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ANNE TERESA DE KEERSMAEKER
MEG STUART
THOMAS HAUERT
CYNTHIA LOEMIJ
JAN VERSWEYVELD
ALEXANDER BAERVOETS
BART AGA
MARC VANRUNXT
FUMIYO IKEDA
ISABELLE LHOAS
HANS MEIJER
WIM VANDEKEYBUS
ROSALBA TORRES GUERRERO
TAKA SHAMOTO
SALVA SANCHIS
MARTA CORONADO
JAN FABRE
DAVID HERNANDEZ
SIDI LARBI CHERKAOUI
HEINE R. AVDAL
THIERRY DE MEY
STEVE REICH
URSULA ROBB
YUKIKO SHINOZAKI
ALIX EYNAUDI
ROBERTO OLIVÁN DE LA IGLESIA
CLINTON STRINGER
VINCENT DUNOYER
SIMON SIEGMANN
JAKUB TRUSZKOWSKI
ARNE LIEVENS
RANDI DE VLIEGHE
METTE EDVARDSEN
DRIES VAN NOTEN
IGOR SHYSHKO
SIMONE AUGHTERLONY
GERMÁN JAUREGUI ALLUE
GRACE ELLEN BARKEY
IRIS BOUCHE
KOSI HIDAMA
SARA LUDI
SAMANTHA VAN WISSEN
GIULIA SUGRANYES
KARINE PONTIES
CHARLOTTE VANDEN EYNDE
JOHANNE SAUNIER
HERMAN SORGELOOS
JEAN LUC DUCOURT
LIES VAN ASSCHE
PETER VERHELST
MARK LORIMER
MAT VOORTER
KATRIEN VAN AERSCHOT
HEIKE LANGSDORF
ERNA ÓMARSDÓTTIR
CHARO CALVO
ABDELAZIZ SARROKH
DAVIS FREEMAN
ANABEL SCHELLEKENS
ARCO RENZ
EINAT TUCHMAN
UGO DEHAES
BENOÎT GOB
TIJEN LAWTON
RALF NONN
ETIENNE GUILLOTEAU
MIET MARTENS
CHRISTOPH DE BOECK
BRICE LEROUX
ISNELLE DA SILVEIRA
ICTUS ENSEMBLE
ALIOCHA VAN DER AVOORT
ANNABELLE CHAMBON
ELS DECEUKELIER
JIM CLAYBURGH
JOHAN PYCKE
DAPHNE KITSCHEN
LISI ESTARÁS
MARIA CLARA VILLA LOBOS
LISBETH GRUWEZ
VARINIA CANTO VILA
ANKE LOH
LAURA ARÍS ALVAREZ
CÉDRIC CHARRON
MARC APPART
MARTIN KILVADY
JOSÉPHINE EVRARD
HOOMAN SHARIFI
BENJAMIN DANDOY
ERIC RAEVES
JOHANN SEBASTIAN BACH
HILDEGARD DE VUYST
ELS SOETAERT
NORDINE BENCHORF
JAN KUIJKEN
POL HEYVAERT
NIC ROSEEUW
KOEN AUGUSTIJNEN
BRUCE CAMPBELL
KRIS DEFOORT
MISHA DOWNEY
BEN BENAOUISSE
ANGÉLIQUE WILLKIE
FRANCK CHARTIER
SIMON VERSNEL
FRANK PAY
THOMAS PLISCHKE
LIMA LALITHA
SHANI GRANOT
DAMIEN JALET
LISE VACHON
KOENRAAD DEDOBBELEER
JORDI GALÍ
MAARTEN SEGHERS

ZSUZSA ROZSAVÖLGYI
WILLIAM FORSYTHE
MARIANNE VAN KERKHOVEN
ALAIN PLATEL
JOLENTE DE KEERSMAEKER
TIM ETCHELLS
CARLOTTA SAGNA
FILIP VAN HUFFEL
THOMAS WALGRAVE
GEORG WEINAND
SAÏD GHARBI
GABRIELA CARRIZO
EVA KAMALA RODENBURG
OLIVER KOCH
MARTIN KILVÁDY
DARRYL WOODS
RIINA SAASTAMOINEN
NUNO BIZARRO
JULIEN FAURE
ALI SALMI
NATASCHA PIRE
SHARON ZUCKERMAN
JUHA-PEKKA MARSALO
CLAIRE CROIZÉ
ANDY DENEYS
HIRANYA TERRYN
ELENA FOKINA
IGOR PASKIEWICZ
WEN-CHI SU
KAYA KOLODZIEJCZYK
GABOR VARGA
KATTRIN DEUFERT
JAN LAUWERS
JAN JORIS LAMERS
RENÉE COPRAIJ
ERIC SLEICHIM
KITTY KORTES-LYNCH
AN D’HUYS
CHRISTINE DE SMEDT
SAM LOUWYCK
HANS VAN DEN BROECK
FATOU TRAORÉ
STEFAN ALLEWEIRELDT
MARC WAGEMANS
LILIA MESTRE
ROMBOUT WILLEMS
EMIO GRECO
MARIE DE CORTE
HAHN ROWE
BENOÎT LACHAMBRE
MORTON FELDMAN
PIETER C. SCHOLTEN
EDUARDO TORROJA FUNGAIRIÑO
CHRIS VAN DER BURGHT
GEERT VAES
HAROLD HENNING
MAX CUCCARO
NICOLA BAHNA
CARLO BOURGUIGNON
MAGDALENA REITER
KATRIEN VANDERGOOTEN
DOLORES HULAN
GEORGE KHUMALO
ALEXANDRA BACHZETSIS
FILIP BILSEN
THOMAS STEYAERT
ANNY CZUPPER
PIERRE-JORGE GONZALEZ
MAGALI DESBAZEILLE
DAVID ZAMBRANO
RAMON BALAGUÉ
ERIC DOMENEGHETTY
SYLVAIN VELDKAMP
BENJAMIN BOAR
PAUL LEMP
CHRIS KONDEK
SAMUEL LEFEUVRE
GABRIELLE NANKIVELL
KATARZYNA RAUSZ
JOZEF FRUCEK
ROBERT HAYDEN
KWINT MANSHOVEN
DAVID EUGENE EDWARDS
GILLES FUMBA
DOMENICO GIUSTINO
LINDA KAPETANEA
CHOKRI BEN CHIKHA
CHRYSA PARKINSON
ELIZAVETA PENKÓVA
DIRK ROOFTHOOFT
MICHÈLE ANNE DE MEY
IVES THUWIS
ALEXANDRE VASSILIEV
MARIUS PETIPA
WIM SELLES
HARRY COLE
THIERRY SMITS
BETTINA MASUCH
MAURICIO WAINROT
FRAUKE MARIËN
INA GEERTS
NATHALIE DOUXFILS
HELMUT VAN DEN MEERSSCHAUT
PHILIPPE BELOUL
CHRISTOPHE OLRY
FLORENCE AUGENDRE
ANNA VIEBROCK
LIV-HANNE HAUGEN
GEORGE ALEXANDER VAN DAM
LAURA NEYSKENS
JORGE LÉON
INNE GORIS
DAG TAELDEMAN
FLORENCE RICHARD

DJ GRAZZHOPPA
KOSMAS KOSMOPOULOS
SARAH CHASE
STEPHAN PUCHER
PIOTR TORZAWA GIRO
CONSTANCE NEUENSCHWANDER
CAROLE BONNEAU
GIOVANNI SCARCELLA
GAVIN WEBBER
GEMMA HIGGINBOTHAM
DANIËL JANSSENS
DRIES DE BEUL
JORDI GALÍ MELÉNDEZ
MOYA MICHAEL
MÅRTEN SPÅNGBERG
GUSTAVO MIRANDA
KASIA CHMIELEWSKA
CÉCILE LOYER
PITA
ERIC GRONDIN
ANDREAS MÜLLER
VANIA ROVISCO
THOMAS WODIANKA
MARIANNA KAVALLIERATOS
NICOLAS VLADYSLAV
PIERRE RUBIO
THI-MAI NGUYEN
JOKE LAUREYNS
ANNA SAUP
CARLOS PEZ GONZALÈS
BOIANA ANGUELOVA
TAYEB BENAMARA
LIEVE DE POURCQ
MILES DAVIS
JOHAN THELANDER
ALDA SNOPEK
KATE MCINTOSCH
MARIANA GARZÓN GARCÍA
WOLFGANG AMADEUS MOZART
LOT LEMM
JOHANNES BRAHMS
IGOR STRAVINSKY
JOSSE DE PAUW
DOMINIQUE PAUWELS
RANDY WARSHAW
VIVIANE DE MUYNCK
LUDWIG MINKUS
KARIN VYNCKE
HENRY PURCELL
TITUS MUIZELAAR
BERT VAN GORP
JAN DEKEYSER
GERRIT VALCKENAERS
KITTY COURBOIS
DIEDERIK PEETERS
FRANK VERCRUYSSEN
LIES PAUWELS
PJOTR ILJITSJ TSJAIKOVSKY
VINCENT MALSTAF
NOËL VAN KELST
ELLEN MEIJER
MAURO PACCAGNELLA
ANNE MOUSSELET
NIENKE REEHORST
NECATI KÖYLÜ
YUTAKA OYA
DIRK DE HOOGHE
KLAUS JÜRGENS
ERIC JORIS
DOMINIQUE POLLET
YORIS VAN DEN HOUTE
STEFAN FRANCK
CHRISTINE LEBOUTTE
KURT VAN DER ELST
KRIS VERDONCK
KURT VANDENDRIESSCHE
KHALID BENAOUISSE
SACHA LEE
ISABELLE SCHAD
TAMAYO OKANO
RICHARD JOUKOVSKY
JAN MAERTENS
RENATE GRAZIADEI
BARBARA MENESES
ELIZABETH CORBETT
JURGEN VERHEYEN
KAROLINA WOLKOWIECKA
LOTTE VANDERSTEENE
HANNE VANDERSTEENE
RAPHAËL NOËL
BERTHA BERMUDEZ PASCUAL
IVANA JOSIC
LISA DA BOIT
OLIVER ROELS
YAHYA TERRYN
JURIJ KONJAR
MAARTEN VAN CAUWENBERGHE
AKRAM KHAN
LEO FERRÉ
PAULO NUÑES
ARTHUR STÄLDI
MANUELA RASTALDI
STEFAAN DELDAELE
EAVESDROPPER
MELINA MASTROTANASI
FANNY CLOQUET
CRISTIAN DUARTE
NADA GAMBIER
ALESSANDRO BERNARDESCHI
SANDRA SALES
MIGUEL BERNAT
RUTH ESTEVEZ
MICHEL YANG
WILFRIED ROCHE

MIOKO YOSHIHARA
ANNE-CATHERINE KUNZ
TINO SEHGAL
PASCAL BUSCH
MELITTA KISS
GENERAL MAGIC
EMMA JAMES
GUILHELME MONTEIRO MIOTTO
JOAN BAEZ
RIKA ESSER
KRISTINE N. SLETTEVOLD
MICHAËL RÜEGG
ANNE-LINN AKSELSEN
METTE INGVARTSEN
ULA SICKLE
ELÉONORE VALÈRE
JOSHUA ZIMMERMAN
NAM JIN KIM
OWN
KARIN DEMEDTS
ANTONIJA LIVINGSTONE
TINA KLOEMPKEN
SERGE AIMÉ COULIBALY
SANDRA DELGADILLO
LIEVEN DOUSSELAERE
WENDY CORNU
ALEKSANDRA JANEVA
ZOË KNIGHTS
AYELEN PAROLIN
JAAK VAN DE VELDE
ANNE-MIE VAN KERCKHOVEN
JOOP ADMIRAAL
DAVID BYRNE
DRIES VERCRUYSSE
REMON FROMONT
WALTER HUS
DIRK DESCHEEMAEKER
GUY COOLS
CATERINA SAGNA
LUC GOEDERTIER
TAMARA BEUDEKER
ANNAMIRL VAN DER PLUIJM
KOEN KESSELS
ROGER BERNARD
RAIMUND HOGHE
BUD BLUMENTHAL
DANNY ROSSEEL
EMILIE STERKENBURGH
MURIEL HÉRAULT
BARBARA DE CONINCK
BART VAN DEN EYNDE
MICHEL MASSOT
LYNDA GAUDREAU
HABIBA BOUKHATEM
GERD VAN LOOY
COLLECTIEF
FABRIZIO CASSOL
LISA GUNSTONE
MARION BALLESTER
SUZANNE GROOTEN
IÑAKI AZPILLAGA
LIEVE PYNOO
ILSE ROMAN
LILIANE NELISSEN
CHRISTOPHER D’AMBOISE
WARD WEIS
ACHIM WASSONG
ANDRÉ PROKOVSKY
RUUD GIELENS
PALLE DYRVALL
MARTIN NACHBAR
MICHAEL WEILACHER
DORINE DEMUYNCK
KATRIEN BRUYNEEL
SACHIYO TAKAHASHI
CÉLINE PERROUD
LUCIUS ROMEO-FROMM
NIK HAFFNER
YVAN BERTREM
MARTIN MARGIELA
PETER FOL
RACHID OURAMDANE
BREYTEN BREYTENBACH
JOOST GILS
HENK DANNER
DAVID SHEA
KAI PICHMANN
ANTONELLA CUSIMANO
MIRJAM DEVRIENDT
PIERRE BERNARD
LAURENT BLONDIAU
GEOFFROY DE MAZURE
ISABELLE DEKEYSER
EWELINA GUZIK
ARNAUD JACOBS
MOHAMMED BENAJI
SAID OUADRASSI
YADA VAN DER HOEK
PHILIP JECK
AREND PINOY
AKA MOON
NICOLETTA BRANCHINI
CHLOÉ DUJARDIN
ALICE CHAUCHAT
MARINA COMPARATO
THOMAS DEVENS
JOHANETTE ZOMER
ASTRID SOMMER
DIRK SNELLINGS
ANDREAS DENK
ANDREA BOLL
BEATRIJS LAUWAERT
PIETERJAN VERVONDEL
SATO ENDO

