er een “beleid voor de grote huizen” te onderkennen? 
En maakt de subsidiënt hiermee effectief een einde aan de “heilloze versnippering”?
Joris Janssens en Dries Moreels maakten een vergelijking tussen de budgetten van
2001 en de subsidiebeslissingen in 2006 voor de sector van de podiumkunsten.

20>21 WORDT INTERNATIONAAL WERKEN BELOOND?
Welke impact hebben de subsidiebeslissingen in het kader van het kunstendecreet
op de internationale werking van onze podiumgezelschappen? 
Els Baeten en Joris Janssens geven een aanzet voor een analyse.

22 MEER DAN OOIT AFHANKELIJK VAN HET BUITENLAND
Ruth Collier over het belang van internationaal werken voor ZOO, het dansgezel-
schap van Thomas Hauert.

23 ELK PARTNERSHIP WORDT KWETSBAAR
Jo Roets en Peter De Bie van theatergezelschap Laika over de planning van hun
internationale werking met het perspectief van een tweejarige structurele onder-
steuning.

24>29 TO BE OR NOT TO BE
Kristien De Coster van Ultima Vez geeft haar kijk op de internationale werking van
de dansgezelschappen en het “plafond” voor de dans.

KALENDER
Debat artistieke selectie in een diverse samenleving;
Actiedag diversiteit: interculturaliseren; Colloquium
hedendaagse dans en jongeren: van de dans af/gezien;
Presentatie publicatie IN SITU; Studiedag infrastructuur;
Dag van het jeugdtheater; Infosessies CultuurDatabank

BELEID
Overzicht indieningsdata subsidieaanvragen.

TUSSENSTAND
Internationaal: IETM Utrecht, delegatie China; Artistieke
praktijken en trajecten: loopbaanontwikkeling acteurs en
theatermakers, overzicht opleidingen podiumkunsten;
Collecties: VTi en CultuurDatabank, nieuw jaarboek online,
schenkingen, theaterteksten, roadshow zoeken.vti.be,
rondleidingen in de bibliotheek; Kunstkritiek: webpagina’s
masterclass 2005; Tendensen: hoe volks is ons theater?

COLOFON

UITNEEMBARE BIJLAGE:
STENEN IN DE STROOM
EEN PLEIDOOI VOOR VERTROUWEN
Welke repercussies hebben de recente subsidie-
beslissingen op de praktijk van de podiumkunste-
naars en het resultaat dat op de podia getoond
wordt? We vroegen Marianne van Kerkhoven om 
de sector van stof voor een verdere discussie te
voorzien. 
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2006 luidt het begin van een nieuwe sub-
sidieperiode in; verse plannen, andere even-
wichten, spannende projecten, een vals 
plafond, nieuwe leiders, minder geld, meer
opdrachten... Sommige disciplines krijgen
eindelijk de kans om meer in te zetten op
continuïteit, andere op verandering. Het
begin van een subsidieperiode is telkens een
mogelijkheid om opnieuw te beginnen of
stevig verder te doen.

Voor het VTi start ook een nieuwe subsidie-
periode, met minder middelen en minder
mensen. Dat levert een aangepaste werking
op. We hebben ondertussen helaas afscheid
genomen van enkele medewerkers; een aan-
tal inhoudelijke keuzes worden scherper
gemaakt. Zo heeft u al kunnen merken dat
de alom geprezen speellijsten niet langer op
onze website te vinden zijn. Een wekelijkse
premièrelijst blijven we verder aanbieden,
maar voor een volledig overzicht verwijzen
we door naar cultuurweb.be, waar u deze
informatie hopelijk op een efficiënte wijze
zal kunnen blijven vinden. 

Ook het collectiebudget is geslonken, wat
ons noopt tot een zuiniger aankoopbeleid
voor de bibliotheek die ondertussen als een
referentiepunt geldt voor vele gebruikers,
studenten, professionelen, leerkrachten,
educatieve medewerkers, dramaturgen,
onderzoekers en buitenlandse gasten. 

We vragen begrip voor deze aanpassingen,
maar we zullen er hoe dan ook alles aan
doen om als steunpunt onze ondersteunende
en dienstverlenende rol te blijven spelen. Te
beginnen met deze extra gevulde eerste
Courant van het jaar. Integraal gewijd aan
het kunstendecreet.

De beslissingen over de eerste uitvoering
van het kunstendecreet brachten een pole-
miek op gang over de toekomst van onze
podiumkunsten. Die werd niet alleen uitge-
lokt door uitspraken over individuele dos-
siers maar vooral door een aantal expliciete
beleidsopties, die minister Anciaux zelf als
een ‘trendbreuk’ bestempelde en die in de
sector de wenkbrauwen deden fronsen.
Vooral de beslissing om een relatieve stop
te zetten op de instroom van organisaties
rond individuele kunstenaars, weekte forse
reacties los.

In deze Courant komen we hier en daar
terug op de debatten van het afgelopen
najaar. Er zijn namelijk heel wat stellingen
en hypotheses naar voren geschoven, die
interessant genoeg zijn om aan een gedegen
analyse te onderwerpen. Zo presenteren we
een cijfermatige analyse, waarin we probe-
ren het door sommigen gewraakte beleid
voor de Grote Huizen in kaart te brengen.
Maar in dit dossier ligt de klemtoon op de
toekomst, omdat het stilaan tijd is om een
stap verder te zetten. Hoe zal het podium-
kunstenlandschap er uitzien, als het stof
van de polemiek is gaan liggen? 

DE BESLISSINGEN VOORBIJ
Ann Olaerts

WOORD VOORAF
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Wat is de impact van de beslissingen op de
artistieke praktijk en de manier waarop die
organisatorisch ondersteund wordt? Dat zijn
de centrale vragen van dit extradikke
Courant-dossier.                                     

Het antwoord op die vragen hangt niet
alleen af van de beslissingen van de rege-
ring, want die zijn niet op een deterministi-
sche manier richtinggevend voor de artistie-
ke praktijk. Ze hangen vooral af van de
manier waarop de sector die beslissing als
afzetbalk neemt en zal nemen voor zijn
praktijk. Hoe gaat men om met de hernieuw-
de oproep om samen te werken? Waar gaat
al die artistieke energie naartoe, die op dit
moment (nog) niet (helemaal) gekanaliseerd
is? We vroegen aan Marianne van Kerkhoven
om een bijdrage over de impact van de
beslissingen op de artistieke praktijk, en de
manier waarop die het beste georganiseerd
kan worden.

Natuurlijk is het nog te vroeg om de impact
volledig te kunnen inschatten. Maar er zijn
wel elementen voorhanden die onze futurolo-
gie al een beetje basis kunnen geven: ener-
zijds de geactualiseerde beleidsplannen,
waarin de organisaties een realistische
afspiegeling maken van hun plannen op
middellange termijn, en anderzijds een reeks
van rondetafelgesprekken, die het VTi het
voorbije najaar organiseerde. Uit die sessies
distilleerden we twee stellingen, en we vroe-
gen diverse collega’s om daarop te reageren.

Een eerste stelling is ‘samenwerken kost tijd
en geld’, omdat nogal wat stemmen rea-
geerden tegen de al te eenzijdige beleids-
visie op samenwerking als een economise-
rende, kostenbesparende operatie. Een twee-
de stelling is ‘internationaal werken wordt
niet beloond’, omdat er merkwaardig genoeg
wordt gesproken van een subsidieplafond
voor de dansgezelschappen die het hoogste
percentage aan eigen inkomsten realiseren
door hun buitenlandse activiteiten. De vraag
die we ter tafel brengen is: in welke mate
komt hun internationale werking onder druk
te staan?

Dit dossier is de opmaat van een grondiger
veldanalyse, die het VTi de volgende twee
jaren op het programma heeft staan. We
denken nog volop na over de aanpak ervan
en zoeken partners bij universiteiten die hun
expertise willen inbrengen. In deze Courant
geven we al een aantal uitgangspunten mee
die we willen hanteren. We geven ook een
aantal clusters van onderzoeksvragen die
ons relevant lijken. We zien de veldanalyse
als een interactief proces: we willen tussen-
tijds met deelaspecten naar buiten komen
en die met de sector, de commissies en de
beleidsmakers bespreken.
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ARTISTIEKE PROJECTEN 
EN TRAJECTEN IN KAART

Els Baeten

Nu de eerste beslissingsronde van het kunsten-
decreet achter de rug is, is het VTi begonnen
met een veldanalyse. Vanuit een vogelperspec-
tief zullen we de sector onderzoeken, luisteren
naar noden en behoeften, tendensen detecteren,
en suggesties formuleren met het oog op een zo
goed mogelijke afstemming van beleid en artis-
tieke praktijk. Om te beginnen hopen we dat
voor administratie, beoordelingscommissies en
beleidsverantwoordelijken de resultaten van dit
onderzoek kunnen bijdragen tot een kennisge-
baseerde beoordeling en beleidsvoering. Tegelijk
willen we de informatie ter beschikking stellen
voor de spelers in het veld. Er is immers niet
alleen bij beleidsmakers behoefte aan fijnmazige
kennis over de sector. We merken dat bij profes-
sionals in binnen- en buitenland en bij recensen-
ten de kennis van de sector afneemt. Een betere
veldkennis kan organisaties en kunstenaars hier
te lande helpen om zich beter te positioneren in
de sector, wat ook bruikbaar kan zijn bij het
opbouwen van argumenten bij een volgende 
subsidieaanvraag.

CONCEPT, RAAMWERK
We zijn volop bezig de bakens van de analyse uit
te zetten. Onder voorbehoud geven we hier al wat
meer concrete invulling aan de richtingen die we
uit willen. 

DEFINITIE VAN HET VELD
Een eerste, wel zeer fundamentele vraag is: hoe
willen we het veld definiëren, afbakenen? Wie een
veldanalyse wil ondernemen, kan niet anders dan
de grenzen van dat veld nadrukkelijk bevragen. In
het verleden heeft het VTi zich voor een aantal van
zijn activiteiten vooral op het professionele en
gesubsidieerde segment van de podiumsector
gericht. De recente beslissingen, waarbij de
instroom voor een aantal subsectoren drastisch
beperkt is, plaatsen dat uitgangspunt onder druk.
Verder stellen we vast dat we bij een veldanalyse

moeilijk bepaalde ontwikkelingen kunnen negeren,
zoals de toenemende aanwezigheid van musical,
comedy... Wie enkel de subsidiestatus als criterium
neemt, kijkt exclusief door de bril van het beleid,
en verliest daardoor mogelijk nieuwe artistieke,
organisatorische of maatschappelijke ontwikkelin-
gen uit het oog. Al op voorhand beperk je de
mogelijkheid om evoluties te verkennen in een veld
met steeds vlottende grenzen.
Vanuit dat perspectief kun je het veld vergelijken
met een ui, met als binnenste schil de gesubsi-
dieerde sector, als tweede schil al wie in de loop
van de laatste jaren ambieerde om subsidie te
ontvangen maar uit de boot viel, en vervolgens
aangrenzende ‘percelen’, zoals het live entertain-
ment en de amateurkunsten. In de veldanalyse zal
de grootste aandacht nog steeds uitgaan naar het
gesubsidieerde circuit, maar het is van cruciaal
belang om ook een bredere blik aan te bieden. In
ieder geval willen we, naast de kern, de tweede
schil bij de analyse betrekken. Verder gaan we na
hoe we zicht kunnen krijgen op wat zich buiten die
twee schillen bevindt. Courant#73 over de ‘vrije
sector’ bood daartoe een eerste aanzet. Verder is
de VTi-databank van cruciaal belang. Die is tot op
vandaag toegespitst op het structureel of project-
matig gesubsidieerde segment van de sector. 
In de toekomst zal Cultuurweb van CultuurNet
Vlaanderen, de databank die informatie aanbiedt
over een veel breder veld dan de gesubsidieerde
kunsten, nieuwe mogelijkheden bieden voor cijfer-
matig onderzoek. Een eerste oefening zal dan ook
zijn om de gegevens van die databank te leggen
naast de gegevens van de VTi-databank.

AANDACHT VOOR HET HISTORISCH PERSPECTIEF
We beperken de veldanalyse niet tot een beschrij-
ving van de huidige situatie, maar bouwen ook een
historisch perspectief in. Ten eerste gaan we na
hoe kunstenaars in de loop der tijd probeerden hun
ambities te realiseren en binnen welke organisa-
torische context; ten tweede hoe gezelschappen en
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organisaties zich in de loop der tijd ontwikkeld
hebben. We willen hiertoe de evolutie van een re-
presentatief staal van kunstenaars en organisaties
nader bekijken. Daarnaast denken we eraan om
voor een aantal parameters een vergelijking te
maken tussen bepaalde tijdsmomenten. We willen
dus ook met dwarsdoorsneden werken. Dit spoort
met de intentie om de VTi-databank regressief aan
te vullen met de informatie uit de gedrukte jaar-
boeken sinds het seizoen 1980-1981. 

EEN FUNCTIONELE ANALYSE
Onze ambities reiken verder dan een loutere kwan-
titatieve cartografie van aantal spelers, produc-
ties, voorstellingen,... Om een goed beeld te krijgen
van de sector is het belangrijk om te weten in
welke mate en hoe verschillende functies – oplei-
ding, onderzoek, creatie, spreiding, kunstkritiek,...
– worden ingevuld, hoe de invulling evolueerde in
de tijd, welke nieuwe tendensen zich aandienen en
welke fricties of lacunes zich eventueel voordoen.
Gelukkig is voor een aantal aspecten al vrij veel
informatie beschikbaar via eigen onderzoek of
onderzoek door anderen. Zo is er al uitgebreid
onderzoek gedaan over het publiek en over spreid-
ing. Daarom willen we de onderzoeksfocus richten
op diverse aspecten van de creatie, op hoe de
artistieke praktijk georganiseerd is. Dit betekent
nog niet dat de andere functies volledig uit de
aandacht verdwijnen.

KUNSTENAARS, ORGANISATIES, LANDSCHAP
We hebben zowel aandacht voor de positie,
mogelijkheden en ontwikkelingen van individuele
kunstenaars en organisaties, als voor ontwikkelin-
gen in het landschap. Daarmee volgen we een-
zelfde stramien als in 1996, toen het VTi ook een
analyse van de podiumsector maakte. Hoewel de
sector er tien jaar later flink anders uitziet, lijkt
dat stramien ons nog steeds goed bruikbaar. Het
feit dat er binnen het kunstendecreet nu nieuwe
mogelijkheden geboden worden aan individuele
kunstenaars, en de huidige discussies over kun-
stenaars en de organisatorische context en over
samenwerking tussen organisaties, maken deze
invalshoek nog meer relevant.

ENKELE VRAGEN
Zonder exhaustief te zijn zetten we hier al een
aantal thema’s op een rij, samen met enkele 
vragen die we graag beantwoord willen zien:

INSTROOM, DOORSTROMING, UITSTROOM
In hoeverre staan gezelschappen, kunstencentra,
werkplaatsen open voor jonge theatermakers? En
welke hulp bieden ze zoal: infrastructuur, presen-
tatiemogelijkheden, zakelijke begeleiding, pro-
motie? Is er bij kunstencentra doorstroming van
jonge kunstenaars? En hoe verlopen die proces-
sen? In hoeverre staat de overheid open voor
nieuwkomers? Vinden zij die geen structurele

5
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subsidie krijgen, een creatieplek? Hoe werd de
nieuwe formule van tweejarige subsidie door com-
missies, administratie en minister gehanteerd?
En welke voor- en nadelen zijn er aan deze formule
verbonden?

ORGANISATIEMODELLEN 
Typologie naar schaal
Hoe vullen ‘grote huizen’ hun verantwoordelijkheid
in ten aanzien van jonge makers en individuele
kunstenaars? In hoeverre verschillen zij hierin 
van minder grootschalige organisaties? Zijn er
verschillen tussen theater en dans?
Hoe kunnen we middelgrote gezelschappen om-
schrijven? Hebben ze gemeenschappelijke ken-
merken? Is het zo dat ze gekneld raken tussen de
grote huizen en kleine gezelschappen? In hoeverre
zijn ze economisch leefbaar? 
Typologie naar functioneren
Hoe los of hoe vast zijn gezelschapsstructuren?
Welke modellen bestaan hierin?
Welke impact heeft een eigen infrastructuur op
artistiek, financieel, organisatorisch vlak? Is er
sprake van een functievervaging tussen
gezelschappen met een eigen zaal en kunstencen-
tra?

SAMENWERKING EN SYNERGIE
Welke vormen van samenwerking bestaan er in de
sector? Op welke vlakken (artistiek, financieel,

zakelijk beheer, infrastructuur, promotie…)? In
welke mate komen de verschillende vormen voor?
Welke voordelen en welke knelpunten zijn hieraan
verbonden? Is samenwerking kosten- en tijdbe-
sparend?