MARGAUX HERMAN
GARTH KNOX
PINK STEENVOORDEN
BILL BRENNAN
CAROLINE CYBULA
JOANNA O’KEEFFE
ANTON BRÜCKNER
FABIAN FIORINI
STÉPHANE GALLAND
ELISE DEPESTER
DAPHNE DEVITS
ILKA JACOBS
SARA PELLEGRINI
AMINATA TOURAY
JOHANNA VAN COILLIE
LAURA VANBORM
GREET BILSEN
ROELAND LUYTEN
KEVIN TAYLOR
JOSH MARTIN
JUAN BENÍTEZ
EULALIA AYGUADE FARRO
INES CERA
GIANFRANCO CELESTINO
DAVID FERRASSE
ENZO PICCINATO
NADIA SELLIER
RODOLPHE COSTER
HILDE SCHAMP
VIOLETA TODO GONZALEZ
ALBERTO SAMCHEZ DIEZMA
JYRKI HAAPALA
G. VAN THIENEN
STAFFAN EEK
SEBASTIEN CNEUDE
DANNY DUPONT
HARALD GODULA
GUNNAR TIPPMANN
VALÉRY VOLF
SHILA ANARAKI
ANJA GROSS
NIKOLETA RAFAELISOVA
SONIA SI AHMED
MARTEN SPANGBERG
LEEN LISENS
ALEXANDER SIEBER
SAMMY BEN YAKOUB
INN PANG OOI
SHANNELL WINLOCK
KOEN DE PRETER
FRANÇOISE CORNET
VALERIA GARRÉ
THIERRY VAN HASSELT
MANON AVERMAETE
KATHLEEN HARRE
ZOUHAÏR BEN CHIKHA
FILIP SANGD’OR
SANDIE CHARRON
BERT NEUMANN
JUSTIN GARRICK
MANON SANTKIN
JOANNA DUDLEY
ULRIKA KINN SVENSSON
ANNELEEN CNUDDE
LAURA ARIS ALVAREZ
JAN VAN GIJSEL
ALEXANDRE PAULY
QUAN BUI NGOC
RAPHAËLLE DELAUNAY
GRÉGORY KAMOUN SONIGO
SIMON ROWE
KURT VANMAECKELBERGHE
SERGE VLERICK
ALEKSANDRA ZAMOJSKA
GABRIELA CARIZZO
VERA KNOLLE
MICHEL DELVIGNE
SHIZUKA HARIU
FRÉDÉRIC DENIS
RICKY SEABRA
ANDREA JABOR
UIKO WATANABE
TED STOFFER
GUDNI GUNNARSSON
ERIC TATEPO KEMBO
LUDDE HAGBERG
BOJANA CVEJIC
FAHEEM MAZHAR
LOUISE PETERHOFF
DEBORAH JONES
THOMAS MCMANUS
JORGE JAUREGUI ALLUE
DARIO FO
WALTER VERDIN
ROB SCHOLTEN
PIERRE DROULERS
TRISHA BROWN
JOHN CAGE
PETER HANDKE
PETER VAN KRAAIJ
SYLVAIN CAMBRELING
PHILIPPE BOESMANS
JOHAN DE SMET
TONE BRULIN
GEORG BÜCHNER
MARC STEYLAERTS
PASCALE PLATEL
WILLY THOMAS
GERARDJAN RIJNDERS
FRANCIS GAHIDE
NIEK KORTEKAAS
ISABELLE GERMONPRÉ
PETER VERMEERSCH
ANTON WEBERN

BETTE DAVIS
VICTORIA DE LOS ANGELES
MATHILDE LAPOSTOLLE
PHILIPPE BAILLEUL
OLIVIER RENOUF
STÉPHANIE JAYET
FRED FOURNEL
JAN GODDAER
MONIA MONTALI
YASMINE YOUCEF
PIERRE RENAUX
BENJAMIN DE WIT
ALBERTO SANCHEZ DIEZMA
JANA VAN POECK
HANNE DRIES
SELIENE VAN LAER
YUVA VANDE PUTTE
SOFIE DASCOTTE
LEANDRA KALOGRIAS
ELIES THEUNIS
MICHELLE DE LEEUW
ZOË DEHOUSMER
TOSCA GASPADIN
WILLEM ROOSEN
ROBIN FLIKSCHUK
SABINE WARNIER
JOWAN MERCKX
TESSA WILLS
ESTHER DE KONING
CLAUDIA TRAJANO FARIA
EDWIN KOLPA
BRUNO VANSINA
MARIA WECKX
KARLIEN DE SMET
SQUAREPUSHER
BART VAN LEUVEN
JULIE VAN DER SCHAAF
SOFIE MISSORTEN
AKRAM KAHN
CHARLOTTE VANDER ZANDE
BRUNO BELTRÃO
BORUT CAJNKO
NEJC SAJE
NATASA ZAVOLOVSEK
LAIDA ALDAZ
BEN FURRY
MATA CRUZ
TAMARA DEBATY
AN GEENEN
ELKE DE SWERT
SENJAN JANSEN
BEVERLY COOREVITS
MORGANE VAN WEYENBERGH
MARIE-HÉLÈNE VAN QUICKENBORNE
THOMAS VANDENDRIESSCHE
RAFKE DECKERS
FENG XU XIANG
ZIYIAN KWAN
ZOË POLUCH
SHANE DROUCKER
PATRICE HARDY
SANDRA VAN ROLLEGHEM
CHRIS RANDLE
ERWIN VANN
MARC DE PABLO PIGEM
CAROLINA GARCIA
MARIE SORDAT
LABEL CEDANA
TONY CHAKAR
BILAL KHBEIZ
WALID RAAD
CÉCILE BONNET
ANGÉLIQUE NOLDUS
ANJA WILBRINK
HERVÉ KOUBI
GUILLAUME MARIE
ALBERTO FABBRI
PATRICIA TIMMERMANS
SEBASTIAN GARCÍA FERRO
CAROLINA MANTOVANO
KRISTOF COENEN
CHRISTOPHER MUSGRAVE
KRIS VLEESCHOUWER
ANTOINE DESVIGNE
RAINER GOETZ
MICHIEL SOETE
MARIE-ROSE MEYSMAN
LIE ANTONISSEN
GERHARD RICHTER
RUBEN NACHTERGAELE
BARBARA GENE
DURO TOOMATO
ROBERT PRAVDA
RENÉ BOSMA
RUUD TERHAAG
HARM VAN ZON
LAURENT DAILLEAU
VINCENT DRUGUET
TIMEAU DE KEYSER
PAULINE VERMINNEN
PASCALE BARRET
KEVIN BELLEMANS
YANNICK LUYTEN
JARL PARMENTIER
PHILIPPE PETERS
BAHMAN HOMA
STEVE WILDEMEERSCH
LIESBETH DEPOOTER
KIM VANDENBERGH
GARY WINTERS
GREGG WHELAN
NICOLA RIGNANESE
VALERIO BINASCO
SAHAR DOLATSHAHI

FOAD MOKHBERI
AYAT NAJAFI
NASRIN TABATABAI
STEFAN VANDENBERGHE
ULRIKE HAAGE
FRANK MÖBUS
RUDI MAHALL
OLIVER BREND STEIDLE
ANN VERONICA JANSSENS
MATT MULLICAN
WATERMAN
ROCÌO FORRERO
MONTXO DE SOTO
HENRI-EMMANUEL DOUBLIER
ALI BEN LOFTI THABET
NAJIB CHERRADI
EVERT SCHUTYSER
JEROEN BERT
KALINA MALEHOUNOVA
TIM IMGRAM
ELISA BENUREAU
PIERRE JEHIN
JEAN MAERTENS
TOON TIMMERMANS
ALEX WATERMAN
GIGI SUAREZ
ROEL MEELKOP
HIROAKI KANAI
SVEN-THORE KRAMM
KATRIN SCHOOF
LEEN DERVEAUX
JEAN EXTERBILLE
PETER HAESENDONCK
LINGGA LAÖH
CLARCK MALDRIE
LUC NEES
GUSTAAF SMANS
RIA VAN RUYSSEVELDT
JAN WYDOOGHE
SOFT IMAGE
MONIQUE CREMER
ELIANE DOYE
ALICE JAMERO
EMILIE MUTEMBO
DANIEL SCHORNO
OLIVIER DUBOIS
TAWNY ANDERSEN
SABINA HOLZER
KRISPIJN SCHUYESMANS
DOROTHÉE MERG
J.J. LAFON
J. QUINCHON
BRIAN MAY
ANA SOFIA GONÇALVES
MANOLITO GLAS
MICHIEL VANDEVELDE
THOMAS VAN OSTAEDE
ANNELEEN PAUWELS
SILKE VANHOOF
CHARLOTTE CRAPS
PATRICIA MORTELMANS
GUIDI MENS
FABIAN LUYTEN
MARIA PALLIANI
GARY CLARKE
MITSIKO SHIMURA
LUCY BALDWYN
SARA BAETEN
FAY PATTERSON
DANIELE SEPE
KAMERON STEELE
PRUE LANG
INGELA BOHLIN
JURGEN DE BLONDE
NATACHA KOUZNETSOVA
JACQUES REYNAUD
HANNELORE VANHEERSWYNGHELS
AN BREUGELMANS
LIES VANBORM
DORA GARCIA
THOMAS VAN DE VELDE
JEREMY JAMES
STEVEN CASSIERS
ELS DEGRYSE
SILVIE MOORS
DOACHIM MAN
FELIX SEGER
IVANA MULLER
LINDA ADAMI
STIJN DICKEL
ANGELA PEETERS
KRISTEL VAN ISSUM
JEROEN STRIJBOS
PAUL VAN WEERT
VERONIKA ILTCHENKO
Q-O2
LUDO ENGELS
WILLEM OOREBEEK
PETER JASKO
JAMES TENNY
MOHAMMED BENADJI
OTTI VAN DER WERF
BOIANA ANGELOVA
ELISE BRACKE
VERENA BILLINGER
JOANNA BÖHNLEIN
TÜMAY KILINCEL
JENJA KOROLOV
SERGEJ MAIBACH
MARIUS MENSCHEL
MANUEL MICHELS
NICOLAS NIOT
SEBASTIAN M. SCHULZ
MARKUS WILHARM

ANTON SKRZYPICIEL
NIKO RAES
HILDE TAEKELS
MANUELA BUCHER
JOOST CUYPERS
VERONICA ZOTT
BEN FAES
BRUNO POCHERON
LAURA FRIGATO
GABRIEL STAELEN
LYDIA BOUKHIRANE
NABIB AMARAOUI
ANNE DELAHAYE
SANDER DE WINNE
SARIE VAN LANCKER
LIESELOTTE VOLCKAERT
CHARLOTTE DE BRUYNE
PHILIPE GEHMACHER
ALEX ROCCOLI
BEATRICE SCHULTZ
HARRY SCHULZ
BART VAN AKEN
CHRISTIAN GMÜNDER
ANDY GIEBENS
ARAGORN BOULANGER
IVAN THEME
WENDY MAZUBIKO
XOLANI QUABE
SAM DE WAELE
THABO MFIKWE
BRUNO DENECKERE
HANNE STIJNEN
SARA CLAESSENS
OLIVIER CARLIER
SASKIA DE RONDE
ANN VERMEYLEN
SOPHIE VERMEYLEN
WOUTER GIELEN
THIJS LONDERS
ELKE BLOCKEN
ANN VAN PUYENBROECK
EELCO SMITS
IVANA MÜLLER
TALE DOLVEN
SULOCHANA BRAHASPATI
NILS DE COSTER
BILL AITCHINSON
IVO BOL
NUNO ALMEIDA
USTAD SAYEEDUDDIN DAGAR
HARIPRASAD CHAURASIA
RAKESH CHAURASIA
LAYAM
BRYNJAR BANDLIEN
CLARA CORNIL
DAVID SUBAL
PETER STAMER
MOHAMED BOUHOUTI
INGE VERMEULEN
TARIK
TIBOR BERETVAS
LUCIA RICCIO
TOM VANDERSTIGELEN
JAMES ZUBATSE
PJ HARVEY
GERMANA CIVERA
CORINNE GARCIA
I FANG LIN LEMOISSON
FILIZ SIZANLI
ERIC WURTZ
DOMINIQUE FABRÈGUE
VANESSA COVENT
DOROTHÉ DEPAUW
KLAAS DEVOS
ILSE GHEKIERE
NELLE HENS
JOLANDA LUIJTEN
BERT ROMAN
KIM VAN ISTERDAEL
SIGUR ROS
DAVY DE SCHEPPER
DANIEL FRANCO
ALEXANDRE LE PETIT
KATJA DREYER
GWEN HAEMERLINCK
TJALINA HAEMERLINCK
DAPHNE VAN DE VELDE
PAUL R. KOOIJ
EELKO FERWERDA
EVELIEN VAN HAMME
PALLE DYRVAL
GUSTAVO MIRANDO
MARIA OHMAN
MANU CORAZZINI
DUM SPIRO
ANETTE LUNDEBEYE
ALEXANDRA GILBERT
LISI ESTARAS
CHLOÉ ATTOU
JAN ZOBEL
DIMITRI VANGRUNDERBEEK
KAY RAYEE
JANNY VAN PARIJS
FEDOR TEUNISSE
GUIDO LIVEYNS
JAN BOSSIER
LINDA SUI
LISETTE HENST
BRUNO VAN HAUDENHUYSE
JO THIELEMANS
CHARLES FRANÇOIS
YANN-GAËLL MONFORT
NICOLE OLIVER
OLIVIER TASKIN

NOURDINE SAHLI
CARL VERMEERSCH
SANNE WUTZKE
JEAN-MICHEL ESPITALLIER
EVA MEYER-KELLER
THIAGO AMORIM DE ALMEIDA
CHARLES FERNANDES
LUIS CARLOS GADELHA
KLEBERSON DOS SANTOS GONÇALVES
KRISTIANO DOS SANTOS GONÇALVES
THIAGO CÉSAR SOARES MOTA
GILSON ANTONIO DI NASCIMENTO
BRUNO WILLIAMS BARBOSA NERES
MICHAEL NUNES DE OLIVEIRA
HUGO SILVA DE OLIVEIRA
MANOEL PIRES
BERNARDO STUMPF RODRIGUES
FLÁVIO SOUZA
LUIZ CLÁUDIO SILVA SOUZA
JOSÉ DIOLENO RIBEIRO
DIOGE RIBEIRO
MAARTEN VISSER
KRISHNA DEVANANDAN
PREETHI ATHREYA
ANDREA JACOB
ANOUSHKA KURIEN
LISE DUCLAUX
EVA KLIMACKOVA
YURI KOREC
LEIF HERNES
JAVIS AFSRIRAD
ELISABETH HANSEN
MOHAMMAD REZA SHADJARIAN
HOSSEIN ALIZADEH
KAYHAN KALHOR
PARVIZ MESHKATIAN
HOMAYOON SHAJDARIAN
HAFEZ NAZERI
ALREZA FAIZ BASHIPUOR
SHAHRAM NAZER
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CHU WAI SHING
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WOORD VOORAF: KLEINE OPROEP 
TOT EEN GROOT GESPREK

DOSSIER DANS
5>10 STATUS QUESTIONIS VAN DFE DANSSECTOR
Het is moeilijk om een inhoudelijke definitie te geven van de Vlaamse hedendaagse
dans, schrijft Steven de Belder, maar met een sociologische bril zie je een aantal
opmerkelijke lijnen: de hedendaagse dans in Vlaanderen is vooral een zaak van jon-
geren, werkt als een familiebedrijf en is recent tegen een glazen plafond gebotst.

11>19 DE HOTSPOTS IN DANSLAND
Wie was tijdens de vorige subsidieperiode het meest actief in de dans? De gegevens
uit het VTi-jaarboek bevestigen de positie van Brussel als danshoofdstad. De cijfers
laten ook de enorme inbreng zien van buitenlandse producenten. De dans is inder-
daad een transnationale productieruimte, maar tegelijk is ook die ruimte begrensd.

20>22 DE WAARHEID OVER DE DANSSUBSIDIES
Cijfers en tabellen over wie subsidie aanvroeg en wie werd beloond, over structurele
toelagen en projectgeld. In deze bijdrage gaan we dieper in op de instroom en door-
stroming van organisaties in het landschap. Voor dans is dit zeer acuut, nu de laat-
ste besluitvorming over structurele subsidiëring een status quo opleverde.

23>28 THEO VAN ROMPAY OVER 10 JAAR P.A.R.T.S.
Na tien jaar is de tijd rijp om de balans op te maken van de impact van P.A.R.T.S. op
het danslandschap. We spraken met adjunct-directeur Theo Van Rompay over de
ontwikkelingsmogelijkheden voor de (ex-)studenten van P.A.R.T.S. en – breder – uit
het hele danslandschap. Hoe kun je creativiteit het best kanaliseren?

29>31 SPECULEREN OP DE BUITENLANDSE MARKT
Nu gezelschappen dankzij het Kunstendecreet hun internationale werking structureel
kunnen verankeren, moeten we des te beter uitzoeken of Vlaamse subsidies ook tot
meer buitenlandse ondersteuning leiden. Een winstgevend hefboomeffect, of een 
risico?

32>34 HET SPOOK VAN DE VERZAKELIJKING
Dirk De Corte van het NT Gent stuurde een reactie in op het essay dat Marianne Van
Kerkhoven uit de vorige Courant. We maken ons te druk over de verzakelijking in het
theater, want in de profit industry is een discours aan de gang dat regelrecht naar
de core business van de kunstensector opschuift: hoe geef je creativiteit de optimale
slaagkans in je onderneming?

KALENDER | BELEID
Discussiegroep tijdens KunstenFESTIVALdesArts 
en vooruitblik op het Theaterfestival.
Deadlines Kunstendecreet.

CULTUURDATABANK
Vanaf nu kunnen ook podiumkunstengezelschappen of
producenten sturen wat over een première en tournee
wordt opgenomen in de on-linedatabank.

TUSSENSTAND
Terugblik op Turkse kunstenaars in Antwerpse huizen, op
een Hongaars seminarie over een Vlaams kunstendecreet
en op de ontmoeting tussen Vlaamse en Waalse jeugd-
theatergezelschappen; bespreekt publicaties over culturele
intoxicaties en kunstenaars in de openbare ruimte; en
meldt met trots dat binnenkort nieuw materiaal verschijnt
in het Compendium of Cultural Policies and Trends in
Europe. 4Hoog nodigde kindertheatermakers uit het
Verenigd Koninkrijk en Ierland uit en niet alleen kunst-
maar ook thuisbibliotheken en een podiumbank worden
groter, breder of toegankelijker.

COLOFON

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, Dries Moreels, Ann Olaerts, 
An van. Dienderen, Nikol Wellens
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BIBLIOTHEEK
Nieuwe openingsuren!
di 14:00-18:00 
wo 13:00-20:00
do 14:00-18:00
vr 14:00-18:00 
zo, za, 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 overheid.

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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LIEVEN BAEYENS
RUDI GENBRUGGE
STEVE PAXTON
DAMIAAN DE SCHRIJVER
GEORGES APERGHIS
NOLA RAE
CARINE LAUWERS
RUDY D’HONT
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MISCHA VAN DULLEMEN
SYLVIE VANMAELE
KRIS VAN AERT
MARC RIBOT
ANNE-LORE BAECKELAND
HANS VALCKE
JAN GODIER
ISABELLE SOUPART

SWEELINK
KENDAL TURNER OVERDRIVE
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In maart van dit jaar waren Ann Olaerts en Tom
Rummens in Tanger voor een meeting van theater-
makers en -kenners uit de Arabische wereld en
Europa. Terug in België zag Tom Rummens een
voorstelling die hij ooit in Marokko zag opnieuw.
Van de oorspronkelijke versie schoot echter niet
veel meer over. Hoe komt het dat een dansexperi-
ment van een Marokkaanse groep met een laagje
exotisme wordt overgoten als ze in het westen
wordt opgevoerd? Ann Olaerts vroeg Tom
Rummens er een beschouwing over te schrijven.

Negentien maart 2006. Het regent in Tanger. Dikke,
natte druppels en gespierde meningen vallen met
bakken uit de hemel. De straten lopen vol water, de
spanningen lopen bij vlagen hoog op. Ik word er niet
troosteloos van, integendeel zelfs, maar raak er wel
een beetje van in de war. Er circuleerden zoveel
ideeën, concepten en discussies waar ik geen of wei-
nig weet van had. Censuur, geldtekort, relaties met
privé-sponsors en fondsen waar ik nog nooit van had
gehoord. Zoveel discussies die we hier bij ons wel
enigszins kennen, die we af en toe zelfs voeren,
maar die bij ons toch op duidelijk andere leesten
worden geschoeid. Verwarrend. En dat het regent in
Tanger had ik eerlijk gezegd ook niet verwacht. 
Samen met IETM (Informal European Theatre
Meeting) organiseerde het YATF (Young Arab Theatre
Fund) van zeventien tot negentien maart een meet-
ing point in Tanger, het noordelijkste puntje van
Marokko dat amper veertien kilometer verwijderd is
van de zuidelijkste plaats van het Europese conti-
nent. Aanwezig: vertegenwoordigers van een 23-tal
kunstorganisaties uit de Arabische wereld, vooral uit
Egypte, Libanon, Marokko, Jordanië en Tunesië. Er
zou ook iemand uit Palestina komen maar die stond
voor een gesloten grens. Dat was vanzelfsprekend
niet het geval voor de gasten uit België, het Verenigd
Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Zweden of zelfs het ver-
maledijde Denemarken. 
Op het programma stonden debatten over de min of
meer bekende thema’s: hoe omgaan met het publiek,
hoe geld vinden, hoe de mobiliteit vergroten zodat

voorstellingen ook buiten de eigen parochie spelen.
En censuur dus. Ook op het programma stonden 
talrijke koffiepauzes. ‘Koffiepauze’ is tijdens zo’n
gelegenheid eigenlijk een synoniem voor handjes
schudden en ‘nice to meet you’ zeggen. ‘Netwerken’
noemen ze dat. Het voelt in het begin altijd wat
vreemd aan, maar alles went en zo’n dingen hebben
ook hun nut, heb ik geleerd. 

Je kunt naar aanleiding van zo’n bijeenkomst ge-
makkelijk een lichtjes onrustwekkende vaststelling
doen: er bestaat een hele bundel landen die het
Arabisch als taal delen en heel wat andere culturele
kenmerken gemeenschappelijk hebben, maar dat
nauwelijks lijken te beseffen. In elk geval doen ze
weinig met die gemeenschappelijke noemer. Er is
bijzonder weinig contact tussen deze landen zodat
de bijeenkomst wellicht een welgekomen initiatief
was.
Drie dagen lang konden de aanwezige culturele
ondernemers, van Egyptische jezuïeten tot boekhan-
delaars uit Beiroet, het met elkaar hebben over hun
werk en hun problemen, over de situatie in hun land
of over de soms benarde financiële toestand. Voor de
gemiddelde westerling voelt het grootste discussie-
punt van het weekend, de alomtegenwoordige cen-
suur, ongetwijfeld meer aan als een anachronisme
dan als een evident heet hangijzer. Drie dagen lang
waren ze het van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat
eens maar vooral oneens met elkaar. En drie dagen
lang flapperden mijn oren geestdriftig bij het aan-
horen van zoveel nieuwigheden.