HET AANBOD EN DE GROEI 
Is het aanbod in de loop der jaren toegenomen? Is
het aantal organisaties of eerder de productiviteit
van de organisaties toegenomen? Is het aanbod in
vergelijking met andere landen groter? Wat bedoelt
men met ‘overaanbod’? Krimpt de mogelijkheid om
speelplekken voor podiumkunsten te vinden door
een groeiende aandacht bij kunstencentra en 
cultuurcentra voor andere kunstvormen? Of door
een groeiende aandacht voor initiatieven uit het
niet-gesubsidieerde segment?

ECONOMISCHE EVOLUTIES
In hoeverre klopt het dat er steeds minder geld
naar creatie gaat ten voordele van omkadering?
Leiden meer subsidies inderdaad tot hogere
uitkoopsommen?
Is de kostenstructuur van een organisatie verschil-
lend naargelang de discipline? Klopt het dat dans-
gezelschappen hun creatiebudgetten halen uit de
(internationale) markt? Hoe groot zijn de buiten-
landse inkomsten in vergelijking met de subsidies
van de Vlaamse overheid? 
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ROL VAN DE DIVERSE OVERHEDEN
In welke mate bieden de andere overheden momen-
teel ondersteuning aan de gesubsidieerde sector?
Hoe ziet de geografische netwerking eruit? Zijn er
verdichtingen rond steden? Welke ideeën bestaan er
over verdeling van verantwoordelijkheden tussen
overheidsniveaus? Kan de situatie in andere landen
ons inspiratie bieden?

HOE EN WANNEER?
Het VTi heeft in de loop der tijd veel informatie
verzameld over het reilen en zeilen in de sector.
Bovendien hebben we nu aan al wie structurele sub-
sidie aanvroeg het oorspronkelijke beleidsplan en –
voor de ‘gelukkigen’ - het aangepaste beleidsplan
opgevraagd. Dit zijn natuurlijk essentiële docu-
menten: ze geven inzicht in de aspiraties en in de
door subsidiebeslissingen vaak noodgedwongen
ingeperkte aspiraties, in de financiële en organisa-
torische aspecten. In de loop van het onderzoek 
moet blijken in hoeverre nog bijkomende informatie
nodig is. 

Omdat we niet alleen een cartografie willen uitteke-
nen, maar ook problemen en fricties willen bloot-
leggen, zal de veldanalyse een interactief proces
zijn. We voorzien dus diverse discussiemomenten
met de sector of segmenten ervan. 
Een eerste reeks gesprekken is al achter de rug: met
het teksttheater, het kinder- en jeugdtheater, dans,
muziektheater, kunstencentra en werkplaatsen,
kunsteducatieve organisaties. Er was een sessie met
de Brusselse kunstorganisaties en ten slotte was er

in Kortrijk een gesprek over samenwerking in West-
Vlaanderen. Die discussies hebben alvast veel
materiaal opgeleverd. 

We willen ook graag een beroep doen op bestaande
expertise aan de universiteiten. Aan de ene kant
zoeken we naar mogelijke partners die vanuit
diverse invalshoeken het onderzoek dat wij doen
theoretisch kunnen aanvullen en inkleuren.
Daarnaast schakelen we in de mate van het
mogelijke studenten in om bepaalde deelaspecten
uit te diepen. 
In het najaar van 2007 willen we deze analyse
rond hebben. Op die manier:
• kan de minister hiermee rekening houden bij het
bepalen van beleidsprioriteiten voor de volgende
structurele subsidieronde;
• kan de adviescommissie hiermee rekening hou-
den bij het voorstellen van aanvullende criteria;
• kunnen organisaties en kunstenaars hiermee
misschien rekening houden bij het zichzelf positio-
neren;
• kunnen de beoordelingscommissies het veld-
overzicht als achtergrond gebruiken bij het be-
oordelen van de ingediende beleidsplannen.

Maar we willen ook tussentijds al met deel-
aspecten naar buiten komen. Zo nemen we ons
voor om eerst de danssector onder de loep te
nemen. 

Hou onze website www.vti.be in de gaten voor
verdere ontwikkelingen.
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Begin 2005 zette minister Anciaux in zijn toespraak tot de voorzitters van de beoordelingscommissies het
thema van samenwerking in de kunstensector impliciet op de agenda door een eigen structuur voor elke
kunstenaar in vraag te stellen. Toen hij een paar maanden later zijn beslissing over de subsidietoekenning
meedeelde, noemde hij het één van de aanvullende criteria: “De aanwezigheid van bijzondere samen-
werkingsverbanden die aanmoediging verdienen, die leiden tot een beter gebruik van werkingsmiddelen
en (gedeelde) infrastructuur.” (Nota aan de Vlaamse Regering, p. 13) De verwachting dat samenwerking
op financieel vlak een optimaliserend effect zou tot gevolg hebben, was eerder al geopperd door zijn
voorganger. In zijn toespraak ter afsluiting van Het Theaterfestival 2003 vroeg minister Van Grembergen
de podiumkunstensector om zichzelf te herorganiseren, omdat hij in de volgende beleidsperiode geen
extra middelen voor de sector verwachtte.

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

Het VTi nam het thema op en begeleidde in 2004 het
onderzoek van drie studenten Cultuurmanagement
UAMS naar synergie: samenwerking en fusies. Naast
de juridische en financiële kant kwam ook de men-
selijke factor ruim aan bod, omdat die voor het suc-
ces van elke samenwerking doorslaggevend is. Een
workshop tijdens het colloquium Grand Tour (mei
2004) werd druk bijgewoond. In Courant#70 en op de
website werd de in dit traject verzamelde informatie
gepubliceerd. We grijpen er nu graag naar terug,
omdat deze problematiek na de beslissingen bran-
dend actueel blijft. 

In het algemene taalgebruik staat synergie voor
“méér realiseren door samenwerking”, waarbij een
gecombineerde werking méér resultaat oplevert dan
de som van de aparte werkingen (1+1=3). Dit lijkt
vanzelfsprekend, maar het is pas vrij recent dat
onderzoek bij grote industriële bedrijven het bestaan
van positieve synergie-effecten heeft aangetoond en
dat de bijhorende randvoorwaarden voor synergie
geformuleerd zijn. In zijn bijdrage voor deze Courant
vertelt Joost Fonteyne welke factoren een rol hebben
gespeeld bij het tot-stand-komen van het Buda kun-
stencentrum in Kortrijk.

Het gaat niet noodzakelijk om effecten van fusies,
maar net zo goed om die van andere samenwerk-
ingsverbanden. Eigenlijk is een coproductie al een
vorm van zo’n samenwerking. In eerste instantie is
het doel van samenwerking dan ook niet het realise-
ren van bezuinigingen, wel een samenvoeging van

WAT IS 
SAMENWERKEN?

middelen om een groter en/of beter effect te berei-
ken. In managementonderzoek wordt dan ook een
onderscheid gemaakt tussen ‘besparende’ en ‘addi-
tieve’ synergie. 

Onder optimale omstandigheden blijkt synergie
tussen gelijkaardige, overlappende industriële part-
ners maximaal tien procent kostenbesparing op te
leveren en op de budgetten waarmee multinationale
ondernemingen werken is dat effectief veel geld. Wat
we in de gesubsidieerde podiumkunsten grote orga-
nisaties noemen, zijn naar economische criteria nog
altijd kleine ondernemingen en die kunnen niet aan
dezelfde norm gemeten worden. Onderzoek leert dat
samenwerking frequent faalt of de gestelde
verwachtingen niet inlost. Het ontwikkelen van een
samenwerkingsverband vraagt bovendien tijd en
extra middelen. Opvallend is dat schaalvoordelen
(meer efficiëntie door te werken met een grotere
omzet), waarvan in discussies verondersteld wordt
dat ze vanzelf optreden en die in de industrie effec-
tief aangetoond zijn, in de in 2004 onderzochte pro-
jecten niet gevonden zijn. Hier lijkt de podiumkun-
stensector af te wijken van de industrie.

De sector van de podiumkunsten is georganiseerd op
een informele manier en dit wordt binnen de sector
als een sterke waarde gekoesterd. Op basis van
artistieke verwantschap werkt men in vertrouwen en
met grote flexibiliteit samen. Van buitenaf komt er
vaak kritiek over het gebrek aan transparantie en
structuur en worden met de beste bedoelingen

Nikol Wellens
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processen, schema’s en jargon aangebracht. Ook 
de politieke en administratieve overheid vraagt een
meer geformaliseerde, becijferde en meetbare be-
schrijving van de ambities. De weerstand waarmee
dit discours in de podiumsector onthaald wordt, is
niet altijd en alleen ingegeven door conservatieve
reflexen; de algemene professionalisering van de
podiumkunsten met respect voor het ambachtelijke
productieproces van de kunstenaar is daarvan het
beste bewijs. In de gesprekken die het VTi de afge-
lopen maanden met de sector voerde, komt het
thema steeds weer ter sprake. Onze gesprekspart-
ners betogen dat er in de podiumkunsten veel wordt
samengewerkt, op diverse creatieve manieren, bin-
nen het sinds jaren opgebouwde waardenkader. 
Bij velen leeft na het besluitvormingsproces in het
kader van het kunstendecreet de indruk dat het
beleid deze inspanningen niet genoeg naar waarde
schat. Op de volgende bladzijden werken Hans
Bruneel en Hilde Teuchies (Het muziek Lod) deze
gedachtegang verder uit. 

Dat er voornamelijk informeel samengewerkt wordt,
wil niet zeggen dat het niet deskundig zou gebeuren.
Een open gesprek tussen sector en beleid (de poli-
tieke en de administratieve verantwoordelijken)
hierover lijkt ons nodig vooraleer de volgende struc-
turele aanvragen geschreven worden. Het VTi wil
graag de informatie waarover het beschikt aanleve-
ren. In het voorjaar 2006 gaan we opnieuw een
samenwerking aan met een student cultuurmanage-
ment. Inzet is om een beschrijving te maken van wat
‘overheadkosten’ in de podiumkunsten nu wel en niet
zijn. Met de zakelijke kennis die in de sector is opge-
bouwd en de bijdrage van de managementliteratuur,
denken we een geobjectiveerd begrippenkader te
kunnen ontwerpen. Daarmee kan nagegaan worden
of door samenwerking of een andere organisatori-
sche aanpak de werkingskosten inderdaad kunnen
beperkt worden, waardoor binnen de beschikbare
middelen het artistieke budget op peil zou kunnen
blijven.

Indie, productie: Abattoir Ferm
é en kc nOna, 2005 

– foto: Stef Lernous
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Een paar jaar geleden begon het te gonzen over
samenwerking binnen de culturele sector. Met een
nieuw decreet én een nieuwe subsidieperiode in
zicht gooide niet in het minst de minister van 
cultuur de knuppel in het hoenderhok. De sector
mocht best even nadenken over het ‘te volle’ land-
schap, misschien was de handen in elkaar slaan
wel een deel van de oplossing. Op ‘Grand Tour’, het
colloquium van het Vlaams Theater Instituut in het
Vlaams Parlement (13 mei 2004), kreeg het
onderdeel “Synergieën-zelfregulering: bent u er
klaar voor?” een ruime belangstelling. Behalve
een stoomcursus “Fusie voor beginners” werd een
aantal kritische bemerkingen geformuleerd ten
aanzien van het thema. De starterskit was
geleverd, de boodschap was duidelijk: er zou
samengewerkt worden.
Een aantal voorbeelden volgde snel. In West-
Vlaanderen werden de fusie van Het Net en De
Werf én de opstart van Buda kunstencentrum
opgemerkt. Het is vooral vanuit de ervaring met
dat laatste huis, het samengaan van het festival
Beeldenstorm, danswerkplaats Dans in Kortrijk en
kunstencentrum Limelight vzw, dat onderstaande
bedenkingen geformuleerd zijn.

VERTREK VANUIT EEN BONDGENOOTSCHAP
Met de subsidiewortel voor ogen lijkt het aantrekke-
lijk om elkaar terstond te besnuffelen. Wie weet zit 
er wel iets in? Wie weet krijgen we wel meer? De
waarheid is anders: doe het niet voor iemands
‘schone ogen’ of om de kas te spekken. Het inten-
sieve proces van samengaan is het resultaat van
een ‘natuurlijk’ bondgenootschap. Vanuit noodzake-
lijkheid. Alleen samenwerken om financiële of
logistieke redenen is te mager. De synergie moet een
nieuw en sterk verhaal opleveren, vertrekkend vanuit
een inhoudelijke drijfveer. In ons geval kwam de
fusie er na jaren van intensieve samenwerking
tussen de verschillende huizen: coproducties, festi-
vals, logistieke steun,... Hierdoor leunden onze
‘artistieke projecten’ dicht bij elkaar aan. Dat was
goeie potgrond. 

INVESTEER TIJD
De fusie van verschillende organisaties is een emo-
tioneel feit. Spijts alle rationele motieven doek je
tegelijk organisaties op. En die organisaties verte-
genwoordigen algemene ledenvergaderingen, raden
van bestuur, personeelsleden en vrijwilligers.
Bruskeer hen niet. Het ontstaan van Buda kunsten-
centrum nam een klein jaar in beslag. Na een reeks
informele gesprekken en vingeroefeningen volgde
een concreet model dat binnen de verschillende
raden van bestuur getoetst werd. Wanneer die op de
juiste golflengte zaten, was de tijd rijp om personeel,
algemene vergadering én in laatste instantie de
buitenwereld te confronteren met het nieuwe ver-
haal. Het doorlopen van deze stadia was noodzake-
lijk. Hou er ook rekening mee dat het na de opstart
ruim tijd én energie kost om de ‘overgang’ goed te
organiseren.

SCHRIJF EEN NIEUW VERHAAL
In ons geval betreft de samenwerking één middel-
grote en twee kleine organisaties. De verleiding is
groot om de meest uitgebouwde organisatie als norm
te nemen en die in een XL-versie verder te zetten.
Hoewel dat ook bij ons makkelijker leek, besloten we
toch om een nieuwe vzw op te richten. Hiermee ver-
mijd je het gevoel dat kleine organisaties zonder
meer ingelijfd worden. Maar het geeft je vooral de
vrijheid om ouwe koeien in de gracht te laten en met
een open(er) geest te aan een nieuw verhaal te bou-
wen. Neem je organisatie vanuit verschillende per-
spectieven onder de loep. Zorg er tegelijk voor dat
gewoontes die sinds jaar en dag leven, doorbroken
worden. Verschuif de bureaus, spreek met mede-
werkers over nieuwe uitdagingen, laat een frisse
wind waaien. Nostalgie is menselijk. Neem de tijd
om het ‘oude verhaal’ af te sluiten, respecteer de
herinneringen, maar zet de neuzen vooral richting
toekomst.

1 + 1 = 3
De overheid riep op om samen te werken. Velen von-
den daarin de ondertoon van besparing. Niets is

GIJ ZULT SAMENWERKEN!
Joost Fonteyne
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echter minder waar. (Luidkeels:) Fusioneren kost
geld! Uiteraard worden de aanwezige ervaringen,
realisaties en competenties gebundeld. Kunnen we
kantoren, burotica en informatica samen organis-
eren. Maar die hergroepering en alles wat bij het
opstarten van een nieuwe organisatie komt kijken,
vraagt investeringen. De idylle ‘synergie = kostenbe-
sparing’ valt in duigen. Eenmaal de basisinvesterin-
gen achter de rug en de organisatie zijn tred gevon-
den heeft, valt daar wellicht iets voor te zeggen.
Maar hoe graag we ook gewild hadden: op het
kostenplaatje neigt 1 + 1 meer naar 3 dan 1,5.
Bij een zinvolle samenwerking weegt diezelfde reken-
som gelukkig ook positief door: de meerwaarde die
ze oplevert voor artiesten, het personeel, de organ-
isatie in het algemeen, het publiek en de directe
omgeving waarin je project ingebed is.

INFORMEER
Communiceer zowel intern als extern zeer duidelijk je
nieuwe verhaal. Intern is het noodzakelijk voor het
goed functioneren van het project. Zonder degelijke
feedback ontstaan veronderstellingen over inhoud,

taakverdeling, positionering van het nieuwe verhaal.
Communiceer behoedzaam en haal nuttige infor-
matie uit angsten en verwachtingen. Maak het een
verhaal van de ganse ploeg: van poetsvrouw tot
directie, van lid tot vrijwilliger. 
Wees ook duidelijk tegenover de buitenwereld. Die
buitenwereld is niet alleen de pers. Subsidiënten,
publiek, partners en leveranciers moeten elk op hun
manier de nodige informatie krijgen over de fusie.
Elke jurist, accountant, personeelsverantwoordelijke
en communicatieverantwoordelijke zal vanuit zijn
perspectief wijzen op de noodzaak daartoe.

Ondertussen zijn we in het Budabad gesprongen.
Hoe goed je het ook hebt uitgetekend, springen en
zwemmen is het gevolg. Buda kunstencentrum is
tien dagen operationeel en er komt altijd wel weer
iets onverwachts opgedoken. Soms is het simpel en
soms, hoe goed je elkaar ook kent, heb je toch een
verkeerde inschatting van gevoeligheden of
verwachtingen. Maar het voornaamste is dat we er
samen voor gaan en overtuigd zijn van de meer-
waarde. 

Indie, productie: Abattoir Ferm
é en kc nOna, 2005 

– foto: Stef Lernous
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ALS ER MOET WORDEN SAMENGEWERKT 
OM GELD TE BESPAREN
Wij denken dat er veel goede redenen bestaan om
samen te werken, zoals het optimaliseren van de
creatie, de productie, de presentatie, de communi-
catie enz. Besparen op overhead en infrastructuur
kan ook een doelstelling zijn, maar is als enig fun-
dament voor samenwerking een beetje dun. Een
minimum aan affiniteit en artistieke visie tussen
samenwerkende partners is een conditio sine qua
non. Een huwelijk omwille van het geld loopt door-
gaans slecht af. Dat is voor culturele organisaties
niet anders. 

Er wordt in de sector op velerlei wijze al behoorlijk
goed samengewerkt, maar vaak niet op de manier
die de minister voor ogen heeft. Kijken we maar
naar de talloze coproducties en samenwerkings-
verbanden tussen kunstenaars, gezelschappen,
kunstencentra, etc. Verschillende huizen werken
samen om het publiek mobieler te maken en 
drempels te verlagen (bijvoorbeeld ‘Kwartslag’, 
de samenwerking tussen KVS, Kaaitheater, 
CC Strombeek en CC Westrand of ‘Dubbelspel’, 
de samenwerking tussen STUK in Leuven en het
cultuurcentrum 30CC). 

We denken ook aan vormen van samenwerking
tussen een ‘grotere’ structuur en kleinere partners.
Zo kwam Kaaitheater met het voorstel van de
zogenoemde Archipelwerking (structurele samen-

werking met en onderdak voor de gezelschappen
De Parade en Zang en Dans). Ook ccBe stelde voor
onder zijn dak en hoede een nieuwe werkplaats op
te richten. Die initiatieven kregen geen structurele
subsidie toegewezen.

Andere vormen van samenwerking die ingang vin-
den vanaf 2006 omdat ze de goedkeuring van de
minister kregen zijn: Buda kunstencentrum in
Kortrijk, de fusie van Het Net en De Werf in Brugge,
Dito’Dito dat opgaat in de KVS, Het Toneelhuis en
zijn zes artistieke kernen. Het is daarbij zeer de
vraag of deze samenwerkingsmodellen ook geld-
besparend zijn. Ze zijn in elk geval niet om die
reden tot stand gekomen. Maar al deze vormen
van samenwerking zijn voor de minister dus on-
voldoende of hebben niet het door hem beoogde
effect. Moet volgende keer beter, klinkt het.

ALS ER MOET WORDEN SAMENGEWERKT 
OM HET AANTAL ORGANISATIES TE VERMINDEREN
Parallel met het verzoek tot samenwerken om be-
sparingsredenen, loopt het streven om het aantal
(nieuwe) organisaties te verminderen. Argument
nummer één dat daarvoor uit de hoed van de 
minister wordt getoverd, is dat hij niet langer
organisaties rond één kunstenaar wil ondersteu-
nen. Hij is daar, gelukkig voor de betrokkenen, 
niet heel consequent in want er kwamen wel een
aantal nieuwe gezelschappen die rond het werk
van één artiest zijn opgebouwd: Cie KAiET! van
Geert Hautekiet, Crew van Eric Joris. Wat de mini-
ster er dan weer niet van weerhoudt om nieuwe
structuren die wel ten dienste staan van meerdere
kunstenaars toch af te wijzen (bijvoorbeeld Laza-
rus, DAStheater, managementbureau Devriendt). 

We moeten hier eigenlijk niet herhalen dat net die
gezelschappen die de laatste decennia gegroeid
zijn vanuit de marge en rond één kunstenaar (Wim
Vandekeybus, Jan Fabre, De Keersmaeker, Jan
Lauwers,...) van doorslaggevend belang zijn geble-

OF WE WILLEN 
SAMENWERKEN?

Hans Bruneel
Hilde Teuchies

The Day Room
, productie SKaGeN en Kc M

onty, 2004 
– foto: Giannina Urm

eneta Ottiker
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ken voor de (in het buitenland met verbazing en
afgunst gevolgde) hoogbloei van podiumkunsten in
Vlaanderen. 

De besluitvorming van de minister leest als een
afwijzing van initiatieven die kleinere of nieuwe
organisatievormen ontwikkelen op basis van
artistieke noden. Hij duidt daarbij de grotere
instellingen (vooral de stadstheaters) aan als
instrumenten die een antwoord kunnen bieden op
deze artistieke noden. Nu zijn we het erover eens
dat de stadstheaters zich de afgelopen jaren
hebben omgevormd van logge, verkalkte instituten
tot dynamische plekken in het hart van de podium-
kunstenwereld. Maar die evolutie gebruiken om een
meer centralistisch, een meer directief kunsten-
beleid te gaan voeren is, zoals Marianne Van
Kerkhoven het noemde in haar inleiding op het
slotdebat van het jongste Theaterfestival, “een
historische vergissing”. Daarbij legde ze de nadruk
op de artistieke vrijheid, die ze parafraseerde als
“het zelfbeschikkingsrecht van de kunstenaar over
zijn artistiek project”, ook wat de werkcultuur en
de organisatorische omstandigheden betreft. 
In deze Courant krijgt ze uitgebreid ruimte om te
herhalen dat dit besef wellicht de grootste verwor-
venheid van de voorbije decennia is.

Met andere woorden: het versmallen van de marge,
van het terrein waarop kunstenaars en kunstorga-
nisaties, nieuwe organisaties en organisatievor-
men, nieuwe samenwerkingsvormen ook, kunnen
uittesten en laten ontwikkelen, de inkrimping van
deze marge leidt op middellange termijn onher-
roepelijk tot de verschraling van het landschap. 

KUNNEN WE DAN NIET PRATEN 
OVER MEER SAMENWERKING?
Uiteraard wel. Het mag duidelijk zijn dat niet elke
pas afgestudeerde theatermaker een eigen struc-
tuur moet of wil opbouwen. Of dat niet elke opge-
bouwde structuur moet bestendigd worden. Indien
we in 2010 niet willen geconfronteerd worden met
een nieuwe verdubbeling van productiegerichte
structuren (waar moet al dat werk getoond wor-
den?), moeten we nieuwe modellen ontwikkelen.
Ook nieuwe modellen van samenwerking. Dit kan
alleen als de sector het door het kunstendecreet
geboden kader ten volle kan gebruiken om

initiatieven in die richting te ontwikkelen en als de
minister in kwestie ontvankelijk is voor aan de
basis ontwikkelde voorstellen.

Essentieel hierbij is dat voorafgaand ruim de tijd
genomen wordt om over één en ander een open
gesprek te voeren. De aanzet van het gesprek mag
dan geen paniekerig zoeken worden naar goedkope
oplossingen. Het uitgangspunt moet zijn: de
bredere vraagstelling naar de wijze waarop het
beleid het artistieke talent in Vlaanderen op de
best mogelijke manier omkadert en ondersteunt.
En even belangrijk wordt de vraag hoe we de
vruchten van die artistieke rijkdom zullen kunnen
tonen aan het publiek. 

Het is decennialang noodzakelijk geweest nieuwe
en eigen structuren op te richten. We moeten
absoluut vermijden dat elke productiecel ook
genoodzaakt wordt zijn eigen speelplek uit te
bouwen. Immers, terwijl we (beleid en sector) de
artistieke productie hebben gestimuleerd, is het
aantal speelplekken verminderd. Kunstencentra
verdelen hun beschikbare middelen over méér 
kunstdisciplines, waarbij het aandeel van de 
podiumkunsten vermindert, cultuurcentra moeten
meer aandacht geven aan het brede culturele
leven. Ze hebben minder financiële marge om 
kunsten te programmeren terwijl, zoals vaker in
periodes van economische crisis, de greep van de
politiek op de cultuur groter wordt. 

Het gesprek tussen sector en overheid over hoe 
het landschap (dat onder impuls van steeds ver-
anderende creatie voortdurend in beweging is) het
best wordt gemodelleerd en aangepast, moet niet
op kortetermijnoplossingen gericht zijn. Verder is
het belangrijk dat datzelfde gesprek gevoerd wordt
over de schotten heen (zelfs tot buiten de via het
kunstendecreet gesubsidieerde organisaties zoals
de cultuurcentra) en dat ook de komende generatie
kunstenaars en producenten, de jonge wolven, 
er actief bij betrokken wordt. 
Vlaanderen is een voorschoot groot. Als we elkaar
niet voor de voeten willen lopen, dan moeten we
samenwerken. Daar kunnen wij en de kunst alleen
maar beter van worden.
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Toen de Vlaamse Regering eind juni de beslissingen over de eerste uitvoering van het kunstendecreet
bekendmaakte, bracht dat uiteraard een debat op gang over de toekomst van de podiumkunsten in
Vlaanderen. Zoals steeds waren er emotionele reacties en meer onderbouwde analyses. De belangenbe-
hartigers van de beeldende kunst en de podiumkunsten, respectievelijk VOBK en vdp, publiceerden vrij
snel cijfermatige analyses op het internet. Er waren verschillende debatten op Het Theaterfestival, een
dossier in Etcetera. De grote contouren van het verhaal over het toekomstige podiumlandschap waren
snel duidelijk. Er was voor de podiumkunsten een status-quo aangekondigd, maar uiteraard werden op het
niveau van de individuele dossiers de verhoudingen gewijzigd: er waren winnaars en verliezers. Op het
VTi-colloquium ‘Grensgevallen’ gewaagde de minister zelf van een ‘trendbreuk’. Kleinere structuren rond
één kunstenaar werden niet gehonoreerd. Ze werden doorverwezen naar andere subsidieregelingen en
andere huizen. In zijn toelichting bij de beslissing verwees Anciaux naar andere subsidieregelingen (pro-
jecten en werkbeurzen) en naar andere huizen: de “grotere platforms” (Nota aan de Vlaamse Regering, 
p. 37), maar ook andere intermediaire organisaties zoals kunstencentra en werkplaatsen. Tijdens
‘Grensgevallen’ riep de minister de sector opnieuw op tot samenwerking, om zo een einde te maken aan
wat hij de “heilloze versnippering van het landschap” noemde (zie www.vti.be). 

Sindsdien plaatsten vele stemmen uit de sector vraagtekens bij die beleidskeuzes. Op het slotdebat van
Het Theaterfestival verwoordde Marianne Van Kerkhoven haar bezorgdheid voor de artistieke autonomie
van individuele kunstenaars, die nu meer dan ooit afhankelijk zouden zijn van de “grote huizen”. 
In Etcetera recycleerde Rudi Laermans een oudere term door het “sluiswachterbeleid” te hekelen, dat hij
als een centralisatie naar Duits model beschouwt. Intussen zijn we enkele maanden verder en staat het
debat over de “autonomie” van de kunstenaar nog steeds hoog op de agenda.

In deze bijdrage willen we de fijnere contouren van de nieuwe subsidieverdeling tekenen, door de budget-
ten van 2001 te vergelijken met die van vandaag. In welke mate valt er werkelijk een “beleid voor de
grote huizen” te onderkennen? En maakt men hiermee effectief een einde aan de “heilloze versnipper-
ing”? Om zo juist mogelijk te kunnen vergelijken, beperken we ons tot de sector van de podiumkunsten,
zoals die destijds door het podiumkunstendecreet werd omschreven. 

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

HOE KOOK IK
EEN KIKKER?

Joris Janssens
Dries Moreels

HET BELEID VOOR DE GROTE HUIZEN ONDER DE LOEP

IN EEN TENDENS NAAR GROTERE HUIZEN
ZOU JE VERWACHTEN DAT DE GEMIDDELDE
GROOTTE VAN HET SUBSIDIEBEDRAG PER
ORGANISATIE NAAR OMHOOG GAAT. 
IS DAT OOK HET GEVAL?
We presenteren twee eenvoudige tabellen (p.15) die
toelaten het aantal structureel gesubsidieerde orga-
nisaties en de grootte van het podiumbudget in
2001 en 2006 te vergelijken. Tabel 1 laat zien hoe-
veel organisaties toen en nu erkend en ondersteund
werden. Tabel 2 geeft het subsidiebedrag weer dat
daartegenover staat. Daarbij houden we rekening
met twee belangrijke verschillen tussen het podium-
kunstendecreet en het kunstendecreet:

• In 2006 zijn er voor het eerst ook tweejarige 
structurele erkenningen. 

• Voor structureel gesubsidieerde organisaties is 
het in de meeste gevallen niet meer mogelijk om
buiten de structurele enveloppe extra middelen aan
te vragen voor bijvoorbeeld de internationale werking
(zie p. 20). Daarom hebben we aan de jaarsubsidies
voor de periode 2001-2005 de buitenlandsubsidies
voor het jaar 2001 toegevoegd (lees ook de bij-
sluiter).
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Het aantal erkende en gesubsidieerde organisaties die met
podiumkunsten bezig zijn, is in vergelijking met de vorige
subsidieronde met een kleine twintig procent gestegen
(+18,92%). Het totale budget dat zij krijgen, is er onge-
veer even sterk op vooruitgegaan (+18,67%). Het gemid-
delde budget per organisatie blijft op dezelfde hoogte: 
het daalt licht van € 558.773,44 naar € 557.613,64. 
Dit is het status-quoscenario voor de podiumkunsten dat
cultuurminister Paul van Grembergen al in 2003 aankon-
digde. Het absolute budget voor podiumkunsten stijgt wel

TABEL 1: AANTAL ERKENDE PODIUMORGANISATIES IN 2001 EN 2006

TOTAAL
• STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR 4 JAAR
• STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR 2 JAAR

74
74
–

88
36
52

2001 2006

TABEL 2: TOTAAL SUBSIDIEBEDRAG PODIUMKUNSTEN IN 2001 EN 2006

TOTAAL
• STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR 4 JAAR
• STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR 2 JAAR

€ 41.349.234,88
€ 41.349.234,88

–

€ 49.070.000,00
€ 33.150.000,00
€ 15.920.000,00

2001 2006

Om de budgetten van 2001 te vergelijken met die van
vandaag hebben we nogal verschillende cijfergegevens
naast elkaar gezet. We kijken naar structurele subsidië-
ring, niet naar projectmiddelen. Als we het in de tekst
over ‘totalen’ of over het ‘aandeel’ in ‘het budget’ heb-
ben, dan wordt de som van alle structurele bedragen
bedoeld, niet het totaal van alle geld dat de podium-
kunsten in een of andere vorm ten goede komt.

Om zo juist mogelijk te kunnen vergelijken, beperken we
ons tot de sector van de podiumkunsten, zoals die des-
tijds door het podiumkunstendecreet werd omschreven.
We hebben het dus over de aanvragen die door de beoor-
delingscommissies teksttheater, dans en muziektheater
behandeld zijn. We hebben het ook over festivals, kun-
stencentra en werkplaatsen, voor zover die een werking
op het vlak van de podiumkunsten ontwikkelen. Alles wat
vroeger niet onder het Podiumkunstendecreet viel, blijft
hier buiten beschouwing: de andere artistieke disciplines
(bijvoorbeeld beeldende kunst en muziek) en de nieuwe
‘transversale’ sectoren (bijvoorbeeld de sociaal-artistieke
en de kunsteducatieve praktijk). Het gaat niet over festi-

vals, kunstencentra en werkplaatsen die geen podium-
activiteiten ontwikkelen. We hebben het ook niet over de
grote instellingen van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap (voor de podiumkunsten zijn dat deSingel,
Vlaamse Opera, ...). Doordat ze destijds niet binnen het
podiumkunstendecreet werden ondersteund, zou het de
cijfermatige vergelijking met 2001 vertroebelen.

We houden bij deze cijfers rekening met het feit dat de
internationale werking in het Kunstendecreet tot de
structurele enveloppe behoort. Daarom hebben we het
bedrag aan internationale gelden in 2001 bijgeteld bij 
de structurele enveloppen. We hebben geen rekening
gehouden met de verschillen in subsidieverdeling voor
internationale werking in de jaren nadien.
Maar er zijn nog andere alternatieve financieringsbron-
nen weggevallen (de lottogelden, de DAC-toelagen zijn
geregulariseerd). Voor deze subsidieverdelingen ontbra-
ken de gedetailleerde historische cijfergegevens, maar
net zoals de correctie met internationale middelen de
ranking maar weinig heeft veranderd, zullen ook deze
bescheiden bedragen dat nauwelijks doen.