Eén april 2006, Antwerpen. De zon schijnt. In het
Zuiderpershuis ga ik kijken naar Clandestin van het
Marokkaanse dansgezelschap Anania. Diezelfde
voorstelling zag ik een half jaar eerder in Marrakech.
Het was toen een ongepolijste dansvoorstelling,
eigenlijk eerder het eindresultaat van een workshop
met negen jonge dansers en danseressen. De kwali-
teit van de voorstelling was in dat opzicht hoog. Niet
alle dansers waren even virtuoos en ook de choreo-
graaf had bijwijlen inventiever kunnen zijn, maar

KLEINE OPROEP 
VOOR EEN GROOT GESPREK

Tom Rummens

WOORD VOORAF
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gemiddeld genomen was de voorstelling een hoogst
boeiende oefening in het integreren van wat wij
‘hedendaagse dans’ noemen in het Marokkaanse
culturele landschap. Clandestin was een hoogst
intrigerende clash tussen artistieke talen, gebracht
met een overdosis enthousiasme en geestdrift. 
In Antwerpen viel ik pardoes van mijn stoel. Daar
zag ik de voorstelling in haar opgepoetste vorm. Met
een mooi lichtplannetje, een extra scheut Arabisch
exotisme in de vorm van keelklankende muziekjes en
een lichtjes poëtische tekstsaus aan het begin van
de voorstelling om het geheel beter te doen glijden.
Zandkleurige lichtpatroontjes op de dansvloer moes-
ten ons ervoor verblinden  dat de voorstelling eigen-
lijk niks meer was dan de hierboven beschreven
poging om het mentale concept ‘hedendaagse dans’
een gezicht te geven in de Marokkaanse cultuur. 
Een zeer waardevolle poging dus, een stap in een
artistieke zoektocht op weg naar een zekere onafhan-
kelijkheid. Een poging die in Antwerpen opgeofferd
werd aan de drang naar exotisme. Een avondje uit
mag geld kosten zolang het maar mooi, aangenaam
en lekker is en zolang het maar niet te veel schuurt
of moeilijk doet. Alles moet glijden.

Als we vinden dat er in andere dan de West-Europe-
se contreien interessant werk bestaat of in ontwikke-
ling is, dan moeten we wel even ernstig blijven. Het
volstaat natuurlijk niet om voorstellingen uit te nodi-
gen en ze vervolgens te presenteren als waren het
spektakelstukken van het hoogste niveau. Het vol-
staat niet om zo’n voorstellingen als kant-en-klare
kwaliteitsproducten op de markt te gooien. Je kunt
een gezelschap als Anania niet uitnodigen om te
komen spelen in een aantal West-Europese landen 1

om hun speelkansen te verhogen (wat op zich
natuurlijk altijd een goede zaak is) als je hun pro-
ductie moet ‘opwaarderen’ tot iets wat het niet is.
Dat is goedkoop succes zoeken, het publiek bedrie-
gen en het helpt de makers bovendien geen millime-
ter verder.

In Tanger werd er veel gepraat over heel veel the-
ma’s. Over hoe je de dingen organiseert, hoe je ze
financiert en hoe je ze uit de klauwen van censoren
houdt. De deelnemers bakkeleiden over bakstenen en
vliegtuigen, maar er werd niet of nauwelijks gepraat
over kunst en kunstenaars en hoe je ermee om moet
gaan. Dat was ook niet de bedoeling van de bijeen-
komst, maar als je het verhaal van Anania bekijkt
wordt het stilaan tijd om het gesprek ook eens daar-
over te gaan voeren. 
Hoe kunnen wij omgaan met kunstenaars die met
één been in onze traditie staan en met het andere in
hun eigen wereld? Ik heb geen eenduidig positief
antwoord op die vraag. Het probleem is daarvoor ook
simpelweg te complex. Hoe het alvast niet moet
heeft u net gelezen. 
Dit verslag is een kleine oproep voor een groot
gesprek. In Tanger regende het ideeën en gedachten
en meningen over contextuele factoren, over hoe je
dingen organiseert en in elkaar steekt. Ik wil mis-
schien te snel gaan, maar het wordt de hoogste tijd
dat ook de artistieke dialoog wordt op gang getrok-
ken. Het wordt tijd dat we gaan investeren in de
kunstenaars van ginder zoals we investeren in de
kunstenaars van hier: op een eerlijke manier en met
de juiste intenties. Vertrekkend vanuit hun artistieke
merites en niet vanuit hun exotische afkomst. Vanuit
interesse en niet vanuit medelijden.

1. Anania’s passage in het Zuiderpershuis maakte deel uit van Anania’s
deelname aan het World Music and Theatre Festival in Amsterdam. 
Het gezelschap speelde daardoor hoofdzakelijk in Nederland maar ook in
België of Oostenrijk.
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Dat Courant een dossier bevat over een subgenre van de
podiumkunsten, is eerder uitzonderlijk. Er zijn echter
goede redenen om dit keer een dossier aan de dans te
wijden. Bij de eerste uitvoering van het Kunstendecreet
voelde de danssector zich slecht begrepen. Dat was het
resultaat van verschillende factoren. Er waren geen
nieuwe productiekernen die een meerjarige structurele
erkenning mochten genieten. De al gesubsidieerde orga-
nisaties die wilden doorgroeien, botsten tegen een 
plafond aan. Dat leidde tot de klacht dat het beleid
teveel door een theaterbril naar het danslandschap zou
gekeken hebben. Ook zouden de overheid en de beoorde-
lingscommissie dans het belang van internationaal wer-
ken verkeerd ingeschat hebben. 

Daardoor is een dossier over dans een goede opstap
naar een onderzoek in de breedte, naar andere discipli-
nes en cross-overs. Een aantal problemen die we voor de
hele sector willen bestuderen, komt bij dans uitvergroot
naar voren. Het belang en de noodzaak van internatio-
naal werken, óók om economische redenen, is hiervan
een prominent voorbeeld. Ook het probleem van instroom
en doorstroming komt bij dans, met de status quo van
een aantal structureel gesubsidieerde gezelschappen,
wel erg op de voorgrond. 

Deze eerste beschrijvingen en analyses van de dans-
sector zijn dus een vingeroefening, een proeftuin om
probleemstellingen te verfijnen en – waar nodig – te
specificeren naargelang van de discipline.
De veldanalyse maakt deel uit van een breder traject
‘artistieke praktijken en trajecten’, waarmee we de vol-
gende jaren ook informatieve veldbeschrijvingen willen
geven. Het gaat dan om landschapsschetsen en profie-
len van organisaties, die wellicht in de loop van septem-
ber op onze site gepubliceerd worden. In de lijn daarvan
ligt ook onze vraag aan ‘kenners’ om met een kritische
blik de ontwikkelingen in de sector in beeld te brengen. 

In de vorige Courant schreef Marianne Van Kerkhoven
een essay over de ontwikkelingen in de theatersector en
de impact van het beleid op het theaterlandschap. 
Voor dans vonden we Steven De Belder bereid om het
landschap kritisch door te lichten. Met zijn persoonlijke,
maar gedegen en inspiratievolle bijdrage opent dit 
dossier. 

Kunst maken, tonen, spreiden gebeurt via netwerken
waarin de ene artistieke medewerker al actiever is dan
de andere, de ene organisatie een meer prominente
plaats inneemt dan de andere. Joris Janssens en Dries
Moreels haalden opnieuw cijfers naar boven uit de VTi-
databank. Wie was tijdens de vorige subsidieperiode bij
de productie van dans betrokken? De cijfers bevestigen
de positie van Brussel als een internationale dansplek.
Ongetwijfeld heeft de aanwezigheid van P.A.R.T.S., de
intussen tienjarige dansopleiding van Anne Teresa de
Keersmaeker, hier veel mee te maken. Joris Janssens
sprak met adjunct-directeur Theo van Rompay over in-
en doorstromingsmogelijkheden in de danssector in
Vlaanderen. 

Hetzelfde thema van instroom en doorstroming komt ook
voor in de bijdrage van Els Baeten over de evolutie van
de pretendenten van structurele en projectsubsidie en
van de gesubsidieerde dansorganisaties sinds 1993.
Verder zoomen we nog eens in op het economische be-
lang van internationaal werken. Nikol Wellens heeft het
over het ‘hefboomeffect’, een term uit het jargon van de
financiële wereld. Ze vraagt zich af of men ook in de
danssector niet kan spreken van een ‘hefboomeffect’ 
als men naar de internationale dimensie kijkt.

Op het einde van dit dossier kan u een reactie lezen van
Dirk De Corte (NTGent) op de tekst van Marianne van
Kerkhoven. We nodigen hierbij ook anderen die zich
geroepen voelen uit om te reageren op Courant. We heb-
ben zelf het kabinet van Minister Anciaux gevraagd om
te reageren op het vorige Courantdossier, maar zij geven
de voorkeur aan een mondelinge discussie. We hopen die
in de loop van de maand juni te kunnen organiseren, in
het kader van een denkdag over dans. Daarop willen we
een aantal stellingen uit dit dansdossier aan de sector
ter discussie voorleggen.

Op dit ogenblik werken we aan de verdere aanvulling
van de VTi-databank als instrument voor onderzoek en
pluizen we beleidsplannen van kunstorganisaties uit.
Ook een aantal studenten spit in het kader van hun op-
leiding een deelaspect uit, onder begeleiding van mede-
werkers van het VTi (zie kader p. 35). Met dit materiaal
zal het VTi een aantal toekomstscenario’s ontwikkelen.
Het Theaterfestival van einde augustus 2006 is een
goed moment om daarover met de sector in debat te
gaan.

INLEIDING
Els Baeten

Joris Janssens

4
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EEN HUIS MET VELE KAMERS
EN EEN GLAZEN PLAFOND

Steven De Belder

Wat is dat nu eigenlijk, de hedendaagse dans
waar we in Vlaanderen zo trots op zijn? ‘Dans uit
Vlaanderen’ is een sterk merk met een hoge
exportwaarde. De diversiteit aan artistieke praktij-
ken is zeer groot. Ga maar eens op zoek naar de
gemene deler tussen de wiskundige muzikaliteit
van Anne Teresa De Keersmaeker en de melancho-
lische theatraliteit van Alain Platel, of tussen de
zuivere beweging van Thomas Hauert en de krach-
tige beelden van Meg Stuart. Waar bevindt zich het
snijpunt van de informele presentatie van Carlos
Pez en de poëtische expressie van Anabel
Schellekens, of van de bizarre danssprookjes van
Grace Ellen Barkey en de modernistische beteke-
nisloosheid van Alexander Baervoets? Zo kan je
eindeloos tegenstellingen creëren, tot elke choreo-
graaf die in onze regio werkt een eigen niche heeft.
Ze geven in hun werk zulke uiteenlopende defini-
ties van ‘dans’ dat als enige gezamenlijke noemer
‘het lichaam’ overblijft, in al zijn mogelijke ver-
schijningen. Zelfs het te verwachten attribuut ‘in
beweging’ levert weinig soelaas, omdat enerzijds
‘bewegen’ niet langer een vanzelfsprekendheid is
bij veel hedendaagse dans, en anderzijds alle
mogelijke soorten beweging gebruikt kunnen 
worden: van wandelen tot ballet, van tango tot
breaken. 
Hedendaagse dans is eigenlijk geen coherente
kunststroming, nauwelijks een genre, niet echt
exclusief een artistieke praktijk, maar vooral een
sociale praktijk, gecentreerd rond het geloof in het
begrip ‘hedendaagse dans’, zo betoogde cultuur-
socioloog Rudi Laermans twee jaar geleden in
Etcetera. Het is een begrip waarrond zich arties-
ten, programmatoren, toeschouwers, journalisten
en politici scharen, waarrond de afgelopen 25 jaar
een breed vertakt netwerk is uitgebouwd van
kunstwerken, evenementen, organisaties, geschrif-
ten en regels – allemaal reële zaken rond een
begrip met een niet geringe imaginaire kern.
Ziedaar een paradox: hedendaagse dans is eerst
en vooral een sociale praktijk, maar wel een die er

maar niet in slaagt om op de cruciale momenten
met één stem te spreken – zoals het gebrek aan
eenduidige publieke reactie op de subsidieperike-
len van vorig jaar jammerlijk mocht bevestigen.

DE HEDENDAAGSE DANS IN VLAANDEREN 
IS EEN JONGE PRAKTIJK
De stichtingsmythen van onze hedendaagse dans
zijn bekend. Ze draaien rond begrippen als ‘Fase’,
‘Klapstuk’, ‘Kaaitheater’, ‘De Beweeging’,
‘Etcetera’, Anne Teresa De Keersmaeker, Wim
Vandekeybus, Alain Platel, en in een tweede fase
vanaf de jaren negentig vooral Meg Stuart,
‘Vooruit’, ‘PARTS’ en ‘Raad voor Dans’. De mythe
van de hedendaagse dans is die van de traditie
zonder traditie. Tegenover de voorafgaande periode
van de jaren zeventig, een choreografische waste-
land waarin het ballet en een conservatieve cul-
tuurpolitiek regeerden, werd iets ‘nieuws’ gepo-
neerd, waarin enkel buitenlandse invloeden (vooral
het Duitse Tanztheater van Pina Bausch en de
Amerikaanse postmoderne dans van Trisha Brown
en Lucinda Childs) werden erkend. 
In de loop van de jaren tachtig werden in het
theater, de dans en het muziektheater een reeks
nieuwe esthetica’s geïntroduceerd, en tevens een
nieuw productie- en spreidingsapparaat, dat gro-
tendeels (maar niet exclusief!) los of in de marge
van bestaande gezelschappen, theaters en subsi-
diestromen opereerde. Deels uit overtuiging, deels
uit noodzaak bleven die kernen klein en wendbaar
en ontwikkelden ze een sterke internationale wer-
king. Vanaf de jaren negentig kon de dans zich
sterker als een autonome kunstvorm manifesteren.
Rosas werd in 1992 gezelschap in residentie in De
Munt, een prestigieuze positie die toeliet op een
grotere schaal te werken. In 1993 kreeg de dans in
het nieuwe podiumkunstendecreet eindelijk een
eigen ‘wettelijk label’ met het daaruit voortvloeien-
de subsidiesysteem, dat dansgezelschappen,
dansprojecten en later ook ‘danswerkplaatsen’
erkende en toeliet om een coherenter artistiek en

STATUS QUAESTIONIS VAN DE HEDENDAAGSE DANS IN VLAANDEREN
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zakelijk beleid te voeren, dat werd beoordeeld door
een raad van dansexperts Vanaf 1995 zorgde
PARTS, opgericht door Rosas en De Munt, voor een
hogere dansopleiding die de hedendaagse dans
als uitgangspunt nam, en die jong talent uit de
hele wereld aanzuigt en op die manier een belang-
rijke impuls aan het dansveld in Vlaanderen geeft.

HET GLAZEN PLAFOND
Tegenwoordig kunnen er al kritische vragen
gesteld worden bij die stichtingsmythe, maar tege-
lijk blijft de dans worstelen met een gebrekkige
autonomie en erkenning. In de theatersector heeft
zich een cyclische beweging voorgedaan. De ver-
nieuwingsbeweging in het theater, die zich vanaf
eind jaren zeventig samen met de hedendaagse
dans en het muziektheater manifesteerde in dat
alternatieve circuit, heeft vandaag het centrum
weer overgenomen, zowel in de breedte als in de
diepte. De stadstheaters worden vandaag geleid
door de oproerkraaiers van weleer, en oefenen
opnieuw een centrumfunctie uit, met oog en ruimte
voor actuele tendensen. De nieuwe theatervormen
kennen bovendien een degelijke spreiding in grote
en kleine culturele centra. 
De dans daarentegen is tegen een glazen plafond
gebotst. In de breedte is de doorstroom naar cul-
tuurcentra om allerlei redenen beperkt gebleven,
ook al spelen enkele van die centra een zeer
belangrijke rol in het dansveld. Daardoor blijven
ook minder ‘jonge’ dansgezelschappen sterk
afhankelijk van de kunstencentra. Bovendien kun-
nen ze - in tegenstelling tot sommige theatergezel-
schappen met spreidingsmoeilijkheden - ook niet
terugvallen op hun eigen infrastructuur. Die beper-
kingen worden gedeeltelijk gecompenseerd door de
doorgedreven internationale werking van de mees-
te gezelschappen (zie Courant#76).
In de hedendaagse dans was er bovendien nooit
een centrumfunctie beschikbaar, zoals de stads-
theaters die bekleden, als centrale, semi-publieke
instellingen. De centrumfunctie in de dans werd
wel gedeeltelijk ingevuld door De Munt met de
residentie van Rosas (1992-2007), maar dat bleek
sterk persoonsgebonden: met het verdwijnen van
Bernard Foccroulle, de drijvende kracht achter die
residentie, geeft De Munt die centrale rol weer op.
Bovendien is De Munt altijd in de eerste plaats een
operahuis gebleven, geen dansinstelling. Ook

6
Chunking, Grace Ellen Barkey – Needcompany, 2005
© Maarten Vanden Abeele

Raga for the rainy season / A love supreme, 
Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas, 2005 
© Herman Sorgeloos
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enkele grote kunstencentra als Vooruit, Stuk,
deSingel en Kaaitheater hebben zo’n centrale rol
ingenomen, maar bij sommige is de centrale func-
tie van dans onder druk komen te staan van pro-
fielverbreding en verjonging.
De echte plek van het centrum daarentegen (een
centrale, semi-publieke instelling voor dans) wordt
ingenomen door het Ballet van Vlaanderen, een
organisatie die artistiek, organisatorisch en poli-
tiek een eigen, onafhankelijk danslandschap con-
stitueert. Dat is een landschap met een smalle
basis en een breed hinterland: er is maar één, 
weliswaar groot professioneel gezelschap, en zeer
weinig passage van buitenlandse balletcompag-
nies, maar het ballet beschikt over een brede
waaier van amateur- en semi-professionele gezel-
schappen en allerhande opleidingen en serviceor-
ganisaties. De kloof tussen beide landschappen
lijkt recent wat te verkleinen, maar blijft groot. 
De structurele gespletenheid van het begrip ‘dans’
is mee de oorzaak van het gebrek aan slagkracht
en eenstemmigheid van de sector. Het kabinet-
Anciaux profiteert, al dan niet bewust, van deze
zwakheid door voor de dans een non-beleid te 
voeren dat weinig blijk geeft van inzicht in de
artistieke en organisatorische realiteit van de dans
– ook de beoordelingscommissie dans heeft daar
gefaald. De beslissing om geen nieuwe gezel-
schappen te subsidiëren, en de bestaande in hun
groei af te remmen, doet de danssector stagneren
en dreigt verdeeldheid te zaaien tussen de afgewe-
zenen en de overlevers. Dat er geen krachtige
publieke reactie is gekomen vanuit de sector, is
een veeg teken. Structuren die al bijna vijf jaar of
langer proberen te overleven van project tot pro-
ject, blijven de komende jaren afhankelijk van de
kunstencentra en komen daar in concurrentie met
nieuwkomers, ook al omdat de bestaande gezel-
schappen economisch niet in staat zijn om met
dezelfde generositeit hun deuren te openen zoals
de stadstheaters dat kunnen doen.

DE HEDENDAAGSE DANS IS EEN PRAKTIJK 
VAN JONGEREN
De hedendaagse dans is ook nog op een andere
manier ‘jong’ te noemen. Van de ‘pioniersgenera-
tie’ die debuteerde tussen pakweg 1980 en 1987
en bijvoorbeeld een stek kregen op de eerste
spraakmakende festivals van Klapstuk (vanaf

1983) en De Beweeging (vanaf 1984), zijn er vele
al lang weer vergeten. Het dansveld wordt aange-
jaagd door de drang naar vernieuwing, verjonging
en herprofilering. De structureel gesubsidieerde
gezelschappen, merendeels geleid door veertigers
en bijna-veertigers, nemen slechts twintig procent
van het aantal producties dat jaarlijks in
Vlaanderen gepresenteerd wordt voor hun reke-
ning. Er staan steeds weer andere jonge mensen
op, vaak vanonder de vleugels van de bestaande
gezelschappen of uit PARTS, die zichzelf willen
profileren als choreograaf en dansmaker. Er zijn
ook voldoende organisaties die hen een kans
(maar hoe vaak slechts één?) geven om hun ambi-
tie te realiseren – zelfs al blijft de vraag van jonge
choreografen naar ondersteuning en spreiding nog
steeds veel groter dan het aanbod. Het is een
teken van een grote bedrijvigheid en een vrucht-
baar artistiek klimaat, en ook van de goede naam
van het Vlaamse productiesysteem. Maar het pro-
duceert ook een sterke versplintering van de acti-
viteiten, die moeilijk te volgen is voor wie er niet
dagelijks met zijn neus op zit.
Dat jonge werk kan ook maar voor een klein deel
op de rekening worden geschreven van de gezel-
schappen die projectsubsidies krijgen, want dat
zijn er jaarlijks maar gemiddeld elf. Een aanzien-
lijk deel van de dansproductie verloopt dus niét via
het klassieke gezelschapsmodel. Veel choreografen
daarentegen kunnen hun werk enkel maken dankzij
een reeks residenties, kleine coproducties en ad
hoc ondersteuning van werkplaatsen, kunstencen-
tra en grotere gezelschappen, en wellicht ook een
heel grote individuele investering. Vaak gaat het
effectief om een bewuste keuze voor artistieke en
productionele wendbaarheid  – even vaak waar-
schijnlijk ook om een gebrek aan perspectief en
efficiënte ondersteuning. Vandaar dat dans vaak
een laag rendement heeft: er kruipt veel tijd en
energie in de creatie, maar de opvolging ervan laat
te wensen over.
Daarnaast verschuift ook de aard van de produc-
tie: er is erg veel kleinschalig werk, contextgebon-
den projecten, research die geen voorstelling op
het oog heeft en cross-overs naar andere media en
hun distributiekanalen. Dat gebeurt enerzijds van-
uit artistieke en cultuurpolitieke motieven, ander-
zijds vanuit een economische noodzaak, want op
korte termijn zijn zulke zaken vaak goedkoper en

7
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nieuwingstempo verwacht, terwijl voor de kunste-
naars in kwestie de verdieping van een oeuvre perti-
nenter is dan zichzelf voortdurend heruitvinden.
Noch de overheid, noch de omkadering slagen erin
om die verdieping een plek of identiteit te geven. In
sommige gevallen wordt daardoor de indruk gewekt
dat men wel wordt ondersteund met een budget
waar velen van dromen, maar niet van harte.
Doorgroeien in de breedte is nauwelijks mogelijk door
de beperkte spreidingsmogelijkheden in Vlaanderen,
terwijl de pogingen om door te groeien in de diepte,
door diversificatie van de activiteiten en ondersteu-
ning van opkomend talent, onvoldoende gewaardeerd
worden. De sector zoekt zelf nog naar praktijken die
deze verdieping optimaal realiseren, maar wordt
daarin niet ondersteund door de overheid. Die wil
overduidelijk centraliseren (door bijvoorbeeld nieuwe
‘persoonsgebonden’ gezelschappen te weigeren),
maar heeft geen idee hoe dat in de danssector zou
moeten of kunnen verlopen.

meer flexibel. De versnippering die eruit voorkomt,
verklaart wel mee de gebrekkige zichtbaarheid van
hedendaagse dans: kleine, tijdelijke en moeilijk te
identificeren praktijken trekken niet zo snel de
aandacht van programmatoren, publiek en pers.
Het is dan ook begrijpelijk dat sommige choreogra-
fen er de voorkeur aan blijven geven om op langere
termijn te werken, met een beperkte maar consis-
tente structuur rond zich. Maar het beleid weigerde
nieuwe productiestructuren structureel te erken-
nen, zelfs al gaven de kandidaat-nieuwkomers
blijk van grote bescheidenheid door meestal
slechts voor twee jaar subsidie aan te vragen. 
Ook hier werd dus een bijzonder smalle en gemak-
kelijke interpretatie gegeven aan een complexe
situatie. Het valt dan ook te verwachten dat de
concurrentie tussen zij die vrij kiezen voor flexibili-
teit en kleinschaligheid en zij die ertoe gedwongen
worden sterk zal toenemen – en dus ook de ver-
deeldheid in de sector. 
Het ideologische overwicht van de kwalificatie
‘jong = interessant’ en de onderlinge concurrentie
brengen ook de iets ‘oudere’ structuren in een
moeilijke positie. Er wordt van hen hetzelfde ver-