HOE VERGELIJKEN WIJ 2001 EN 2006? EEN BIJSLUITER

met twintig procent, maar het gemiddelde budget per
organisatie stagneert. In zijn reactie op de beslissingen
van minister Anciaux wees de vdp er terecht op dat die
status quo in feite neerkomt op een achteruitgang. Om
dezelfde koopkracht te kunnen behouden, zou het budget
van een organisatie op vier jaar tijd met tien procent
moeten stijgen. Die inflatiecorrectie is niet doorgevoerd.
Meer nog, er zijn extra taken bijgekomen, omdat extra 
subsidie voor bijvoorbeeld educatieve of internationale
werking in de meeste gevallen niet meer kan.
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GEMIDDELD IS DE SUBSIDIE-ENVELOPPE
VAN PODIUMKUNSTENORGANISATIES NIET
TOEGENOMEN, WEL INTEGENDEEL. 
WE ZIEN OOK DAT ER ZWAAR GESCHRAPT IS
IN HET AANTAL VIERJARIGE ERKENNINGEN,
DAT BLIJKBAAR GEHALVEERD IS. 
ER ZIJN MEER PODIUMORGANISATIES EN 
ZE ZIJN KLEINER GEWORDEN.

Gemiddelden hebben als nadeel dat ze soms grote
verschillen maskeren. Uiteraard zijn er organisaties
die zwaarder doorwegen op het budget dan andere.
Misschien is er een beperkt en dalend aantal spel-
ers, dat een steeds groter aandeel van het subsidie-
bedrag toegekend krijgt? Laten we daarom kijken wie
vandaag, in vergelijking met vijf jaar geleden, het
grootste aandeel van de subsidiekoek krijgt.
Daarvoor sorteren we de organisaties van groot naar
klein volgens hun subsidiebedrag. De tabellen 3 en 4
laten zien wie de grootsten zijn: zowel voor 2001 als
voor 2006 geven ze weer welke organisaties samen
goed zijn voor de top vijftig procent van het totale
podiumkunstenbudget. 

Op het eerste gezicht laten deze tabellen geen grote ver-
schuivingen zien. Net als vijf jaar geleden nemen de acht-
tien grootste organisaties nog steeds de helft van het
budget voor hun rekening: van een concentratie richting
grootschalige huizen is er dus geen sprake. Vergelijken we
de lijst van 2006 met die van 2001, dan zijn er zelfs meer
verliezers dan winnaars. Slechts weinig ‘grote huizen’ van
weleer zijn de subsidieronde ongehavend doorgekomen.
Bovendien is de lijst voor een deel ververst. Nieuwkomers
zijn Muziektheater Transparant, Needcompany en De Werf,
dat dankzij de fusie met Het Net nu ook een ‘groot huis’
geworden is. Verdwenen zijn Theater Zuidpool, De Tijd en
de Beursschouwburg.
Van de achttien grootste uit 2001 zijn er maar zes die nu
een grotere hap uit het budget nemen: de drie stadsthea-
ters (NT Gent, KVS en Het Toneelhuis) en de drie grootste
kunstencentra (Stuk, Vooruit en Kaaitheater). Het debat
over het ‘beleid voor de grote huizen’ ging dan ook impliciet
over die zes. Maar het is niet zo dat alleen de stadstheaters
en de grote kunstencentra erop vooruitgaan, ook Needcom-
pany en Transparant zitten in de lift. Wat de dalers betreft,
gaat het relatieve gewicht van de grotere dansgezelschap-
pen (Rosas en Les Ballets C de la B) erop achteruit. Het
‘plafond’ dat de grote dansgezelschappen volgens  minister
Anciaux bereikt hebben (lees p. 54 in de Nota aan de
Vlaamse Regering), is een degradatie, als je rekening
houdt met de totale stijging van het podiumbudget.

TABEL 3: WELKE ORGANISATIES KREGEN IN 2001 DE BOVENSTE HELFT VAN HET PODIUMBUDGET?

HET TONEELHUIS
VOORUIT
KVS
NTG
ROSAS
HETPALEIS/FROEFROE
KAAITHEATER
STUC/KLAPSTUK
MMT
KOPERGIETERY
TROUBLEYN
WERELDCULTURENCENTRUM
KUNSTENFESTIVALDESARTS
BEURSSCHOUWBURG
DE TIJD
LE BALLETS C. DE LA B.
THEATER ZUIDPOOL
VICTORIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

12
13
14
15
16
17
18

€ 2.376.059,43
€ 1.611.307,91
€ 1.611.307,91
€ 1.611.307,91
€ 1.313.835,68
€ 1.289.046,33
€ 1.239.467,62
€ 1.115.520,86
€ 1.090.731,51
€ 991.574,10
€ 917.206,04
€ 867.627,34
€ 867.627,34
€ 842.837,98
€ 842.837,98
€ 818.048,63
€ 768.469,93
€ 743.680,57

5,75%
3,90%
3,90%
3,90%
3,42%
3,22%
3,00%
2,70%
2,64%
2,43%
2,40%
2,10%
2,10%
2,04%
2,04%
2,04%
1,98%
1,93%

5,80%
9,76%

13,73%
17,69%
20,92%
24,10%
27,15%
29,89%
32,57%
35,01%
37,27%
39,41%
41,54%
43,62%
45,69%
47,70%
49,59%
51,42%

THEATER
KUNSTENCENTRA
THEATER
THEATER
DANS
THEATER
KUNSTENCENTRA
KUNSTENCENTRA
THEATER
THEATER
THEATER
KUNSTENCENTRA
FESTIVALS
KUNSTENCENTRA
THEATER
DANS
THEATER
THEATER

ORGANISATIE SUBSIDIEBEDRAG AANDEEL CUMUL. AANDEEL DISCIPLINE
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TABEL 4: WELKE ORGANISATIES KREGEN IN 2006 DE BOVENSTE HELFT VAN HET PODIUMBUDGET?

HET TONEELHUIS
KVS
NT GENT
VOORUIT
STUK
KAAITHEATER
ROSAS
KOPERGIETERY
DE WERF
‘T ARSENAAL
TROUBLEYN/JAN FABRE
HETPALEIS
ZUIDERPERSHUIS
TRANSPARANT
KUNSTENFESTIVALDESARTS
LES BALLETS C. DE LA B.
NEEDCOMPANY
VICTORIA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
1

12
13
14
15
16
17
18

€ 3.000.000,00
€ 2.350.000,00
€ 2.200.000,00
€ 2.000.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.500.000,00
€ 1.050.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 1.000.000,00
€ 950.000,00
€ 950.000,00
€ 900.000,00
€ 900.000,00
€ 885.000,00

6,11%
4,79%
4,48%
4,08%
3,06%
3,06%
3,06%
2,14%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
2,04%
1,94%
1,94%
1,83%
1,83%
1,80%

6,11%
10,90%
15,39%
19,46%
22,52%
25,58%
28,63%
30,77%
32,81%
34,85%
36,89%
38,92%
40,69%
42,90%
44,83%
46,67%
48,50%
50,31%

THEATER
THEATER
THEATER
KUNSTENCENTRA
KUNSTENCENTRA
KUNSTENCENTRA
DANS
THEATER
KUNSTENCENTRA
THEATER
THEATER
THEATER
KUNSTENCENTRA
MUZIEKTHEATER
FESTIVAL
DANS
THEATER
THEATER

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
2

ORGANISATIE SUBSIDIEBEDRAG AANDEEL CUM. AANDEEL DISCIPLINE PERIODE

BIJ DE GROOTSTE HUIZEN ZIJN ER 
MEER DALERS DAN STIJGERS. 
ALS ER AL SPRAKE IS VAN EEN BELEID
VOOR DE GROTE HUIZEN, DAN GAAT DAT
ALLEEN OP VOOR ZES ORGANISATIES,
WAARDOOR DE KLEMTOON HEEL STERK 
OP HET THEATER KOMT TE LIGGEN.

Misschien is het niet slecht om het totale plaatje in
een grafiek (zie volgende pagina) te gieten. Twee
curves tonen de spreiding van het budget in respec-
tievelijk 2001 en 2006. Daarvoor hebben we de
structureel erkende organisaties naargelang van hun
grootte opgedeeld in zeven categorieën (zie legende).
In oplopende volgorde gaan ze van klein (A) naar
groot (G). De X-as geeft dus het hele spectrum weer
van de impact van organisaties op het jaarlijkse
podiumbudget: van minst zwaar (links) tot juist heel
zwaar (rechts). De Y-as laat zien welk percentage
van het totale aantal gesubsidieerde organisaties tot
welke categorie behoort. Rechtsonder op de grafiek,
in de G-categorie, zien we een dus een klein aantal
‘grote huizen’ (de curve ligt laag). Uit de tabellen 3
en 4 weten we over welke organisaties het gaat: de
drie stadstheaters en de drie grootste kunstencentra. 

Ondanks de clustering blijven de waarden vrij grillig.
Daarom hebben we aan de grafiek ‘trendlijnen’ toege-
voegd, schematische weergaven die op basis van een
wiskundige formule een aantal tendensen scherper doen
uitkomen. 

Belangrijk is dat de trendlijnen van 2001 en 2006 elkaar
op twee punten kruisen. Enerzijds ter hoogte van de C-
categorie, anderzijds ter hoogte van ‘F’. Dat betekent dat
er – in vergelijking met vijf jaar geleden – relatief meer
heel kleine organisaties zijn (dat zijn de organisaties die
minder dan één procent van de podiumsubsidies ontvan-
gen), en meer hele grote (met meer dan vier procent van
de podiumsubsidies). Inderdaad: er zijn in 2006 vier orga-
nisaties die elk meer dan € 2.000.000 uit de subsidietaart
bijten, terwijl er dat in 2001 slechts één was. Er zijn in
2006 bovendien 54 organisaties die elk minder dan één
procent uit het budget krijgen, terwijl er dat in 2001
slechts 35 waren.

Je kan dezelfde gegevens ook weergeven als een piramide.
Dan zie je dat er zowel in 2001 als in 2006 veel meer
kleine dan grote organisaties waren. Maar de piramide
heeft vandaag een bredere basis, een dunnere romp en
een zwaarder hoofd (zie schema op volgende pagina).
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CLUSTER
OMSCHRIJVING

2001 AANTAL ORGANISATIES
2001 VERDELING ORGANISATIES 
OVER CLUSTERS
2001 MINIMUM SUBSIDIEBEDRAG
2001 MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG

2001 AANTAL ORGANISATIES
2001 VERDELING ORGANISATIES 
OVER CLUSTERS
2001 MINIMUM SUBSIDIEBEDRAG
2001 MAXIMUM SUBSIDIEBEDRAG

A
elk minder dan 0,5%
v.h. totaalbudget

18 

24,32%

€ 99,157,41

€ 199,653,44

24

27,27%

€ 100,000,00

€ 240,000,00

B

elk tussen 0,5% en 
1% v.h. totaalbudget

17 

22,97%

€ 210,709,50

€ 410,015,89

29

32,95%

€ 250,000,00

€ 240,000,00

C

elk tussen 1% en 
1,5% v.h. totaalbudget

14 

18,92%

€ 421,418,99

€ 607,339,14

10

11,36%

€ 500,000,00

€ 700,000,00

D

elk tussen 1,5% en 
2% v.h. totaalbudget

9 

12,16%

€ 625,931,15

€ 818,048,63

12

13,64%

€ 750,000,00

€ 950,000,00

E

elk tussen 2% en 
3% v.h. totaalbudget

9 

12,16%

€ 842,837,98

€ 1.115,520,86

6

6,82%

€ 1.000,000,00

€ 1.050,000,00

F

elk tussen 3% en 
4% v.h. totaalbudget

6 

8,11%

€ 1.239,467,62

€ 1.611,307,91

3

3,41%

€ 1.500,000,00

€ 1.500,000,00

G

elk tussen 4% en 
5% v.h. totaalbudget

1 

1,35%

€ 2.376,059,43

€ 2.376,059,43

4

4,55%

€ 2.000,000,00

€ 3.000,000,00

060446 COURANT76  01-02-2006  16:02  Pagina 18



19

HET BELEID VOOR DE GROTE HUIZEN IS
DUS MAAR DE HELFT VAN HET VERHAAL:
HET GAAT HAND IN HAND MET EEN TOE-
NEMEND AANTAL KLEINE ORGANISATIES
ONDERAAN DE PIRAMIDE, EEN GROTERE
VERSNIPPERING?

Tegelijk krimpt het middenveld: het aantal organisa-
ties dat minimum één en maximum vier procent van
het totale budget voor de podiumkunsten voor zijn
rekening neemt, wordt kleiner. In 2001 kreeg 51 pro-
cent van de organisaties tussen één en vier procent
van het totale podiumbudget (C t/m F). Nu is dat
nog maar 34 procent. Het aantal organisaties dat
minder dan één procent van het totale budget krijgt
(A+B), stijgt van 47 naar 61 procent.

Het aandeel van de middelgrote organisaties neemt
sterk af. Er zijn enkele factoren die dat kunnen ver-
klaren. 
• Zoals gezegd zijn er een aantal ‘promoties’: er zijn
drie organisaties die sinds januari meer dan vier
procent van het totaal voor hun rekening nemen.
• Wat de nieuwkomers onderaan de piramide betreft,
zijn er vooral kleine organisaties bijgekomen. Nogal
wat festivals, kunstencentra en werkplaatsen heb-
ben beperkte startsubsidies voor twee jaar gekregen
(meestal niet meer dan € 200.000 per jaar). De
nieuwkomers bij de muziek- en teksttheatergezel-
schappen bevinden zich een schuifje hoger (maxi-
maal € 250.000). Alle nieuwkomers krijgen dus een
bescheiden entree, ze zitten zonder uitzondering in
de categorie die minder dan één procent van het
totale budget voor zijn rekening neemt. Overigens
zijn de meeste nieuwkomers werkplaatsen, er zijn
ook wat theatergezelschappen bij. In de sector van
de dans zijn er geen nieuwe organisaties gesubsi-
dieerd.

Ten slotte is er weinig doorstroming van klein naar
middelgroot: de kleine organisaties van weleer zijn
klein gebleven. In 2001 waren er 40 organisaties die
tussen de 0,5 en 2 procent van het totale budget
kregen. Daarvan zijn er slechts 6 die er vandaag
relatief op vooruit gaan. 

In vergelijking met 2001 is er nu sprake van een
sterker gepolariseerd beleid, met een kleine concen-
tratie aan de top én een grotere versnippering aan
de basis. Dit alles ten nadele van de middenmoot. 
De druk op de organisaties wordt sterk opgevoerd. 
Er is een concentratie aan de top, het beleid voor de
zes grote huizen, maar dat is slechts één kant van
de medaille. De cijfers laten ook zien dat er veel

meer relatief kleine organisaties zijn: niet alleen
door de instroom van nieuwe organisaties, maar ook
door het feit dat de kleintjes van weleer niet kunnen
doorgroeien. 

Opmerkelijk is dat zowel boven als onderaan de pira-
mide het geld naar intermediaire structuren gaat.
Dat sluit inderdaad aan bij de beleidsintentie om
geen structuren rond één kunstenaar meer te laten
instromen. Maar juist de schaal van die intermediai-
ren roept vragen op, zeker in de danssector. De aan-
vragen van nieuwe dansgezelschappen heeft de
minister niet gehonoreerd. De grote compagnies, die
sowieso een andere opdracht hebben dan de grote
theaterhuizen, gaan er – in de context van het totale
podiumbudget – op achteruit. Meer dan de theater-
gezelschappen ondervinden ze de concurrentie van
andere artistieke disciplines bij de kunstencentra en
de werkplaatsen. Juist waar hij de ontwikkeling van
het danslandschap bespreekt, verwijst Anciaux naar
het nieuwe systeem van werkbeurzen en naar de
grote verantwoordelijkheid van een aantal zeer kleine
organisaties aan de staart van het budgettaire pelo-
ton. De minister verwijst in zijn motivering naar het
nieuw opgerichte Danscentrum in Jette en naar
Margarita Production, dat “als alternatief manage-
mentbureau de vele individuele actoren en kleine
collectieven kan begeleiden in hun artistiek parcours
en proces” (Nota aan de Vlaamse Regering, p. 52).
Beide organisaties moeten die verantwoordelijkheid
waarmaken met een jaarbudget van 120.000 euro.

Rest ons nog op te merken dat het beeld van het
beleid dat uit deze cijfers naar voren komt, niet meer
is dan een momentopname. Bij het verschijnen van
deze Courant zullen de beslissingen voor de projec-
ten en de individuele werkbeurzen bekend zijn. En
wat zal er gebeuren over twee jaar? Anciaux kondig-
de al aan dat hij in een aantal gevallen slechts een
tweejarige subsidie heeft toegekend, omdat hij ver-
wacht dat er over twee jaar meer budgettaire ruimte
zou komen. Die huizen stelde hij een verhoging in 
het vooruitzicht.

Mocht die verhoging er in 2008 effectief komen, dan
zou dat betekenen dat het gewicht van de zes grote
huizen relatief zou afnemen. De vraag blijft dan
welke beleidskeuzes gemaakt zullen worden met de
nieuwe middelen: zullen de zeer kleine organisaties
meer levensvatbaarheid krijgen? Komt er doorstro-
ming voor de in de verdrukking geraakte midden-
groep? Of zal men specifiek inzetten op bepaalde
disciplines?
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WORDT INTERNATIONAAL
WERKEN BELOOND?