Tempus Fugit, Sidi Larbi Cherkaoui – Les Ballets C de la B, 2004
© Kurt Van der Elst
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DE HEDENDAAGSE DANS IS EEN FAMILIEBEDRIJF
De versplintering waarvan hierboven sprake is
gelukkig niet totaal, omdat er in de praktijk veel
wordt samengewerkt en veel verhalen met elkaar
verweven zijn. De hedendaagse dans in Vlaanderen
lijkt soms op een familiebedrijf zonder meerder-
heidsaandeelhouder, sterk vertakt door huwelijken,
scheidingen, erfenissen en transfers. De kernen in
dat netwerk zijn de structureel gesubsidieerde
gezelschappen, de kunstencentra en de werkplaat-
sen. Uit dit kluwen komt een groot deel van de
dansactiviteit in Vlaanderen voort: de eigen pro-
ducties van de gezelschappen en producties van
andere choreografen die in meer of mindere mate
financieel, materieel of op een andere manier
ondersteund worden (bij wijze van coproductie,
door het opzetten van vzw’s die jonge choreografen
begeleiden, het opentrekken van de eigen wer-
king). Veel choreografen hebben ook een voorge-
schiedenis bij een of meerdere van die polen, wat
zich nu eens wel, en dan weer niet weerspiegelt in
het artistieke resultaat.
Dat familiebedrijf is trouwens geen burcht: er
wordt binnen- en buitengelopen, en de leden ervan
zijn het lang niet altijd eens met elkaar over waar-
den of prioriteiten. Een beetje meer coördinatie en
samenwerking, bijvoorbeeld op het gebied van
communicatie en spreiding, zou de effectiviteit
ervan ook nog kunnen doen toenemen. Het familie-
bedrijf ‘hedendaagse Vlaamse dans’ weet zijn
kleinschaligheid en informaliteit anders goed uit
te buiten: de focus ligt eerst en vooral op de artis-
tieke faam van de betrokken choreografen en
gezelschappen, en er wordt flexibel gewerkt met
een relatief kleine omkadering.
Er zijn twee vragen bij dit systeem. Het is niet
gemakkelijk om er als buitenstaander in te stap-
pen of om (al dan niet gewild) als onafhankelijke
te overleven, omdat de productie- en spreidings-
mogelijkheden buiten het netwerk niet zo groot
zijn. Met enige regelmaat weerklinkt de vraag naar
een werkplaats zonder al te scherp artistiek pro-
fiel, waar een breed palet danskunstenaars
gebruik van kan maken (zoals bijvoorbeeld de
jaarlijkse Summer Studios bij Rosas en PARTS). In
Brussel is er al jaren sprake van zo’n werkplaats,
een fantoom dat al jaren sporadisch opduikt maar
waar tot dusver niemand echt druk heeft kunnen
zetten, noch vanuit de sector zelf, noch vanuit de

overheid. Het is echter moeilijk om ‘onafhankelijk-
heid’ te definiëren en bovendien past het niet in
het strikt artistieke en persoonlijke profiel dat de
hedendaagse dans zich aanmeet: met studioruim-
te en -tijd alleen bouw je geen carrière op. 
Ten tweede bestaat er een reëel gevaar van zelfge-
noegzaamheid. Ik bedoel het in zijn letterlijke bete-
kenis: er bestaat het gevaar dat de danssector
enkel rond zichzelf begint te draaien, omdat hij,
zeker in Brussel, ook voor een deel in zijn eigen
publiek voorziet. Dat maakt deel uit van het broei-
nestgevoel, waarin nieuwe ideeën relatief gemak-
kelijk kunnen worden uitgeprobeerd, maar het
dreigt te verzanden in navelstaarderij als het
daarbij blijft – of moet blijven. Het is immers niet
altijd een bewuste keuze om in dezelfde beperkte
kring te blijven spelen. Het netwerk is dus op zijn
effectiefst als het om productie gaat, op de sprei-
ding heeft het maar zeer weinig greep.
Er moet absoluut meer publiek voor de hedendaag-
se dans worden gevonden. Dat is niet gemakkelijk
vanwege het gebrek aan een eenduidige referent
voor het begrip ‘hedendaagse dans’. De verwach-
tingshorizon van het meer populaire ballet is
immers veel sterker gedefinieerd dan bij heden-
daagse dans, vandaar het voortdurende belang
van die zelfgeconstrueerde canon en stichtings-
mythes, en de noodzaak voor meer sensibilisering,
omkadering en bemiddeling. Bal Moderne, dat met
succes toegankelijke bals op basis van heden-
daagse choreografieën organiseert, is een eenzame
pionier in dat veld. Het wordt een wat voorspelbaar
verhaal: de overheid heeft hier opnieuw weinig
blijk gegeven van inzicht of positieve sturing.
Publieksverbreding en -participatie staan al enkele
jaren centraal in de communicatie van minister
Anciaux, maar toch werd het kunsteducatieve deel
in de subsidieaanvragen van de dansgezelschap-
pen zonder veel uitleg blauwblauw gelaten of ter-
zijde geschoven, en van een echt participatie- en
educatiebeleid in de dans is voorlopig nog geen
sprake.
In het systeem dat de afgelopen twintig jaar is
opgebouwd blijft de sensibilisering van het publiek
via andere vormen van vrijetijdsbesteding nog
onderontwikkeld. De sector (Ultima Vez op kop)
organiseert op kleine schaal succesvolle work-
shops, maar het deeltijds kunstonderwijs en de
private opleidingen zijn, op enkele uitzonderingen
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Impressing the Czar, Koninklijk Ballet van Vlaanderen 
– William Forsythe, 2006 © Johan Persson

Schauet Doch, Alexander Baervoets – Kunst/Werk, 2000
© Giannina Urmeneta Ottiker

Almost Dark, Hans Van den Broeck – cie Soit, 2004
© Chris Van der Burght

na, nauwelijks gericht op hedendaagse dans. Aan
heel veel geïnteresseerde jongeren wordt nog
steeds dezelfde beperkte definitie van wat ‘dans’
is doorgegeven, waardoor een groot potentieel
publiek wordt misgelopen. Opnieuw blijkt de
onduidelijke referent van ‘hedendaagse dans’ niet
bevorderlijk voor het ontwikkelen van een pedago-
gisch model dat individuele artistieke praktijken
overstijgt; maar anderzijds is er ook nog zeer veel
werk aan de winkel in de enige erkende opleiding
voor danspedagogen in Vlaanderen, in het HID in
Lier. Die school heeft de afgelopen jaren gepro-
beerd middels een nieuwe artistiek-pedagogische
koers aansluiting te vinden bij het hedendaagse
dansveld, maar dat lijkt een werk van lange adem
te zijn.

Tot slot: laat ons, doorheen deze niet al te roos-
kleurige schets van de organisatorische en cul-
tuurpolitieke situatie, niet vergeten dat de heden-
daagse dans in Vlaanderen een bijzondere en te
koesteren kunstvorm is, met een hoge concentratie
aan artistieke kwaliteit en de capaciteit om te ver-
bazen en te ontroeren, om verwondering, interesse
en fascinatie op te wekken. Overheid, bemidde-
laars en publiek zijn echter nog onvoldoende over-
tuigd van die kwaliteit. Ook na 25 jaar heeft de
hedendaagse dans nog heel wat (binnenlands)
missiewerk voor de boeg.
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DE HOTSPOTS
IN DANSLAND

Joris Janssens 
Dries Moreels

In het artikel ‘Hoe kook ik een kikker’ (Courant#76)
namen we de beslissingen uit de eerste uitvoering
van het Kunstendecreet cijfermatig onder de loep.
We focusten daarbij op de keuzes van het beleid:
was er sprake van een ‘beleid voor de grote hui-
zen’? Slaagde men erin om een einde te maken
aan de veronderstelde ‘versnippering’ in het podi-
umlandschap? Die oefening was een eerste etap-
pe in een reeks van oefeningen om de verdere
veldanalyse te stofferen met cijfermateriaal. In
deze en de volgende Couranten zoeken we naar
andere manieren om een blik te werpen op het
podiumkunstenlandschap vandaag. Deze bijdrage
zoomt in op de dans: we laten zien welke individu-
en en organisaties tijdens de vorige subsidiepe-
riode het meest actief zijn geweest in de sector
van de dans. Op basis van deze lijsten gaan we op
zoek naar relaties tussen de actoren in het veld.
Wat is de rol van gezelschappen, kunstencentra
en festivals,...? Welke rol spelen actoren die 
buiten het kunstendecreet vallen (cultuurcentra,
federale instellingen, buitenlandse organisaties,
...? In welke steden liggen de belangrijkste pro-
ductiekernen? Wat is het aandeel van coprodu-
centen uit het buitenland?

DANSPRODUCTIES 2000-2005
Welke organisaties en kunstenaars waren tijdens de
vorige subsidieperiode bepalend voor de dans in
Vlaanderen? En hoe breng je zoiets in kaart? Faam,
reputaties en artistieke relevantie laten zich helaas
moeilijk meten. We beschikken uiteraard ook niet
over gedetailleerde informatie over de budgetten van
al deze producties. Maar het VTi-jaarboek biedt wel
aanknopingspunten. Het jaarboek houdt sinds
decennia alle informatie bij over professionele podi-
umproducties waarbij Vlaamse gesubsidieerde orga-
nisaties betrokken zijn geweest. Dat maakt het dus
mogelijk om te laten zien welke makers en organisa-
ties bij de dansproducties actief waren.
Voor deze oefening baseren we ons op de jaarboek-
gegevens voor de seizoenen 2000-2001 tot en met
2004-2005 (voor die periode beschikken we over

digitale gegevens). Op basis van de genreomschrij-
vingen die VTi-medewerkers uit de persmappen en
brochures filteren, maken we binnen het totale aan-
bod een brede selectie van producties die als ‘dans’
te categoriseren zijn, die zich inschrijven in een der-
gelijke traditie of op zijn minst in dit institutionele
circuit functioneren. Het gaat niet alleen om produc-
ties die als ‘dans’ en ‘ballet’ in strikte zin gelabeld
zijn, maar ook om ‘bewegingstheater’, ‘performance’
of ‘mime’,… We maken geen onderscheid tussen
creaties en hernemingen. Als een productie uit één
seizoen in het volgende seizoen hernomen wordt, dan
tellen we die opnieuw mee.
Die oefening levert voor de onderzochte periode in
totaal 807 producties op die we hier dus ‘dans’ noe-
men. Dat zijn er gemiddeld 161 per seizoen. Daarbij
doen er zich in de tijd geen noemenswaardige ver-
schuivingen voor.

ARTISTIEK AUTEURSCHAP
Vervolgens kijken we dus wie bij die 807 producties
allemaal betrokken is geweest. Straks hebben we het
over welke organisaties als producent optraden, nu
eerst over de individuele medewerkers die een bij-
drage leverden aan het creatieproces.
Het jaarboek houdt bij wie wat deed bij welke podi-
umproducties. Het doet dat op basis van de manier
waarop de gezelschappen zelf die informatie doorge-
ven. In de totale lijst van betrokken personen isole-
ren we diegenen die specifiek artistieke credits kre-
gen. 
Hoe we dit definiëren? Om te beginnen maken we
een onderscheid tussen technische uitvoering en
artistiek auteurschap. Onder dat laatste verstaan we
uiteraard het werk van choreografen en uitvoerende
dansers, maar we nemen artistiek auteurschap bij
dansproducties breed. Het omvat in deze oefening
iedereen die op scène staat, en daarnaast alle
betrokken artiesten en vormgevers (video, foto, tekst,
muziek, enz.) 
Dat betekent meteen dat je niet in leven moet zijn
om in deze hotlist van de dans te figureren. We zul-
len Johann Sebastian Bach, van wie de muziek cre-

WIE MAAKTE DE VLAAMSE DANS TUSSEN 2000 EN 2005?
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dits kreeg bij acht dansproducties, terugvinden op
een niet onverdienstelijke 91ste plaats. 

Bij die 807 producties kregen in totaal 2262 ver-
schillende personen artistieke credits. Het gaat
uiteraard om een piramide, met een brede basis van
eendagsvliegen en een smalle top van ‘veelmakers’
en ‘veeldansers’. Een kleine meerderheid van het
totaal, 1198 personen om precies te zijn, werkte
slechts mee aan één enkele productie tijdens de vijf
onderzochte seizoenen. Een minderheid leverde een
echt regelmatige bijdrage. 326 mensen (een kleine
15 procent van het totaal) werkte gemiddeld mee
aan één of meer dansproducties per jaar.
De toptwintig van meest productieve kunstenaars in
de dans ziet er dan als uit volgt: Anne Teresa De
Keersmaeker (53), Meg Stuart (30), Thomas Hauert
(27), Cynthia Loemij (26), Jan Versweyveld (24),
Alexander Baervoets (23), Bart Aga (23), Marc
Vanrunxt (22), Fumiyo Ikeda (22), Isabelle Lhoas
(22), Hans Meijer (22), Wim Vandekeybus (21),
Rosalba Torres Guerrero (21), Taka Shamoto (20),
Salva Sanchis (20), Marta Coronado (20), Jan Fabre
(18), David Hernandez (18), Sidi Larbi Cherkaoui
(18), Heine R. Avdal (18). 
Uiteraard staan de structureel gesubsidieerde
makers bovenaan deze shortlist. Het meest verras-
send zijn wellicht nog de namen van een actieve
scenograaf (Jan Versweyfeld) of een geluidsontwer-
per (Bart Aga), of van individuele dansers die al
jaren deel uitmaken van het ensemble van Rosas. 
De rest van de lijst is zeker even boeiend om te over-
lopen. We nodigen de lezer dan ook uit om een blik te
werpen op de kaft van deze Courant, die de volledige

lijst weergeeft. Die werpt meer licht op de diversiteit
van de personages in dansland: we vinden niet
alleen makers terug met heel verschillende functies
in het creatieproces. De namenlijst suggereert
tevens dat de Vlaamse dans erg internationaal 
georiënteerd moet zijn.

DE HOTSPOTS VAN DE DANS
Ook wat organisaties betreft, baseerden we ons op
de officiële communicatie van de gezelschappen.
Daarin gingen we na wie als partner bij de productie
betrokken was, en dat deden we niet selectief. Het
gaat dus niet alleen om dansgezelschappen of
hoofdproducenten, maar ook om coproducenten, net-
werken, partners, in-samenwerking-met’s. In de
praktijk kunnen er achter een vermelding op een bro-
chure heel verschillende engagementen schuilgaan:
een geldbedrag, repetitieruimte, symbolische
steun,... Verder kan hier nog vermeld worden dat we
uiteraard de inbreng van partners uit binnen- en
buitenland laten zien. Het gaat daarbij ook om het
werk van internationale gezelschappen, waarbij
Vlaamse kunstencentra en festivals als coproducen-
ten optraden.

Op het niveau van de organisaties tellen we 484 ver-
schillende partners. Ook hier zien we een piramide:
44 procent van de organisaties was gedurende vijf
seizoenen slechts bij één dansproductie betrokken.
Het gaat daarbij veelal om buitenlandse organisa-
ties die hier opduiken omdat ze door een Vlaams
kunstencentrum of festival gecoproduceerd werden.
Het gaat ook om binnenlandse theatergezelschappen
en zelfs cultuur- en gemeenschapscentra die een
eenmalig uitstapje naar de dans hebben gemaakt. 
In de lijst van hotspots voor de dans zien we dat 111
organisaties, samen 22 procent van het geheel, met
enige regelmaat als producent optraden, en de laat-
ste vijf seizoenen gemiddeld één productie per jaar
ondersteunden.
De toptwintig van organisaties ziet er als volgt uit:
Vooruit (72 producties over de gehele periode),
Théâtre de la Ville (69), Kaaitheater (54), Rosas
(52), Kunst/Werk (52), Dans in Kortrijk (45), Monty
(39), Les Ballets C de la B (35), De Munt (35),
KunstenFESTIVALdesArts (33), Damaged Goods (29),
Ultima Vez (28), P.A.R.T.S. (27), Stuk Kunstencen-
trum (26), De Rotterdamse Schouwburg (25), Jan
Fabre/Troubleyn (24), Nadine (23), Koninklijk Ballet
van Vlaanderen (22), deSingel (22) en ccBe (21).

Bêt Noir, Wim Vandekeybus – Ultima Vez, 2006
© Patrick Clauwaert
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In de top vinden we – op Hush, Hush, Hush na – de
destijds structureel ondersteunde dansorganisaties
terug. Daarnaast werpt deze lijst een blik op de
diversiteit van de achtergronden van de organisaties
die bij dans betrokken zijn: kunstencentra, een festi-
val, een opleiding, een cultuurcentrum, een theater-
gezelschap, grote instellingen als het KBVV en
deSingel en twee buitenlandse huizen. Vooral de
tweede plek van Théâtre de la Ville is ronduit ver-
bluffend te noemen. 
In de rest van deze bijdrage brengen we meer reliëf
aan in de lijst van de organisaties die tijdens de
vorige subsidieperiode een bijdrage leverden aan de
dansproductie. We gaan het relatieve aandeel na
van verschillende types van organisaties, die we
zowel volgens subsidiecategorieën als volgens
geografische criteria clusteren. Zo brengen we niet
alleen de top, maar ook de basis van de piramide in
kaart.

SUBSIDIES
In welke mate komen de productiecredits op het
conto van de tussen 2001 en 2005 structureel
gesubsidieerde organisaties (volgens het podium-
kunstendecreet dus)? Als we de situatie van toen als

uitgangspunt nemen, dan stellen we vast dat 35
procent van de productiecredits (767 uit 2182) voor
rekening komt van organisaties die structureel
ondersteund werden. De onderstaande grafiek laat
meer details zien, zowel over de structureel erkenden
als over de rest.

De taart bestaat uit drie grote stukken. Ongeveer 
een derde van de credits komt op rekening van het
podiumkunstendecreet. Een ander derde komt op het
conto van andere Belgische organisaties (waarvan 
er sommige via andere officiële geldstromen betoe-
laagd worden). Een derde komt op rekening van
organisaties uit het buitenland. 
De grafiek hieronder laat vooral zien hoe de verhou-
dingen in het binnenland liggen. Binnen de decre-
taal gesubsidieerde organisaties weegt het aandeel
van de kunstencentra plusminus even zwaar door als
dat van de productiekernen voor dans en theater en
muziektheater samen. Dat hoeft op zich niet te ver-
bazen, omdat hun engagement doorgaans beperkt is
tot coproductiesteun, die ze over verschillende gezel-
schappen kunnen spreiden. Zoals gemeld is ook het
openstellen van repetitie-infrastructuur één manier
om productiecredits te verkrijgen. Bovendien is
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coproduceren voor kunstencentra ook een manier om
buitenlandse dansgezelschappen naar hun podium
te halen.
Wat de niet-structureel erkende organisaties betreft,
weegt het aandeel van bijvoorbeeld festivals/netwer-
ken (5 procent) en cultuurcentra (3 procent) niet zo
zwaar door. Het gaat voor het grootste gedeelte (12
procent) om gezelschappen die buiten het podium-
kunstendecreet werken. Onder het label ‘dansorgani-
satie buiten PK’ zijn de dansgezelschappen opgeno-
men die werken met projectmiddelen, zoals bijvoor-
beeld Peeping Tom, fABULEUS of Kobalt Works. Het
gaat ook over gezelschappen die met coproductie-
steun van kunstencentra en festivals werken of met
middelen van de Franse Gemeenschap. Ook het
KBVV, dat in de vorige periode nominatim werd
gesubsidieerd, hebben we hier ondergebracht. Onder
het label ‘andere organisatietypes’ vind je De Munt,
Stap en meer hybride organisaties.

BUITENLANDEN
In wat volgt gaan we dieper in op de relatie tussen
binnen- en buitenland, door de 484 dansproducen-
ten te verdelen volgens geografische categorieën.
Om te beginnen kijken we naar het aandeel van de
verschillende landen; straks laten we zien welke de
belangrijkste steden zijn.
In de totale lijst van 484 dansproducenten tellen we
231 Belgische organisaties. Dat betekent dat meer
dan de helft van de producenten van Vlaamse dans
buitenlandse organisaties zijn. 
Overigens moet het leeuwendeel van die buitenland-
se organisaties in de buurlanden gezocht worden: in
Frankrijk (61 organisaties), Duitsland (42) en
Nederland (32). Op verdere afstand volgt een groepje
met landen waaruit we ongeveer 10 producenten tel-
len: Italië, Canada, Groot-Brittannië, Portugal,
Oostenrijk en Spanje.

Uiteraard is het wel zo dat relatief veel van die bui-
tenlandse organisaties een eerder toevallige rol spe-
len. Iets meer dan de helft van de buitenlandse
organisaties draagt slechts één keer bij; 37 organi-
saties (16 procent van de buitenlandse organisaties)
coproduceert in de onderzochte periode één Vlaamse
productie per jaar.  Leg je die cijfers naast het
gemiddelde voor het totaal, dan zie je dat de buiten-
landse medewerking een grotere toevalligheid heeft
dan de binnenlandse. Tegelijk zijn er wel een groot
aantal buitenlandse organisaties die een bijzondere

I am a Demon, Pichet Klunchun – Lifework Company, 2006
© Pichet Klunchun
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structurele bijdrage leveren. Théâtre de la Ville en
Rotterdamse Schouwburg staan op de tweede en de
vijftiende plek. Andere regelmatige partners zijn:
Centre Pompidou (Parijs, 16 credits), Springdance
(Utrecht, 16), BIT – Teatergarasjen (Bergen, 15),
Künstlerhaus Mousonturm (Frankfurt am Main, 14),
Festival d’Automne (Parijs, 14), Tanzquartier Wien
(13), Luzerntanz (13), Schauspielhaus Zürich (12),
Teatro Comunale di Ferrara (12), Tanzhaus Düssel-
dorf (11), La Rose des Vents (Villeneuve d’Ascq, 11),
Festival d’Avignon (11), PACT Zollverein/Choreo-
graphisches Zentrum NRW (Essen, 10). 

Als je de origine van de productiecredits nagaat, dan
komt – zoals gemeld – het aandeel van het buiten-
land op ongeveer een derde van het totaal uit. Dat
blijkt uit onderstaande taart, die de verdeling van de
productiecredits over de verschillende landen laat
zien:

Opnieuw blijkt dat het aandeel van de buurlanden
erg groot is: 22 van de 35 buitenlandse procenten
komen op rekening van Franse, Duitse en Neder-
landse organisaties. In een tweede cluster zie je, op
de VS en Canada na, vooral Europese landen. In de
kleine restcategorie vinden we andere Europese lan-
den zoals Tsjechië, Estland, Monaco en Griekenland,
en verder weg gelegen gebieden zoals Australië,
Zuid-Afrika en Brazilië.

L’Histoire des larmes, Jan Fabre – Troubleyn, 2005
© Wonge Bergmann
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STEDEN EN GEMEENTEN
In wat volgt clusteren we de
dansproducenten volgens de
steden en gemeenten waar
ze gevestigd zijn. De onder-
staande tabel laat de top-
vijftig zien van de steden die
het belangrijkst zijn voor de
Vlaamse dans. Voor elke
stad geven we weer hoeveel
organisaties er in onze lijst
voorkomen, en de som van
de productiecredits van die
organisaties:

BE Brussel 95            19,63% 601 27,54% 0,00
BE Antwerpen 43 8,88% 244 11,18% 43,01
BE Gent 21 4,34% 197 9,03% 52,20
FR Paris 19 3,93% 129 5,91% 197,23
NL Amsterdam             16 3,31% 48 2,20% 201,56
DE Berlin 16 3,31% 39 1,79% 761,99
BE Leuven 10 2,07% 86 3,94% 22,36
BE Kortrijk 10 2,07% 75 3,44% 88,46
BE Brugge 8 1,65% 39 1,79% 92,20
CA Montréal 7 1,45% 12 0,55% 5541,00
NL Rotterdam 6 1,24% 39 1,79% 148,66
AT Wien 5 1,03% 27 1,24% 1096,59
DE Düsseldorf 4 0,83% 16 0,73% 214,71
FR Strasbourg 4 0,83% 10 0,46% 430,12
DE Hannover 4 0,83% 12 0,55% 475,95
PT Porto 4 0,83% 5 0,23% 2020,92
US New York 4 0,83% 5 0,23% 5889,00
BE Mechelen 3 0,62% 11 0,50% 22,36
BE Hasselt 3 0,62% 17 0,78% 78,10
BE Turnhout 3 0,62% 10 0,46% 88,46
NL Utrecht 3 0,62% 18 0,82% 168,00
FR Rouen 3 0,62% 11 0,50% 339,71
GB London 3 0,62% 11 0,50% 346,55
DE Frankfurt am Main 3 0,62% 21 0,96% 390,51
FR Rennes 3 0,62% 10 0,46% 652,99
AT Salzburg 3 0,62% 16 0,73% 921,26
FR Toulouse 3 0,62% 8 0,37% 976,28
ES Barcelona 3 0,62% 9 0,41% 1325,48
NO Bergen 3 0,62% 24 1,10% 1719,19
BE Lint 2 0,41% 57 2,61% 40,31
BE Tongeren 2 0,41% 12 0,55% 82,01
BE Neerpelt 2 0,41% 5 0,23% 104,40
DE Essen 2 0,41% 11 0,50% 241,66
CH Genève 2 0,41% 7 0,32% 787,46
FR Aix-en-Provence 2 0,41% 6 0,27% 1024,74
FR Montpellier 2 0,41% 11 0,50% 1025,00
FR Marseille 2 0,41% 6 0,27% 1041,20
CA Ottawa 2 0,41% 5 0,23% 5678,11
BE Leefdaal 1 0,21% 5 0,23% 18,03
BE Lier 1 0,21% 10 0,46% 40,31
BE Charleroi 1 0,21% 15 0,69% 50,00
BE Maasmechelen 1 0,21% 5 0,23% 101,12
FR Villeneuve d’Ascq 1 0,21% 11 0,50% 109,66
NL Eindhoven 1 0,21% 5 0,23% 128,06
NL Groningen 1 0,21% 6 0,27% 360,69
CH Zürich 1 0,21% 12 0,55% 652,99
CH Luzern 1 0,21% 13 0,60% 662,74
FR Avignon 1 0,21% 11 0,50% 951,17
IT Ferrara 1 0,21% 12 0,55% 1158,84