Met de invoering van het kunstendecreet werd
internationaal werken één van de opties waar-
voor kunstorganisaties kunnen kiezen. Alleen
kunstencentra en werkplaatsen worden in ieder
geval verondersteld ook internationaal te
werken. Hiermee hoopte de overheid een einde
te maken aan de verwarring die er enkele jaren
heerste over het statuut van de internationale
subsidies. 
Welke impact hebben de subsidiebeslissingen in
het kader van het kunstendecreet op de interna-
tionale werking van onze podiumgezelschappen?
Uiteraard is het nog te vroeg om die vraag te
beantwoorden. De komende jaren houden we de
buitenlandse speellijsten van de gezelschappen
in de gaten. Op basis van de rondetafelgesprek-
ken die het VTi vorig najaar organiseerde, vroe-
gen we een aantal betrokkenen om een reflectie
op de impact van de beslissing op hun interna-
tionale praktijk. Daaruit kunnen we – aangevuld
met een aantal elementen uit de geactualiseerde
beleidsplannen – nu al een paar knelpunten en
mogelijkheden voor de volgende jaren distilleren.

1. HOE OPTIONEEL IS EEN OPTIE?
Nu de beslissingen genomen zijn, en de nieuwe
subsidieperiode is ingezet, is de duidelijkheid over
het statuut van de internationale werking als optio-
neel element in de structurele subsidiedossiers
minder groot dan verhoopt. Wellicht uit budgettaire
overwegingen is de overheid strenger dan verwacht
omgesprongen met het al dan niet openhouden van
mogelijkheden voor projectmatige ondersteuning
(zie kader op bladzijde 21).

2. LANGETERMIJNPLANNING MET 
EEN TWEEJARIGE ENVELOPPE
Zoals blijkt uit de cijfermatige analyse elders in
deze Courant, heeft de overheid – wellicht opnieuw
uit budgettaire overwegingen – ook kwistig gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om podiumorgani-
saties die een vierjarenplan indienden, slechts voor
twee jaar te ondersteunen. Ook dat zet druk op de
internationale werking, omdat bij gezelschappen

die internationaal willen touren en coproduceren op
langere termijn met kunnen plannen. Dat geven Jo
Roets en Peter De Bie (Laika) aan in hun bijdrage
op bladzijde 23. 

3. HET ‘PLAFOND’ VOOR DE DANS 
Er zijn redenen om hier extra aandacht te besteden
aan de specifieke situatie van de dansgezelschap-
pen. Zij zijn internationaal het meest actief, en
daar zijn artistieke en economische redenen voor. 
In hun bijdragen op de volgende bladzijden wijzen
Ruth Collier (ZOO/Thomas Hauert) en Kristien de
Coster (Ultima Vez) op de levensnoodzakelijkheid
van de internationale werking voor dansgezel-
schappen. Zij wijzen beiden op het “multiplicator-
effect”, dat ook door Rosas in het beleidsplan werd
aangehaald: “Er is waarschijnlijk geen enkele cul-
tuursubsidie die zo’n grote ‘return on investment’
oplevert als de internationale toelagen aan de
dansgezelschappen.” In de toekomstige veldana-
lyse willen we dit multiplicatoreffect grondig 
onderzoeken, omdat het met name een aantal
opmerkelijke uitspraken van de beoordelingscom-
missie dans en van minister Anciaux in een ander
perspectief kan plaatsen.

De opmerkingen van de danscommissie over ‘gren-
zen aan de subsidiegroei’ en over scheeftrekken
van de markt bij ongebreidelde groei van staats-
middelen, hebben dan ook bij velen tot wenkbrauw-
gefrons geleid. Ook de mededeling van de minister
dat er een “plafond” komt voor de subsidies aan
dansgezelschappen, lokt reactie uit. Enkel voor de
subsidies die de beste return opleveren, wordt een
plafond ingebouwd. Internationaal werken wordt
dus niet beloond maar afgestraft, zo lijkt het wel. 

4. DE FYSIEKE AANWEZIGHEID IN VLAANDEREN
Intussen blijft de vraag wat op langere termijn de
impact zal zijn van de onduidelijkheid over de
internationale werking als optie, het effect van de
tweejarige subsidiemogelijkheid en het ‘plafond’
voor de danssubsidies. In het kader van de veld-
analyse willen we die punten in de toekomst blijven

INTERNATIONAAL WERKEN NA DE BESLISSINGEN
Els Baeten

Joris Janssens
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opvolgen, onder meer door het bijhouden van
de internationale speellijsten. Mogelijk hebben
ze een impact op het aantal voorstellingen in
het buitenland, en de plekken waar men
optreedt. Want men zal op minder uitnodigin-
gen kunnen ingaan. Vooral voor minder ‘rijke’
podia en regio’s zal men in de toekomst selec-
tiever moeten zijn. 

De reacties die we tot nu toe verzamelden,
laten nog andere effecten zien. Een beperking
van de internationale werking zou de eigen
inkomsten sterk doen dalen, en dat zet ook de
reguliere werking onder druk: niet alleen de
productiecapaciteit, maar ook de spreiding in
Vlaanderen. Een mogelijk gevolg kan immers
zijn dat men de uitkoopsommen moet verhogen,
wat de spreiding in eigen land – die nu al niet
evident is – nog zou compliceren.

De intenties van de ontwerpers van het kun-
stendecreet waren helder. Kunstencentra en
festivals worden verondersteld ook internatio-
naal te werken; dit geld zit in de structurele
enveloppe verrekend. Andere kunstorganisaties
kunnen kiezen. Ofwel ziet men de internationale
dimensie als essentieel element van de werking
en verrekent men die kosten in de globale
begroting. Ofwel ziet men dit niet zo, en blijft 
de mogelijkheid open om eventueel nog op een
projectmatige manier internationale subsidie
aan te vragen. De overheid van haar kant heeft
natuurlijk het recht om optionele keuzes van
organisaties niet te honoreren. Alles zou duide-
lijk worden in het toekenningsbesluit per orga-
nisatie. 
De eerste subsidieronde heeft niet meteen de
verhoopte helderheid gebracht. We weten nog
niet exact wie uiteindelijk welke opties heeft
ingeschreven in de aangepaste beleidsplannen. 
De administratie kon ons deze informatie niet
verstrekken. 

Wel is duidelijk dat de overheid twee sporen 
gevolgd heeft. 

1. Wie in het initiële dossier uitdrukkelijk had
gezegd niet te kiezen voor de internationale
optie komt nog in aanmerking voor project-
matige ondersteuning. Het is dus een inter-
pretatie in negatieve zin (redenering van uit-
sluiting) geworden. 

2. Wie initieel opteerde voor de internationale
functie, maar vond dat de toegekende globale
enveloppe te klein uitviel, kon in het aange-
paste beleidsplan de optie laten vallen, maar
verloor dan wel de mogelijkheid om nog een
beroep te doen op projectmatige ondersteuning. 

Die werkwijze heeft ertoe geleid dat bijna geen
enkele organisatie die nu structureel gesubsi-
dieerd wordt, nog in aanmerking komt voor
projectmatige ondersteuning. 

Hoe de overheid in de toekomst zal omgaan
met onverwachte –  lees: niet ingecalculeerde
– maar interessante aanbiedingen, zal nog
moeten blijken. 
De overheid is ook op een andere manier
streng omgesprongen met het al dan niet
openhouden van mogelijkheden voor project-
matige ondersteuning. Zo geeft Het Gevolg in
de aanvraag duidelijk aan dat internationale
werking voor hen niet prioritair is. En verder
lezen we: ”We kiezen er bewust voor om het
zwaartepunt van onze activiteiten hier in
Vlaanderen te leggen met af en toe een uit-
stapje naar Nederland, maar dat kunnen we
bezwaarlijk buitenland noemen.” Toch biedt de
overheid geen mogelijkheid meer tot project-
matige subsidiëring.

Zeker is dat het voor vele gezelschappen niet
voor de hand ligt om de internationale functie
te laten vallen als de toegekende enveloppe
klein zou zijn. Want internationaal werken is
vaak niet alleen een evidentie, buitenlandse
partners zorgen ook voor de broodnodige aan-
vullende financiering, zoals vooral Kristien De
Coster hierverder aangeeft.

HOE OPTIONEEL IS EEN OPTIE?
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Meer dan ooit 
afhankelijk van 
het buitenland.
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ZOO/THOMAS HAUERT
Ruth Collier

In 2001 kreeg ZOO voor het eerst een structurele subsidie
van de Vlaamse Gemeenschap. Het ging om een lage
startsubsidie, die het Thomas Hauert mogelijk maakte
om een traject op te zetten van groepscreaties. Van in
het begin was de subsidie-enveloppe niet voldoende om
dat parcours mogelijk te maken. Alleen dankzij het inter-
nationale werk – internationale subsidies, coproducties
met buitenlandse partners, uitkoopsommen – blijft een
organisatie als de onze levensvatbaar. Bij theater is
internationaal werk in veel gevallen een plezierig extra-
tje. Maar knip het bij dans weg en heel het systeem valt
als een kaartenhuisje in elkaar. Zonder de internationale
dimensie zouden we niet meer kunnen creëren, kunnen
we onze dansers helemaal geen werk aanbieden omdat
de tournees te kort zouden zijn. Ook artistiek gezien is 
de aanzet meteen internationaal: de gezelschappen zijn
internationaal samengesteld, en alle dansers brengen
hun eigen culturele bagage mee. Dat is een enorme 
verrijking. 

Terugblikkend op de vorige subsidieronde was dat de
grootste uitdaging voor ZOO: je weg te vinden in dat
internationale circuit, waar de concurrentie toch heel
groot is. Dat is ons gelukt, maar zelfs dan kwam er 
stilaan een grote druk op onze werking. De nieuwe sub-
sidieronde kwam voor ZOO dus zeker niet te vroeg. Met
de nieuwe aanvraag wilden we verder werken op het
ingeslagen pad. Als je met dezelfde mensen wilt verder
werken, en je wilt hen volgens hun anciënniteit verlonen,
dan betekent dat automatisch een groeiscenario.

Door de beslissing lijken we erop vooruit te gaan, maar
als je meetelt dat we nu geen internationale subsidies
meer kunnen aanvragen, stagneren we op het niveau van
2001. Met de toegekende middelen wordt het moeilijk om
het project uit onze aanvraag te realiseren. Groepscreatie
stond daar centraal, maar door het toegekende budget
zijn we verplicht daarvan af te wijken. Volgens het
decreet moeten we elk jaar een nieuwe creatie brengen,
maar een groepscreatie per jaar kunnen we niet betalen.
In 2009 kunnen we slechts een solo of een groepsimpro-
visatie brengen. De demarche van het gezelschap komt
onder druk te staan. 
Ons internationale geld is binnen onze huidige enveloppe
niet meer als dusdanig geoormerkt, wat op zich meer
flexibiliteit mogelijk maakt. Maar doordat onze structu-
rele werking onder grote druk komt te staan, bestaat de
neiging om die middelen voor de creatie te gebruiken.
Tegelijk zijn we genoodzaakt meer externe middelen te

vinden. We zullen dus nog meer dan vroeger afhankelijk
zijn van het buitenland. 

De beslissing van de minister zal zeker een impact heb-
ben op onze internationale werking. We moeten meer
economische keuzes maken, en strenger selecteren. 
We zullen ons meer dan vroeger moeten richten op de
lucratieve speelplekken, en dan zien waar we elders extra
inspanningen moeten leveren. We zullen strenger moeten
omspringen met niet-winstgevende tournees.

Zo hebben we een vrij sterke band met Oost-Europa, van-
waar we regelmatig vragen krijgen. We hebben ook een
samenwerkingsproject in Mozambique. Vaak is de eerste
aanleiding dat ze een voorstelling zien en ons uitnodigen,
waarna er later een combinatie ontstaat van workshops,
uitwisseling van voorstellingen en zelfs gezamenlijke 
creaties. 

Bij onze internationale werking zoeken we steeds naar
partnerships op langere termijn, waarbij we – samen
met binnen- en buitenlandse partners – gefaseerd iets
probeerden uit te bouwen. Voor ons heeft zo’n perspectief
voorrang op ad hoc uitnodigingen. Maar de projecten in
Oost-Europa en Mozambique zijn heel dure projecten. We
zullen nog moeten bekijken in hoeverre dit nog mogelijk
zal zijn. Misschien zullen we eerder moeten inspelen op
meer lucratieve uitnodigingen, waartegenover we totnog-
toe eerder weigerachtig stonden. Residenties in het
buitenland, bijvoorbeeld, kunnen economisch erg interes-
sant zijn. Meermaals krijgen we de vraag vanuit een
regio of stad om ter plekke te komen werken met mensen
van ginder, om zo ervoor te zorgen dat de artistieke
humus grond krijgt. En daarvoor hebben ze vaak vrij 
veel middelen. Maar dit is voor ons niet eenvoudig. We
hebben er wel voor gekozen om hier te werken, vanuit
Brussel en Vlaanderen. We zitten er niet op te wachten
om onze werking voor een paar maanden te verplaatsen
naar een ander land of een andere stad. 
Als het voor ons artistiek gezien niet voldoende relevant
was, zegden we nee. Maar in hoeverre moeten we die
politiek nu bijstellen? 

We zullen ook moeten proberen hogere uitkoopsommen te
vragen in het buitenland, al is dat niet steeds evident. 
In Vlaanderen is dit zeker niet vanzelfsprekend. In cul-
tuurcentra moeten programmatoren in hun organisatie
steeds harder vechten om dans verkocht te krijgen. 
Ook de spreiding in Vlaanderen wordt dus bemoeilijkt.
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23Elk partnership 
wordt kwetsbaar.

LAIKA
Jo Roets, Peter De Bie

We zitten op de trein naar Londen. Om er te spreken over
toekomstige projecten van Laika met Rachel Clare, die
ons de voorbije jaren al een paar keer naar Londen
bracht. Je zou bijna denken dat het goed gaat met onze
internationale werking. Maar in juni 2005 trok de kleur
uit onze internationale dromen weg. 

Allereerst was het nominatieve bedrag van de jaarlijkse
subsidie, ondanks een aangroei van 69.000 euro, veel
lager dan het verhoopte bedrag. Zeker omdat de interna-
tionale projectsubidies en de punctuele subsidies hierin
nu vervat zitten. Het wordt een zeurderig lied dat helaas
de waarheid is: dit soort groei komt neer op een status
quo. 

Daarbovenop kwam de aardschok van een tweejarige
erkenning, dwars tegen alle adviezen in. Misschien mo-
gen we dit dan wel interpreteren als een positief signaal
en diep in ons binnenste dromen van een herziening over
twee jaar, maar hoe leg je dat geloofwaardig aan de
buitenwereld uit?

We hadden een verdieping van de structuur voor ogen,
zeker met het oog op het internationale werk. Promotie,
communicatie, prospectie en productie vereisen een
andere aanpak en veel meer energie als we de grens
oversteken. Die structurele verdieping komt er niet. Het
gevaar van enkel ‘passief internationaal werken’ ligt op
de loer en elk partnership is kwetsbaar. Zo vond de direc-
tie (en niet de programmator) van Centro Cultural de
Belèm, na het meerjarenproject Percursos, dat er ook wel
andere gezelschappen in de wereld zijn dan dat ene uit
België. Begrijpelijk zelfs van hun kant maar lastig voor
ons want er is niemand in huis die tijd heeft om actief
het veld te verbreden en zelf contact te leggen met
andere potentiële partners. Daar staan we dan.
De voorbije jaren hebben we veelbelovende internationale
contacten opgebouwd. Onder meer via de Culturele
Hoofdsteden kregen we externe middelen om in het
buitenland te werken en te spelen. We waren (en zijn)
afhankelijk van deze buitenlandse partners. Door middel
van een uitbreiding van de middelen wilden we deze con-
tacten consolideren en een zekere autonomie verwerven.
Met andere woorden: onze buitenlandse partners niet
altijd moeten confronteren met harde ‘break even’ cijfers
en ook eens een andere rol kunnen spelen dan ‘vragende
partij’. De groei in de middelen is nu zo beperkt dat je
niet eens begint aan de denkoefening welk aandeel er
best naar de internationale werking gaat. We blijven dus

UitLaika Tafelt, het kookboekje van Laika / Peter De Bie, 
een uitgave van Laika en de Brakke Grond, 2002 – foto: Laika

doorwerken met het principe: alleen de grens over als het
geen euro kost en liefst zelfs opbrengt. Iedereen weet dat
je dit een aantal jaren kan volhouden, maar dat het de
horizon niet echt verruimt.

De overheid verwacht via de impliciete internationale
subsidiëring dan weer ‘een groei’ in die werking. De druk
is dus groter geworden terwijl de middelen niet stijgen.
Bovendien is de tweejarige erkenning een lelijke vlek op
ons visitekaartje bij het maken van plannen in de verre
toekomst. Het internationale werken heeft één rode
draad: het gaat altijd over de lange termijn. We lezen in
de krant dat STAN in Parijs succes oogst met My Dinner
with André... een productie uit 1998.

Het voelt toch als een contradictio in terminis: enerzijds
krijgen we iets meer geld, en groen licht voor de inter-
nationale werking, anderzijds wordt de zaak al over twee
jaar geëvalueerd. Niet dat we bang zijn voor een evalua-
tie, maar iedereen weet dat het schrijven van een nieuw
meerjarendossier een energieverslindende bezigheid is.
En dat uitgerekend voor die internationale werking twee
jaar bijzonder kort is om iets te bewijzen. 
En dat we energie zo graag in andere dingen willen in-
vesteren. En dat we geen samenwerkingen mogen plan-
nen verder dan 2007...

We rijden Waterloo Station binnen. Nee, we kunnen
nieuwsgierige partners straks nog niet zoveel vertellen
over 2008. Dat we er voorlopig van uit gaan dat Laika
dan nog bestaat, ja. En dat we hopen dat het hier in
Londen iets wordt. 
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DE INTERNATIONALE
WERKING VAN DE 
DANSGEZELSCHAPPEN
Kristien De Coster 

Dankzij het kunstendecreet kunnen
organisaties de internationale werking
beschouwen als een organisch onderdeel
van de structurele werking. Dat is in
feite de erkenning van de wezenlijk
internationale dimensie van de culturele
praktijk, zoals die zich sinds de jaren
1980 heeft ontwikkeld. Tegelijk roept de
eerste uitvoering van het kunstendecreet
vragen op. Wordt internationaal werken
wel beloond? Hoe kun je de complexiteit
van de internationale werking voor de
dans vatten? 
Kristien De Coster, algemeen directeur
van Ultima Vez, geeft meer toelichting bij
het hoe en waarom van de internationale
werking van de hedendaagse dans.

De samenstelling van de Vlaamse dans-
gezelschappen levert een bonte verzame-
ling nationaliteiten op. Dankzij de uitwis-
seling tussen al die dansers, choreografen
en andere makers die in Brussel/ België
kwamen werken, en waarvan een deel ook
hier bleef, ontstond in de loop der jaren
een rijke artistieke voedingsbodem. Samen
met de uitstraling van P.A.R.T.S. heeft die
ertoe geleid dat van Brussel en Vlaanderen
als dansstad/regio een haast mythische
aantrekkingskracht uitgaat.

Natuurlijk botst dans door de grote univer-
saliteit van de lichamelijke expressie 
minder op (taal)-grenzen. Dat maakt het
mogelijk met verschillende nationaliteiten
te werken, maar ook om internationaal het

werk te kunnen tonen. Daarbij komt de
artistieke vitaliteit en een hoogst radicale,
krachtige en originele bewegingstaal die
ervoor heeft gezorgd dat de Vlaamse
gezelschappen vandaag tot de wereldtop
behoren. In het buitenland wordt er sinds
de jaren 1980 onafgebroken uitgekeken
naar (nieuw) werk van zowel de grotere als
de middelgrote en kleinere gezelschappen.
En, even tussendoor, daar hoor je soms wel
zeggen dat de ene voorstelling al wat beter
is geslaagd dan de andere, maar een 
algemene opinie dat er sprake is van 
stagnatie, is onbestaand.

Net die internationale dimensie creëerde 
in de jaren 1980 de financiële en presen-
tatievoorwaarden om überhaupt werk te
maken en te tonen. De eerste creaties van
Alain Platel, Anne Teresa de Keersmaeker
en Wim Vandekeybus kwamen voornamelijk
tot stand dankzij internationale coproduc-
tiesteun en speelkansen. De erkenning in
het buitenland zorgde ervoor dat ook in
eigen land het prestige toenam. De inter-
nationale dimensie heeft de Vlaamse
dansgezelschappen levensbelangrijke
economische impulsen gegeven. Ze is tot
vandaag een essentieel onderdeel van de
werking van zowat alle dansgezelschap-
pen. Met de integratie ervan in het kun-
stendecreet lijkt dat ook als dusdanig 
erkend te zijn. En toch. 

Tijdens de adviesronde had de danscom-
missie in haar landschapsanalyse wel veel
lof over de manier waarop de gezelschap-
pen de voorbije jaren hun internationale
uitstraling hebben verstevigd. Toch kiest
men er expliciet voor om gezelschappen
“voornamelijk te ondersteunen voor de pro-
ductie van voorstellingen, voor educatie en
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Bêta-Icarus, productie: Crew/Eric Joris en Kc Monty, 2000 
– foto: Tijs Visser

Excavations: Report, productie: Excavations (in Vooruit), 2005 
– foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Excavations: Report, productie: Excavations (in Vooruit), 2005 
– foto: Giannina Urmeneta Ottiker
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voor onderzoek”. Voor de internationale
werking worden geen extra middelen ge-
adviseerd, omdat ze “een scheeftrekking
van de markt” zouden veroorzaken. Op een
ander moment viel de term “wanverhou-
ding” bij de verwijzing naar de verhouding
tussen de internationale werking en de
zichtbaarheid in Vlaanderen. Die uitspra-
ken doen vermoeden dat er misverstanden
bestaan over wat de internationale wer-
king voor gezelschappen betekent en hoe 
de internationale markt functioneert. 
Hoe kun je de complexiteit van de interna-
tionale werking voor de dans vatten? Je
moet aandacht besteden aan de economi-
sche kant van de zaak, maar die mag ook
geen eenzijdige nadruk krijgen. Het is ook
niet goed de internationale werking enkel
te associëren met prestige. Tegelijk is het
belangrijk inhoudelijke argumenten op-
nieuw te definiëren en te communiceren. 

CONTINUÏTEIT
De arbeidsintensiviteit binnen de dans-
sector is cruciaal. Dansproducties maken
vraagt veel tijd en dus middelen. Elk
aspect van een voorstelling komt tot stand
tijdens de creatieperiode. Ook het voor-
bereiden en het spelen van een voorstel-
ling vragen veel inzet en middelen. In het
theater bijvoorbeeld vertrekt men vaker
van een tekst. Binnen de hedendaagse
dans speelt elk ‘schrijven’ zich letterlijk af
tijdens de maanden die aan de première
voorafgaan. In plaats van twee maanden
tijd, is er doorgaans nood aan drie of vier
maanden creatie. Bij tournees is nadien
ook telkens tijd nodig om (intens) te repe-
teren. En dan hebben we het niet eens 
over de dagelijkse training van de dansers, 
die het hele jaar door aandacht moet 
krijgen. 
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26 To be or not to be

De middelen van de overheid dienen in
belangrijke mate om in de vaste kosten
van een gezelschap te voorzien. Het crea-
tieproces wordt onmogelijk zonder de in-
komsten die de internationale werking met
zich meebrengt. Internationaal touren
maakt continuïteit in de werking mogelijk.
Bovendien is er een gebrek aan productie-
capaciteit binnen het danslandschap.
Alleen de grotere gezelschappen kunnen
voorzien in hun repetitienoden en admini-
stratieve ondersteuning. Maar voor de
andere choreografen blijft er een tekort
aan repetitiemogelijkheden. Er zijn nau-
welijks mogelijkheden om aan te leunen bij
grote huizen voor de productie of presen-
tatie van werk. De danswerkplaatsen blij-
ven onvoldoende gesubsidieerd. In hoe-
verre de nieuw erkende danswerkplaats en
die ene managementstructuur in Brussel
aan de noden zullen voldoen, blijft nog
maar de vraag. Ook moet zich nog uitwij-
zen hoe de huizen zullen omgaan met de
keuze van hogerhand om geen structuren
rond individuele danskunstenaars te sub-
sidiëren. Dat alles maakt dat de choreo-
grafen enorm afhankelijk zullen zijn en
blijven van het buitenland. 

Er is al vaak gewezen op de economische
noodzaak voor dansgezelschappen om
internationaal speelplekken en middelen 
te zoeken. Dat moeten we misschien eens
anders formuleren: coproducenten vinden
en touren in het buitenland is een kwestie
van overleven. Dans heeft nu eenmaal niet
hetzelfde maatschappelijke draagvlak als
bijvoorbeeld theater. In de loop der jaren is
de sterke thuisbasis – de subsidies van de
Vlaamse Gemeenschap, gecombineerd met
het werken en spelen in Brussel en Vlaan-
deren – cruciaal geworden. Ze is de on-

ontbeerlijke pijler binnen de werking van
de dansgezelschappen. Maar een dans-
gezelschap dat enkel in Vlaanderen tourt,
is na één of maximum twee maanden uit-
verteld. Dat heeft alles te maken met de
speelmogelijkheden, en niets met de wens
of de keuze van het gezelschap om al dan
niet zichtbaar te zijn op de Vlaamse podia.

Concreet betekent de keuze voor een inter-
nationale werking, voor de choreograaf en
zijn gezelschap de keuze tussen ‘maar
half’ bestaan ofwel toch trachten een 
continuïteit te realiseren. Die keuze heeft
gevolgen voor alle aspecten van de wer-
king. Artistiek kun je dan op langere 
termijn werken met dansers en artistieke
medewerkers naar keuze. Administratief
ben je in staat om desgewenst iemand
aan te werven voor een gedegen zakelijke
leiding. Je kunt de lokale en internationale
uitstraling van je gezelschap garanderen,
onder meer door het uitwerken van een
lange-termijnvisie, een verzorgde com-
municatie,... 

PARADOX
Ook al is de internationale werking van
dansgezelschappen een economische
noodzaak, toch is er tegelijk nood aan
middelen om die internationale werking te
realiseren. Een paradox? Nee. 

Ten eerste stelt internationaal werken hoge
eisen aan gezelschappen op artistiek,
technisch promotioneel en organisatorisch
vlak. Internationaal werken kost dus ook
geld. Ten tweede dienen de extra middelen
om de internationale werking ook mogelijk
te maken op plekken waar men wel de
infrastructuur en de middelen heeft om de
gezelschappen te ontvangen en een
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uitkoopsom te betalen, maar waar onvol-
doende middelen zijn om daarnaast ook
reis- en vervoerskosten te betalen.
Internationale reismiddelen genereren in
dat geval tegelijk middelen: niet spelen
zou meteen ook het wegvallen van be-
paalde uitkoopsommen betekenen. Een
volledige kalender is ook enkel mogelijk
dankzij het geheel aan voorstellingen in
rijke en minder rijke landen. Alle inkom-
sten zijn nodig om het budget rond te 
krijgen. Het expliciet en financieel onder-
steunen van de internationale werking
genereert dus ook concreet extra inkom-
sten voor een dansgezelschap. 
Daarbij willen we nog even de aandacht
voor een bijkomend argument dat midde-
len voor internationale werking verant-
woordt: de verantwoordelijkheid van onze
rijke regio voor landen die zonder buiten-
landse middelen geen toegang hebben tot
de buitenlandse cultuur. Het is allerminst
de bedoeling vanuit een paternalistische
houding elders het licht te laten schijnen.
Integendeel, net in die landen komen de
meest verrijkende ontmoetingen en con-
frontaties op artistiek vlak tot stand. En
net in die landen wordt hard gewerkt om
een zo ruim mogelijk kader te creëren voor
het artistieke gebeuren, en via workshops,
lezingen, audities een uitwisseling te heb-
ben met het plaatselijke artistieke en
maatschappelijke gebeuren. Een win-win
situatie dus.

Tegelijk moet het hele verhaal van de
internationalisering ook gerelativeerd wor-
den: het is er voor de dansgezelschappen,
en dan zeker de grotere, de laatste jaren
niet gemakkelijker op geworden om copro-
ductiegelden in het buitenland te vinden.
Ten eerste omdat er minder middelen zijn,

27

Aphromorphosis, productie: Buelens Paulina, Kc TOR en Kc Nadine,
2003 – foto: Buelens Paulina

Professor Bernhardi, productie: De Roovers, 2004 
– foto: Giannina Urmeneta Ottiker

Professor Bernhardi, productie: De Roovers, 2004 
– foto: Giannina Urmeneta Ottiker
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en ten tweede omdat men ervan uitgaat
dat de grotere gezelschappen ondertussen
voldoende financiële middelen hebben om
hun producties te realiseren. 

OPSTRIJKEN
Wat het inhoudelijke aspect van interna-
tionaal werken betreft, zou het interessant
kunnen zijn een gemeenschappelijke denk-
oefening op te zetten die de relevantie van
de internationale werking in kaart brengt
en verwoordt. Voor de dansgezelschappen
is de internationale werking vanzelfspre-
kend, en kent ze veel gezichten: het inspi-
rerende samenwerken met vele nationali-
teiten, het samenwerken met buitenlandse
partners op inhoudelijk en zakelijk/finan-
cieel vlak. De internationale werking houdt
in die zin veel meer in dan enkel een
plezierreisje maken, ‘een ding gaan doen’
op een podium in het buitenland, en cash
opstrijken.

De ontmoetingen met buitenlandse kun-
stenaars en een buitenlands publiek stel-
len de eigen creatie steeds in een ander
perspectief. Wat hier tot stand komt, be-
tekent elders niet hetzelfde. Dat confron-
teert kunstenaars vaak met heel essentiële
kwesties die bronnen zijn van reflectie en
nieuwe ideeën, en brengt een ruimere
dialoog op gang.
Bovendien worden er instrumenten ont-
wikkeld om het werk een breder kader te
geven dan alleen het spelen van de voor-
stelling. Zo vinden vaak lezingen plaats,
voor- en nagesprekken, workshops waarbij
het vocabularium wordt meegedeeld,
filmvertoningen of ander beeldmateriaal...
Met dergelijke activiteiten bereik je een
breder publiek dan de dansspecialisten. 
Er ontstaat een platform waarop de rele-
vantie en de zin van internationale werking
een duidelijker artistiek en maatschappe-
lijk profiel krijgen. 

Frankenstein, productie: Theater Stap en I Solisti del Vento, 2005 
– foto: David Desm

et
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Frankenstein, productie: Theater Stap en I Solisti del Vento, 2005 
– foto: David Desm

et

PLAFOND
Het is van onschatbare waarde dat onze
gemeenschap zijn kunstenaars de moge-
lijkheid en de middelen geeft om, met
behoud van hun artistieke autonomie, een
visie en een werking uit te bouwen. Daarbij
moet de overheid ook kritisch te werk
gaan. Het lijkt echter vandaag niet gepast
te spreken over een “plafond” voor de
dans in Vlaanderen (minister Anciaux), 
of te stellen dat  het internationale aspect
verder niet financieel moet worden onder-
steund (de danscommissie). 

Moeten we niet ook bekijken hoe de sub-
sidies voor de dans zich verhouden tot
de subsidies voor andere culturele orga-
nisaties, rekening houdend met geboden
werkgelegenheid, artistieke productie,
uitstraling, zakelijke identiteit van de
gezelschappen,...? Speelt het feit dat de
dans internationaal kan touren mee in de

bepaling van de subsidies? Met andere
woorden: wordt de dans minder bedeeld,
omdat men ervan uitgaat dat een deel van
de middelen in het buitenland kan worden
gegenereerd? 

De dans in Vlaanderen is zeer vitaal. Het
zou jammer zijn een bloeiende maar tege-
lijk fragiele kunsttak te kortwieken in zijn
dynamiek en elan. Een sterke thuisbasis
(lees: structurele ondersteuning) samen
met een uitgebreide internationale werking
blijven voor onze dansgezelschappen nood-
zakelijke voorwaarden om hun artistieke
parcours verder te kunnen ontwikkelen. 
Ten slotte brengt het succes van de dans-
gezelschappen in het buitenland ook een
zeer nieuwsgierige reflex op gang naar
andere culturele uitingen uit Vlaanderen en
Brussel. Het komt dus het hele artistieke
en maatschappelijke gebeuren ten goede.
Op dat succes moeten we trots zijn.

060446 COURANT76  01-02-2006  16:02  Pagina 29



30

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i .b
e

VTi KALENDER

DEBAT: 
ARTISTIEKE SELECTIE
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING 
08|02|2006 ANTWERPEN
Een dubbelprogramma in het kader van het
Kunstenfestival 0090 in Antwerpen:

1. Hedendaagse (podium)kunst uit Turkije
Wat zijn de belangrijkste tendensen? Wat betekenen
‘hedendaags’ en ‘traditioneel’ in een Turkse context?
Wat zijn de raakpunten die van belang zijn voor
Vlaams-Turkse uitwisseling?
Sprekers: Mesut Arslan (o.m. Theater Onderhetvel), 
Eric De Volder (Ceremonia), Mustafa Kaplan (Taldans
Company), Yesim Ozsoy Gulan (VeDST), Zeynep Oral
(journaliste, International Istanbul Theatre Festival).

2. Artistieke selectie
Wat zijn de doelstellingen van Kunstenfestival 0090,
waarom de beperking tot één specifieke nationale 
cultuur uit het buitenland? Door welke bril(len) kijken
programmatoren naar internationale (Turkse) kunsten?
Hoe bereid je een publiek voor met een kijkgeschiede-
nis die ‘vreemd’ is aan een andere (Turkse) traditie?
Kun je met een diverse programmering ook nieuwe,
diverse publieken aanboren?
Sprekers: Aliye Kurumlu (Kunstenfestival 0090) en 
Christophe Slagmuylder (KunstenFESTIVALdesArts).

Het debat maakt deel uit van het onderzoekstraject
rond artistieke praktijken en diversiteit in de samen-
leving van het VTi en Kunst en Democratie m.m.v.
CultuurNet Vlaanderen, Sociaal Fonds voor de
Podiumkunsten, IAK, IBK, VAi, Muziekcentrum,
Stichting Lezen, de administratie Cultuur (MLP en
BKM) en de administratie Media (afdeling film). 
Check www.vti.be/cafecasa!

Praktisch
• Op woensdag 08/02/2006, 16:00-18:00 
• In Kc Monty, Montignystraat 3, 2018 Antwerpen 
• Organisatie: Kunstenfestival 0090 en VTi
• Voertaal: Engels 
• Gratis deelname
• Meer informatie/verslag: www.vti.be

ACTIEDAG DIVERSITEIT: 
INTERCULTURALISEREN
20|02|2006 GENT
Het VTi wil podiumkunstenaars en organisatoren aan-
sporen om deel te nemen aan de Actiedag Diversiteit
voor de cultuur-, jeugdwerk- en sportsector. Het thema
is ‘interculturaliseren’. Op de actiedag wordt er niet
enkel gereflecteerd op dat onderwerp; de samenkomst
heeft ook als doel de deelnemers te inspireren door 
het uitwisselen van interculturele praktijken.
Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd,
Sport en Brussel zal er het ‘actieplan interculturali-
sering’ presenteren.

Praktisch
• Op maandag 20/02/2006, 09:00-16:00 
• (gevolgd door een receptie)
• In Kc Vooruit, Sint-Pietersnieuwstraat 23, 
• 9000 Gent
• Organisatie: Transversale Werkgroep traject
•Culturele Diversiteit en administratie Cultuur

• Snel inschrijven is de boodschap!
• Volledig programma en inschrijvingen: 
• www.interculturaliseren.be

COLLOQUIUM HEDENDAAGSE
DANS EN JONGEREN: 
VAN DE DANS AF/GEZIEN
27|02|2006 HASSELT
Dans zou perfect kunnen aansluiten op de leefwereld
van jongeren. En dat zeker niet alleen via ‘bekende’
dansvormen als hiphop, street of techno. Toch blijft de
belangstelling vrij beperkt. Hoe kunnen we meer kinde-
ren, jongeren en families aanzetten om naar dans te
gaan kijken? Daarrond draait ‘Van de dans af/gezien’,
met de ideeën van Franky Devos in het achterhoofd:
geen cultuurbeleid voor jongeren zonder een cultuurbe-
leid voor kinderen! 
Vragen: hoe staat het met de hedendaagse dans en
kinderen in Vlaanderen? Hoeveel dansvoorstellingen
voor families worden er gemaakt? Hoe kunnen we
makers aanzetten te werken voor families en scholen?
Wat is hedendaagse dans behalve een concept waar
geen kind noch jongere iets mee heeft? Waarom
schrikken programmatoren ervoor terug om dansvoor-
stellingen aan scholen aan te bieden? Moeten dans-
voorstellingen anders en/of beter omkaderd worden
dan theater of muziek? 
Het VTi zat aan tafel met Canon Cultuurcel, Cultuur
Lokaal, Dans in Limburg en CC Hasselt om ‘Vande
dans af/gezien’ voor te bereiden, een studiedag in het
kader van het Krokusfestival.

060446 COURANT76  01-02-2006  16:02  Pagina 30



31

Programma
• 09:45  Verwelkoming
• 10.00  Wie speelt wat waar?
Presentatie onderzoekscijfers seizoen 2004-05 door
Katrijn Van Cutsem: overzicht van het aantal voorstel-
lingen, speelplekken en makers van dansvoorstellingen
voor kinderen en jongeren (vergelijking met tekst-
theater).
• 10.20  Waarom en hoe voor families, kinderen 
en jongeren werken?
Elke Vancampenhout in gesprek met Wim Vandekeybus,
Joke Laureyns, Dirk de Lathauwer, Johan de Smet 
en de zaal.
• 11.40  Inkijk
Caroline D’Haese repeteert met enkele kinderen 
+ nagesprek
• 12.30  Lunch
• 13.15  Is hedendaagse dans aan kinderen, 
jongeren en families te “verkopen”? 
Ozanne Mertens en Franky Devos over marketing, 
communicatie en promotie.
• 14.00  Dans: de schrik van de programmator?
Jeugdprogrammatoren gaan in gesprek over de moge-
lijkheden en moeilijkheden bij het programmeren van
dans: Mieke Vandecandelaere (CC Kortrijk/Spinrag-
festival), Priscilla Peeters (CC Berchem), Fri de Keyser
(De Ploter Ternat) en Fons Dejong (Theater aan ’t
Vrijthof Maastricht) 
• 15.00  Presentatie nieuwe publicatie en reader 
Er is een nieuw boek dat 15 interviews bundelt met
choreografen, dansers, leraars, kinderen, ouders, 
programmatoren,... doorspekt met dansfoto’s; 
de reader van de studiedag zal cijfermateriaal, 
contactadressen en referenties bevatten.
• 15.30  Koffie
• 16.00  Voorstelling
Questo Ricordo, choreografie: Joke Laureyns en Kwint
Manshoven, productie: CC Hasselt en Dans in Limburg
• 17.00  Nagesprek en drink

Praktisch
• Op maandag 27/02/2006, 09:45-17:00
• In CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt
• Organisatie: Canon Cultuurcel, Cultuur Lokaal,
• Dans in Limburg, CC Hasselt en VTi
• Deelnemen kost € 50 
• (incl. boek, reader, lunch, voorstelling) 
• Inschrijven: stuur een e-mail met je contact-
• gegevens (naam, organisatie, functie, adres) 
• naar yves.putzeys@cchasselt.be of gebruik het
• formulier op www.cchasselt.be. Je inschrijvings-
• geld stort je op 235–0434000–34 (Kunsteducatie
• CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt) met 
• vermelding KD9

PRESENTATIE 
PUBLICATIE IN SITU
20|02|2006 ANTWERPEN
In partnerschap met het VTi verschijnt eind maart In
Situ. Voyages d’artistes Européens/ European artists
on the road, een boek over internationale ervaringen
van kunstenaars die in de openbare ruimte werken. 
Het boek is een initiatief van het netwerk IN SITU, dat
zes Europese organisatoren – waaronder Antwerpen
Open/Zomer van Antwerpen – verenigt in een project
rond stedelijke interventies. Zij gaven aan achttien
kunstenaars uit verschillende landen carte blanche om
te vertellen over hun internatonale ervaringen. 
Kunstenaars die in de openbare ruimte werken en een
gevonden publiek onverhoeds aanspreken, zijn zeer
ontvankelijk voor wat de plekken waar ze werken juist
zo bijzonder maakt. Zij vertellen hun verhaal in In Situ
en dat levert een sensitieve compilatie op met korte
verhalen, reisverslagen, foto’s, sporen, grenservarin-
gen,... Het boek bevat bijdragen van: Génerik Vapeur,
Desperate Men, g.r.a.m., Ernst M. Binder, Léa Dant,
Laure Delamotte-Legrand, Wouter Hillaert (over De
Zonsondergang), Oposito, Gavin Lockhart, Judith Nab,
Theater Irrwisch, Leandre-Claire, Producciones
Imperdibles, Michel Sarunac, Ian Smith, Benjamin
Verdonck, Wladyslaw Znorko en Sylvie Martin-Lahmani.
In Situ. Voyages d’artistes Européens/ European artists
on the road zal verkrijgbaar zijn via de bookshop op
www.vti.be. 

Praktisch
• Presentatie op 24/03/2006 om 15:00 in Antwerpen
• Meer info: contacteer Antwerpen Open/
• Zomer van Antwerpen, tel 03/224 85 00
• Het boek In Situ. Voyages d’artistes Européens/ 
• European artists on the road zal verkrijgbaar zijn 
• via de bookshop op www.vti.be.                           JJ
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STUDIEDAG
INFRASTRUCTUUR
21|04|2006
HASSELT
In de jaren 1960 startte een bouwgolf van culturele
centra, het grootste culturele infrastructuurproject dat
de Vlaamse overheid ooit ondernam. Vandaag zijn de
gebouwen er nog steeds, maar ze bekleden een heel
andere plek in ons culturele landschap. Er is een nieuw
decreet op het lokale cultuurbeleid, waarbinnen de
spreiding van de door de Vlaamse overheid onder-
steunde creatie een minder belangrijke plaats inneemt.
Er zijn de wijzigingen in de noden en behoeften van de
artistieke praktijk, die zich niet altijd op zijn gemak
voelt in de grote zalen van de cultuurcentra. In ver-
schillende steden en gemeenten is de lokale context
ook veranderd, door de opkomst van nieuwe spelers: er
is niet alleen een golf geweest van kunstencentra, die
eveneens een eigen infrastructuur uitbouwden, maar er
zijn ook commerciële producenten opgestaan van live
entertainment. 
De gebouwen van toen hebben een gewijzigde functie,
ze staan in een andere culturele context en ze worden
er ook niet jonger op. Daarom is de tijd rijp om een
stand van zaken op te maken en vooral vooruit te blik-
ken. VTi, Cultuur Lokaal en CC Hasselt bieden u einde
april een goed gevuld studieprogramma aan met lezin-
gen en workshops over onder meer herbestemming van
erfgoed, het opwaarderen van bestaande culturele
infrastructuur en over nieuwbouw.

Praktisch
• Op vrijdag 21/04/2006, 10:00-16:00;
• In CC Hasselt, Kunstlaan 5, 3500 Hasselt;
• Organisatie: CC Hasselt, Cultuur Lokaal en VTi;
• Interesse? Hou www.vti.be in de gaten voor 
• verdere details of neem contact op met 
• Joris Janssens, joris@vti.be. 

DAG VAN HET JEUGDTHEATER
ONTMOETING MET FRANSTALIGE COLLEGA’S
20|03|2006 BRUSSEL
CTEJ (voluit La Chambre des Théâtres pour l’Enfance
et la Jeunesse) en VTi willen de werelddag van het 
kinder- en jeugdtheater (een initiatief van het netwerk
ASSITEJ) aangrijpen om een ontmoeting te organiseren
voor de Franstalige en Nederlandstalige producenten
van kinder- en jeugdtheater. Op die dag kunnen Frans-
talige en Nederlandstalige collega’s kennismaken of de
banden aanhalen. Eén van de aandachtspunten wordt
de vertaling en verspreiding van nieuw repertoire van
over de taalgrens.

Praktisch
• Op de werelddag van het kinder- en jeugdtheater: 
• 20-03-2006, om 14:30
• In het VTi (Forum), Sainctelettesquare 19, 
• 1000 Brussel
• Organisatie: CTEJ en VTi
• Meer informatie volgt op www.vti.be
• Surf ook naar www.ctej.be en www.assitej.org

INFOSESSIES CULTUURDATABANK
MAART ANTWERPEN, BRUSSEL, GENT
Een uitnodiging aan podiumkunstenproducenten om 
in het voorjaar al basisinformatie over reizende voor-
stellingen in het seizoen 2006-2007 in de Cultuur-
databank van CultuurNet Vlaanderen te stoppen.

• Organisatie: CultuurNet Vlaanderen en VTi
• Meer informatie volgt op www.vti.be
• Surf ook naar www.cultuurnet.be
• en www.cultuurweb.be

BELEID
Subsidiëring van participatie- en 
experimentele projecten

Ontwikkelingsgerichte beurzen

Creatieopdrachten

Uitgevers van niet-periodieke publicaties en
vertalingen van niet-periodieke publicaties

Internationale projecten

Projectbeurzen voor kunstenaars

Reglementen, meer informatie: zie www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur of www.vti.be

Periode 2006; nieuw reglement!

Periode 2006; gevraagd subsidiebedrag lager
dan 8.000 euro

Periode 2006; Nederlandstalige dramatische
kunst en dans

Aanvang augustus-december 2006

Aanvang september-december 2006

Aanvang september-december 2006

01-03-2005

15-03-2006

15-03-2006

15-03-2006

31-03-2006

15-04-2006

DEADLINE
AANVRAAG

PERIODE;
OPMERKING
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VTi TUSSENSTAND

[INTERNATIONAAL] IETM UTRECHT 
Van het VTi namen Nikol Wellens en Caroline Van
Peteghem deel aan de herfstmeeting van IETM
(Informal European Theatre Meeting) in Utrecht – van
24 tot 26/11/2005. 
De meeting bracht zo’n 600 deelnemers uit 43 landen
samen voor een rijk programma met infosessies, work-
shops, debatten, voorstellingen ... Het overkoepelend
thema was ‘bonding and bridging’, uiteraard een ver-
wijzing naar het verhoopte effect van de ontmoetingen
tussen deelnemers maar ook een aanleiding om te
reflecteren over de bruggen tussen sociaal en cultureel
kapitaal. Wij waren erg enthousiast over de sessie
‘Subsidy and complicity’ en de workshop ‘Focus China’,
waarin podiumprofessionals uit Beijing hun visie
gaven op de invloed van de supersnelle economische
groei op de artistieke praktijk in China. 
Het verslag van de meeting is gepubliceerd op
www.ietm.org.                                                     CVP

[INTERNATIONAAL] DELEGATIE CHINA
Na IETM Utrecht zakten de gasten uit Beijing af naar
Brussel voor een mini-bezoekersprogramma van het 
VTi – van 27 tot 29/11/2005. Een korte voorstelling
van de gasten:
Shen Lin: docent in The Central Academy of Drama in
Beijing, hoofdredacteur van het nationaal academisch
tijdschrift Drama Journal, adviseur van de China
Performing Artists Association, programmator van het
tweejaarlijks internationaal theaterfestival van de
academie. 
Zhang Chang Cheng: directeur van Beijing Modern
Dance Company, een van de twee (!) onafhankelijke
producenten van hedendaagse dans in China (com-
pagnie met 14 dansers, 600m2 repetitieruimte, eigen
zalen; uitgebreide tournees achter de rug in VS, Frank-
rijk, Duitsland, Italië en Noorwegen), programmator
van een tweejaarlijks dansfestival.
Yuan Hong: theatermaker (ex-Beijing North Theatre),
directeur van een nieuw theater in Beijing (de People’s
Liberation Army Theatre, met een zaal voor 700 en een
tweede zaal voor 250 toeschouwers). Hij zet in oktober
een kleinschalig festival op. 
Yang Ting: onafhankelijke theatermaker en actrice.
Haar laatste productie heette Che Guevara en werd
gerealiseerd i.s.m. Shen Lin en Yuan Hong.
De gasten bezochten voorstellingen: Bezonken Rood
van ro theater & Het Toneelhuis en A love supreme/
Raga for a rainy season van Rosas; bekeken een hele-

boel video’s van Vlaamse podiumproducties in de VTi-
videotheek; bezochten het atelier van Froe Froe, de KVS
en P.A.R.T.S.; knoopten gesprekken aan met Crew,
Etcetera, Het muziek Lod, KunstenFESTIVALdesArts,
NTGent, Rosas, Sarma, Transparant, Ultima Vez,
Victoria, wp Zimmer, ZOO en het team Internationaal
van de administratie Cultuur. Ze waren enthousiast
over de diverse input en de nieuwe contacten. 
Voor Vlaamse organisaties die in China willen touren,
kunnen de deelnemers aan deze delegatie een handig
aanknopingspunt zijn in Beijing. Met dank aan Els
Silvrants (Platform China, Beijing) en Katelijn
Verstraete (IETM). Wil je meer weten? 
Stuur een e-mail naar info@vti.be.

CVP

[ARTISTIEKE PRAKTIJKEN EN TRAJECTEN] 
LOOPBAANONTWIKKELING ACTEURS 
EN THEATERMAKERS
Loopbaanontwikkeling staat overal hoog op de agenda
(cf. generatiepact). De verschillende ‘arbeidssectoren’
vertonen sterke overeenkomsten, maar er zijn ook grote
verschillen te vinden. Daarom is het nuttig dat iedere
sector op zijn eigen terrein onderzoekt hoe loopbaan-
ontwikkeling vorm krijgt en (beter) kan worden onder-
steund. Binnen de culturele sector werd dat thema
ondertussen al verschillende keren besproken onder
zakelijk leiders. Met het salon loopbaanontwikkeling op
12/12/2005 in Arca te Gent wenste het VTi dat debat
open te trekken door ook individuele acteurs/theater-
makers en betrokkenen van Kunstenloket, vdp, Sociaal
Fonds voor de Podiumkunsten, vakbonden, RVA, VDAB,
opleidingen en overheid uit te nodigen. Niet met de
ambitie om tot kant-en-klare oplossingen te komen –
daarvoor staat de discussie nog niet ver genoeg, wel
om die partijen met elkaar in contact te brengen,
samen na te denken, impulsen te geven voor een
verdere samenwerking in de toekomst.
Het salon startte met de resultaten van een onderzoek
naar loopbaanontwikkeling bij startende en ouder 
wordende acteurs/theatermakers, gevoerd door Catty
Hoste en Lieve Moeremans (in het kader van hun op-
leiding Cultuurmanagement aan UAMS). Catty Hoste
zette de kansen en beperkingen op een rij die acteurs
en theatermakers ervaren op de theaterarbeidsmarkt.
Vervolgens werden stellingen die voortvloeien uit de
onderzoeksresultaten getoetst aan de ervaringen van
acteurs/theatermakers Gilda De Bal, Bart Slegers en
Valentijn Dhaenens. Er werd ook door de bril van orga-
nisaties naar de loopbaanontwikkeling van acteurs/
theatermakers gekeken, met Dirk De Corte van NTGent,
Lucas Vandervost van De Tijd, Kurt Lannoye van Kc
STUK en Hanne Rekkers en Christophe Aussems van 
Tg De Queeste. Je vindt de resultaten van het onder-
zoek en een verslag van het salon op www.vti.be.   CVP

33
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[ARTISTIEKE PRAKTIJKEN EN TRAJECTEN] 
OVERZICHT OPLEIDINGEN PODIUMKUNSTEN
We gingen aan de slag met de reacties die we hadden
gekregen op het ‘Overzicht van de opleidingen podium-
kunsten in Vlaanderen en Brussel’ (editie augustus
2005) en maakten in december 2005 een herziene 
editie. 
Alle teksten over de opleidingen ‘dramatische kunst’
binnen de hogescholen zijn herwerkt. In het tweede
deel van het overzicht, de diverse opleidingen aan uni-
versiteiten en hogescholen waar een aspect van de
podiumkunsten wordt belicht, is amper iets gewijzigd.
Het derde deel van de brochure, met de verschillende
opleidingsinitiatieven buiten de hogescholen, is dan
weer grondig herschikt. BASTT en Wisper zijn toege-
voegd.
De inleidende landschapsschets van de hervormingen
in het hoger onderwijs is nog niet aangepast, omdat
een nieuwe hervorming wordt voorbereid. In zijn
Beleidsbrief Onderwijs en Vorming 2005-2006 kondigt
Minister Frank Vandenbroucke aan de eigen problema-
tiek van het hoger kunstonderwijs recht te willen doen,
zowel bij het opzetten van een nieuw financierings-
model voor de hogescholen als bij de eigenlijke orga-
nisatie van het onderwijs. Dat is zeker een doorbraak:
het specifieke karakter van het kunstonderwijs wordt
erkend. Of dat meer geld en minder regulering oplevert
voor de kunstopleidingen, valt nog af te wachten. Ook
de academisering van het hoger kunstonderwijs wordt
onder de loep genomen: eind 2005 rapporteerde een
werkgroep daarrond aan de minister. Ondertussen
wordt alles klaargemaakt om de eerste studenten te
laten afstuderen als Bachelors en volgend seizoen met
de vernieuwde Master te beginnen. Het belooft nog een
boeiend jaar te worden.
Download de herziene editie van het ‘Overzicht van de
opleidingen podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel’
op www.vti.be. Vragen bij de brochure? Contacteer
Dries Moreels: dries@vti.be.                                  DM

[COLLECTIES] VTi EN CULTUURDATABANK
Sinds 1 januari heeft het VTi zijn Podiumdatabank
afgestemd op de activiteiten van CultuurNet. Bij ons
vind je achtergrondinformatie over producties, perso-
nen en organisaties. Wij bieden premièrelijsten aan 
en gedetailleerde informatie over speellijsten in het
buitenland. De Vlaamse Regering investeert al enkele
jaren fors in de ontwikkeling van de CultuurDatabank
en die infrastructuur staat nu klaar: www.cultuur-
web.be wil het kruispunt zijn voor alle kalendergebon-
den informatie in de cultuursector. Alle organisatoren
van cultuuraanbod in de breedste zin worden aange-
moedigd om dat zelf aan te melden. Een netwerk van
supergebruikers verifieert de informatie en publiceert
die op de site. Die kalenders stromen meteen ook door
naar Ketnet, de kranten, Sherpa, Telenet enz.

Het VTi maakt van deze kans gebruik om onze data-
bankinvoer anders aan te pakken. Ook wij krijgen toe-
gang tot het systeem van de CultuurDatabank, bijvoor-
beeld om het jaarboek samen te stellen of onderzoek
naar spreiding te voeren. Aanvullend bij wat er in de
CultuurDatabank gebeurt, voeren wij nog buitenlandse
speellijsten in. Je vindt bij ons uiteraard nog steeds
fiches voor alle organisaties en personen in de profes-
sionele podiumkunsten, incl. producties (met première-
datum). De kalender op de homepage is al aangepast,
maar op dit moment houden we de hele website tegen
het licht: naast lijstjes willen we op www.vti.be ook
duiding geven, zowel over de gesubsidieerde gezel-
schappen en huizen als over de structuur van het 
podiumkunstenlandschap. Ondertussen kan je terecht
op de VTi-site en op de nieuwe zoekmachine:
zoeken.vti.be.                                                      DM

[COLLECTIES] NIEUW JAARBOEK ONLINE
Traditiegetrouw publiceert het VTi per seizoen een
overzicht van de theater- en dansproducties van
Vlaamse professionele gezelschappen en producenten:
het ‘jaarboek’. Sinds 1998 gebeurt dat digitaal, op de
erfgoedsite www.podiumarchief.be. Bij iedere produc-
tie staat het genre vermeld, de medewerkers en de
premièredatum. Bij heel wat producties vind je boven-
dien een foto, met vermelding van de fotograaf. 
De jaarboeken van de seizoenen 2003-2004 en 2004-
2005 staan nu online!De gegevens worden verzameld
op basis van persaankondigingen, folders, program-
mabrochures, websites en andere documentatie die
ons tijdens het seizoen toegestuurd worden. Op het
einde van het seizoen vroegen Anne De Roeck en Pieter
Van der Gheynst, twee tijdelijke medewerkers, aan de
betrokken organisaties om de verzamelde gegevens te
verifiëren en in één beweging de informatie omtrent de
producties in onze bibliotheek te vervolledigen.        RD

[COLLECTIES] SCHENKINGEN IN 2005
Het VTi mocht het voorbije jaar diverse schenkingen
van boeken, tijdschriften en documentatie in ontvangst
nemen. Tone Brulin bezorgde ons een waardevolle
selectie van zijn theaterteksten en enkele unieke
boeken en tijdschriften over zijn internationale werk.
Hij vulde onze collecties ook aan met foto’s en pro-
grammaboeken (bv. van Meneer Lipman komt en De
Honden). Daarnaast nog verschillende dozen boeken
over theater (o.m. Stanislavski, Wole Soyinka en Athol
Fugard) en nummers van Encore, TDR en Theatre Arts.
Deze schenking wordt verder verwerkt in het voorjaar
van 2006.
NTGent schonk ons alle oude jaargangen van hun tijd-
schriften. Onze bestaande collectie werd zo aangevuld
met enkele nieuwe titels (Les Cahiers de Bravo,
Podium, Dramatics) en reeksen uit de jaren 1960 en
1970 van onder meer Theater der Zeit, Maske und

34
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Kothurn, Theatre Survey, Paris Théâtre en Plays and
Players. De dubbels die uit deze grote schenking kwa-
men, verschenen samen met alle andere dubbels op
een nieuwe ‘doublettenlijst’ voor internationale uitwis-
seling met andere bibliotheken. We konden ruilen met
de University of Brighton, het Kent Institute of Art &
Design en de Bibliotheque Universitaire d’Angers en zo
enkele hiaten opvullen.
Marianne Van Kerkhoven, Raymond Hoste (namens De
Warande) en anderen bezorgden ons kleinere schenkin-
gen. Ook die werden in dank aanvaard; je vindt ze al
op de rekken van de bibliotheek. (En in de catalogus
op zoeken.vti.be)                                                 DM

[COLLECTIES] THEATERTEKSTEN
Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) heeft zijn
reglement aangepast en vraagt nu bij elke aanvraag
voor een toelage voor een theatertekst een exemplaar
van de tekst voor de bibliotheken van het VTi en het
TIN (Amsterdam). In december 2005 werd ons het
eerste pakket theaterteksten bezorgd.                     DM

[COLLECTIES] ROADSHOW ZOEKEN.VTI.BE
In november 2005 lanceerde het VTi een nieuwe zoek-
machine voor informatie van/over de podiumkunsten:
op zoeken.vti.be kun je ‘associatief zoeken’ met de
AquaBrowser. 
Het voordeel? De zoekmachine laat je zoekvraag nooit
doodlopen, maar reikt automatisch alternatieven voor
je zoekwoord aan. Je computer berekent van elk zoek-
woord meteen enkele spellingsvarianten, vertalingen
en nabijgelegen trefwoorden of zoekbegrippen. Die
suggesties voor verdere zoekacties verschijnen in een
‘woordenwolk’, waarin je kunt doorklikken.
Een ander voordeel: de zoekmachine speurt niet alleen
in de collecties van het VTi, maar ook in de boeken van
het Theater Instituut Nederland, websites van podium-
organisaties, online tijdschriften en weblogs, online
dramateksten, het podiumkunstenaanbod van de 
internetboekhandel Amazon en veel meer. 
We wilden de studenten en docenten die vaak gebruik
maken van onze bibliotheek(catalogus) vertrouwd
maken met het nieuwe systeem en organiseerden een
roadshow. De mogelijkheden van de nieuwe zoekma-
chine werden gedemonstreerd in Antwerpen (voor de
studenten Theaterwetenschap aan de UA), in Gent
(voor het Departement Dramatische Kunst van het
Conservatorium en de studenten van Kunst-, muziek
en theaterwetenschappen aan de UG), in Brussel 
(voor het RITS) en in Lier (voor het HID). 
Terug van de roadshow, geven we nog steeds demon-
straties van de AquaBrowser. Kom eens langs in de
bibbliotheek en vraag naar een rondleiding voor een
groep studenten.           

CVP

[COLLECTIES] RONDLEIDINGEN IN BIBLIOTHEEK
VOOR STUDENTEN
Individuele gebruikers die de VTi-bibliotheek voor het
eerst bezoeken, kunnen steeds een kleine rondleiding
vragen. Op eenvoudig verzoek organiseert het VTi ook
uitgebreidere rondleidingen voor groepen scholieren of
studenten. 
In het eerste semester mochten we onder anderen leer-
lingen van de kunsthumaniora van Gent en Antwerpen
en studenten van Universiteit Gent, de Erasmushoge-
school Brussel en de Sociale School Heverlee verwel-
komen. 
De bedoeling is de jongeren vertrouwd te maken met
de werking van het VTi en de bibliotheek – op maat
van hun voorkennis – en te begeleiden in hun zoek-
vragen. We gidsen hen door de secties van de biblio-
theek (boeken, knipsels, documentatie, audiovisueel
materiaal,...) en tonen hen hoe ze de weg kunnen vin-
den in de online Podiumdatabank, een unieke bron
voor iedereen die geïnteresseerd is in het wie wat 
en hoe van de Vlaamse podiumkunsten. Sinds de
lancering van de nieuwe zoekmachine AquaBrowser
(zoeken.vti.be) in het najaar 2005, besteden we ook
aandacht aan die nieuwe manier van informatie
zoeken. 
Na die introductie krijgen de scholieren/studenten uit-
gebreid de kans om eigenhandig op zoek te gaan naar
bronnen voor hun eindwerken, schijfopdrachten en
eindverhandelingen. De docent/leraar en de VTi-mede-
werkers blijven in de buurt om hen daarbij te helpen.
Docenten/leraars die aansluitend dieper op een be-
paald onderwerp willen ingaan, hebben de vergader-
zaal ter beschikking (voor max. 25 deelnemers).
Op die manier probeert het VTi de drempel voor jonge-
ren te verlagen. De reacties zijn vaak erg enthousiast
en aan het daaropvolgende individuele bezoek van
sommige deelnemers merken we dat die aanpak
vruchten afwerpt.
Indien je interesse hebt om met leerlingen of studenten
een bezoek te brengen aan de bibliotheek van het VTi,
neem dan gerust contact op met Yasmina Boudia: 
yasmina@vti.be.                                                   YB

[KUNSTKRITIEK] RESULTATEN MASTERCLASS 
KUNSTKRITIEK HET THEATERFESTIVAL 2005
Tijdens Het Theaterfestival 2005 in Brussel organiseer-
de het VTi een intensieve masterclass kunstkritiek
onder begeleiding van de Nederlandse kunstcritica
Anna Tilroe. (Deelnemers: met Hannes Couvreur, Wouter
Hillaert, Lars Kwakkenbos, Jeroen Laureyns, Hendrik
Tratsaert, Karel Vanhaesebrouck, Manon Berendse en
Robin D’hooge.) Het leeuwendeel van die workshop
bestond uit schrijfopdrachten gekoppeld aan de
voorstellingen Bezonken Rood (ro theater & Het
Toneelhuis), Palermo Palermo (Pina Bausch) en
Isabella’s Room (interview met Viviane De Muynck van

060446 COURANT76  01-02-2006  16:02  Pagina 35



36

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e 

w
w

w.
vt

i.b
e

Needcompany) en tentoonstellingen (architectuur in
BOZAR: ‘Kinshasa, de imaginaire stad’). De deelne-
mers hebben hun teksten verder bijgeschaafd onder
begeleiding van Anna Tilroe, en de resultaten kan je
nalezen op www.vti.be, zie themapagina kritiek.      RD

[VOLKSTHEATER] HOE VOLKS IS ONS THEATER? 
Op 24/11/2005 organiseerden het VTi en de Universi-
teit Gent (Vakgroep Kunst-, muziek- en theaterweten-
schappen) een studiemiddag over volkstheater in de
Minardschouwburg in Gent. Daarmee werd Romain
Royal afgesloten, het herdenkingsprogramma voor
Romain Deconinck dat onder meer een boek, een ten-
toonstelling en verschillende nieuwe theaterproducties
omvatte. 
Centrale vraag was wat we vandaag onder “volks-
theater” kunnen verstaan. De bedoeling was dus 
niet zozeer een reflectie op de erfenis van Romain
Deconinck, wel een inhoudelijke doorlichting van de
huidige artistieke praktijk: de intenties en strategieën
van theatermakers en de verwachtingen die de politiek
daaraan stelt. Van de kant van de makers spraken
Geert Opsomer (Nieuwpoorttheater), Reinhilde Decleir,
Bob de Moor (Malpertuis) en Arne Sierens (DASThea-
ter). Vanuit het perspectief van het beleid spraken
Eddy Frans (De Rand), Johan Vandewiele (Stad Gent),
Bart Caron (Vlaams volksvertegenwoordiger Spirit) en
Mars Moriau en Pascal Vande Lanotte (Vlaamse
Gemeenschapscommissie). Alle info over Romain Royal
staat op www.romainroyal.be. Meer over de studiedag:
www.vti.be.                                                            JJ

[VTi-PLOEG]
Catty Hoste, projectmedewerker, verliet de ploeg. 
We wensen haar veel succes bij het vinden van een
boeiende nieuwe job.                                            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
zoeken.vti.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, Joris Janssens, Veerle Keuppens, Dries Moreels,
Ann Olaerts, An van. Dienderen, Caroline Van Peteghem, 
Nikol Wellens

COURANT#76
Coördinatie dossier: Els Baeten en Joris Janssens
Eindredactie: Caroline Van Peteghem
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Ruth Collier, Peter De Bie, Kristien De Coster, Robin D’hooge,
Joost Fonteyne, Joris Janssens, Dries Moreels, Ann Olaerts, 
Jo Roets, Hilde Teuchies, Marianne Van Kerkhoven, 
Caroline Van Peteghem, Nikol Wellens

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

ISSN 0776-1 198

BIBLIOTHEEK
Nieuwe openingsuren!
di 14:00-18:00 
wo 13:00-20:00
do 14:00-18:00
vr 14:00-18:00 
za, zo, ma gesloten

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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VLAAMS THEATER INSTITUUT

Sainctelettesquare 19  1000 Brussel

T+32.2.201.09.06  F+32.2.203.02.05  

info@vti.be  

www.vti.be
COVERBEELD: UIT LAIKA TAFELT, CONCEPT; PETER DE BIE, 

UITGAVE: LAIKA EN DE BRAKKE GROND, 2002 
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