overige 143 29,55% 207 9,49%

STAD aantal
organisaties

totaal
productiecredits

afstand 
tot Brussel
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Om te beginnen valt het zware aandeel van Brussel
op. Brussel wordt vaak in één adem genoemd met
Parijs en Berlijn als een van de hoofdsteden van de
internationale danswereld. In de context van de
Vlaamse podiumkunsten is het aandeel van Brussel
verpletterend. Een op de vijf dansproducenten komt
uit Brussel. 
Toch overheersen de Brusselse gezelschappen de
toptwintig van veelproducenten niet: in Brussel zijn
vooral heel veel organisaties (95) actief. En – verge-
leken met het totaal – ligt de toevalligheidsgraad
van hun bijdrage relatief laag. Slechts 38 procent
van de Brusselse producenten duikt maar één keer
in de lijst op. En 28 procent werkt  gemiddeld jaar-
lijks aan één productie mee. In vergelijking met het
totaal heeft de Brusselse piramide een smallere
basis en een bredere top. Daaruit kun je de conclusie
trekken dat er in Brussel eerder middelgrote dans-
producenten actief zijn.

Opnieuw valt het internationale karakter van de lijst
op: de overgrote meerderheid van de belangrijkste
Vlaamse danssteden ligt in het buitenland. Deze
gegevens bevestigen dus het internationale karakter
van het danslandschap. Enkele jaren geleden publi-
ceerde het VTi cijfers over de internationale tournees
van Vlaamse podiumgezelschappen. Daaruit bleek al
het internationale karakter van dansland: de helft
van de Vlaamse dansproducties heeft een internatio-
nale speellijst. In totaal wordt tweevijfde van de
Vlaamse dansvoorstellingen in het buitenland
gespeeld. De huidige cijfers bevestigen die trend. 

All Natural, Kate McIntosh, 2005
© Kate McIntosh

Le chant d’amour du grand singe, Karine Pontiès 
– Het muziek Lod / Dame de Pic asbl, 2003
© Patrick De Spiegelaere
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HET PLANETARIUM VAN DE DANS
Onderstaande grafiek brengt het relatieve gewicht
van de vijftig belangrijkste danssteden grafisch in
beeld, en ook hun afstand tot Brussel. Brussel staat
in het centrum, omdat veruit het grootste aantal
productiecredits daar gesitueerd is. Alle steden wor-
den weergegeven als cirkels die zo dik zijn als hun
totale productiecredits. De afstand van de cirkel tot
het middelpunt is gelijk aan het aantal kilometer
tussen Brussel en de stad in kwestie. 

Op deze grafiek is het van minder groot belang te
weten welke cirkels nu precies voor welke steden
staan. De namen van de vijftig belangrijkste steden
kun je wel terugvinden in de lijst hierboven. Het gaat
hem om het globale beeld, dat de bovenstaande lijst
van vijftig steden wel enigszins relativeert. 

We zagen hierboven dat slechts een derde van de 50
belangrijkste danssteden in België ligt. De productie
van Vlaamse dans stopt niet aan de territoriale
grenzen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstede-
lijk Gewest. Maar slechts drie van de vijftig dans-
steden liggen verder dan 2000 kilometer van Brussel
verwijderd. (De drie cirkels in de rechter bovenhoek
zijn de belangrijkste Noord-Amerikaanse partner-
steden: New York (5 credits), Montréal (12) en
Ottawa (5).)

Het planetarium laat dus zien dat de Vlaamse dans
gemaakt wordt in een sterk internationale context,
maar die ruimte is toch niet onbegrensd. Onze dans-
makers zijn actief in een transnationale productie-
ruimte voor dans, waarbinnen er enorm veel wordt
samengewerkt en waarbinnen de landgrenzen 
klaarblijkelijk van weinig tel zijn. Maar de 
(West-)Europese grenzen zijn nog lang niet 
uitgegomd.
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Drum & Dance, Zoo/Thomas Hauert, 2005
© Laura Milone

IN, Kris Verdonck – Stillab, 2004
© Kris Verdonck
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In de veldanalyse schenken we ruim aandacht
aan de instroom en doorstroom in het podium-
landschap. Voor dans is dit zeer acuut, nu de
laatste besluitvorming over structurele subsidië-
ring een status quo opleverde (er werden geen
nieuwe productiekernen structureel erkend). 
In deze bijdrage plaatsen we de discussie in 
historisch perspectief, door in kaart te brengen
hoeveel gezelschappen sinds de invoering van
het podiumkunstendecreet in 1993 subsidies
pretendeerden en toegewezen kregen.

CIJFERS OVER SUBSIDIEAANVRAGEN 
EN -TOEKENNINGEN
De VTi-databank is een belangrijke informatiebron
om de instroming en doorstroming in kaart te
brengen voor kunstenaars, organisaties en – meer
algemeen – het landschap. De volgende maanden
wordt de databank nog aangevuld met informatie
over vroegere periodes, zodat we de historische
evolutie over langere tijd kunnen bestuderen. De
databank heeft ook restricties: hij focust op het
gesubsidieerde veld waardoor je de instroommoge-
lijkheden niet goed in kaart kunt brengen. Zo werd
wie subsidie aanvroeg maar niet kreeg, niet in
onze databank gedocumenteerd als de productie
niet gelieerd was aan het gesubsidieerde veld. We
willen dit veranderen. We houden nu de gegevens
bij van iedereen die een subsidie aanvraagt, zodat
we hun producties kunnen documenteren zodra ze
in het gesubsidieerde circuit opduiken.
We hebben de administratie overzichten gevraagd
van iedereen die sinds 1993 structureel of voor
projecten subsidies heeft aangevraagd. Ook deze
overzichten zullen een nuttig instrument zijn om
carrières te schetsen. 
Van de administratie ontvingen we al overzichten
voor dans. In wat volgt geven we enkele antwoor-
den op de volgende vragen:
• Is de huidige situatie zonder doorstroming naar
structurele subsidie nieuw?
• Moeten organisaties meermaals structurele sub-

sidie aanvragen voor ze die krijgen?
• Hebben structureel gesubsidieerde organisaties
al een projectgeschiedenis achter de rug?
• Is er een evolutie in het aantal aanvragers voor
projectsubsidie?
• Zijn aanvragen voor projectsubsidie veelal 
eenmalig? 
• Hoe groot is de groep van wie al vaak project-
subsidie heeft aangevraagd?  

STRUCTURELE SUBSIDIES IN DE DANS
Sinds 1993 hebben 33 dansorganisaties structu-
reel subsidie aangevraagd. Tien van hen zagen
hun aanvraag minstens voor één periode gehono-
reerd. Het aantal gesubsidieerde organisaties bleef
in de loop der jaren erg constant:

Achter die vrij constante cijfers gaat zowel een
‘status quo’ als beweging schuil. Dit heeft niet
alleen te maken met veranderingen in de sector
zelf, maar ook met nieuwe bepalingen in het
decreet. In de tijd van het podiumkunstendecreet
was het subsidiebedrag voor dans niet alleen
bestemd voor gezelschappen, maar ook voor orga-
nisaties zoals festivals of werkplaatsen. Nu voorziet
het Kunstendecreet daar een aparte regeling voor. 

We geven een overzicht in vogelvlucht: gezelschap-
pen ‘van het eerste uur’ zijn Rosas, Ultima Vez en
Les Ballets C de la B. Tijdens de eerste periode
kregen ook twee dansorganisaties een structurele
subsidie: Klapstuk (dat vanaf 2001 samen met
Stuk als een geheel, en met een dossier als kun-
stencentrum werd gepresenteerd) en De Bewee-
ging. De Beweeging zou tot en met de periode
2001-2005 structureel subsidie krijgen, al was er
een negatief advies. Deze organisatie veranderde
later in WP Zimmer en die vinden we nu bij de
werkplaatsen terug.

DE WAARHEID OVER 
DE DANSSUBSIDIES

Els Baeten

INSTROOM EN DOORSTROOM VAN DANSORGANISATIES (1993-2006)

aanvragers

gesubsidieerd

1993-1996
11

5

1997-2000
17

6

2001-2005
12

9

2006-
15

6
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De tweede periode 1997-2000 betekende bijna een
stilstand, al had de commissie dit liever anders
gezien. Die stelde namelijk voor om ook Damaged
Goods, Hyena (Marc Vanrunxt), Aquilon (Karin
Vyncke) en Contrecoeur (Bert Van Gorp) structureel
te subsidiëren, maar dat ging niet door. De enige
nieuwkomer was toen Dans in Kortrijk, dat intus-
sen is opgegaan in BUDA.
Voor de periode 2001-2005 komen er vier gezel-
schappen bij: Damaged Goods, Kunst/Werk, ZOO
en Hush, Hush, Hush. Azuur (Alexander Baervoets)
en Hyena (Marc Vanrunxt), de twee organisaties
die zouden uitgroeien tot Kunst/Werk  ontvingen al
vanaf 1994 projectsubsidies. En beide choreogra-
fen hadden elk afzonderlijk in 1997 al een vergeef-
se gooi naar een structurele subsidie gedaan. Ook
Damaged Goods en ZOO hadden al in 1997 struc-
turele subsidies aangevraagd, na een aantal jaren
werken met projectsubsidie.

En wat met de huidige subsidieronde? Voor de
dansgezelschappen verandert er weinig. Hush,
Hush, Hush werd niet aanvaard. Er zijn geen
nieuwkomers bij de structureel gesubsidieerden,
ook niet voor een periode van twee jaar, al heeft de
vorige danscommissie dat meermaals voorgesteld.
Die nieuwe formule wordt alleen in negatieve zin
toegepast: Damaged Goods valt terug van vier tot
twee jaar. 

Voor de organisaties die ditmaal uit de boot vallen
was het – met uitzondering van Hush, Hush, Hush
– hun eerste aanvraag voor structurele subsidies.
Op één uitzondering na, werkten ze wel al met pro-
jectsubsidie, sommige al verscheidene jaren. De
vier gezelschappen die een positief artistiek advies
voor twee jaar kregen, moeten het in 2006 met een
projectsubsidie stellen: Deep Blue (voor twee pro-
ducties), Kobalt Works, Peeping Tom en Soit. 

DANSPROJECTSUBSIDIES
Sinds 1993 heeft de Vlaamse overheid 152 dans-
projecten gesubsidieerd, een gemiddelde van elf
per jaar. De administratie heeft geen volledige
gegevens over wie subsidies aanvroeg vóór 1998.
In deze Courant houden we het dus bij de periode
1998-2006. 

Circa vier op de tien projecten waarvoor een toe-
lage werd aangevraagd, krijgen die ook. De com-
missie wou meermaals meer initiatieven belonen,
maar kon dat niet doen omdat het budget niet
toereikend was. De 288 aanvragen sinds 1998
werden samen door 136 organisaties ingediend.
Hierin kun je een aantal ‘modellen’ onderscheiden.
• Onder de 81 organisaties die nooit een subsidie
ontvingen zijn er 56 ‘eendagsvliegen’: het gaat
niet om organisaties die niet lang bestonden of
bestaan, maar die maar eenmaal een aanvraag
hebben ingediend.  
• 25 organisaties die verschillende keren een aan-
vraag deden, kregen nul op het rekest. De meeste
van deze choreografen deden twee aanvragen. Wie
voor het eerst subsidies aanvraagt, is daarom
geen ‘onbekende’. Een projectaanvraag zonder
voorgeschiedenis maakt weinig kans op subsidie,
zo constateerde de vorige beoordelingscommissie. 
Ook bij de 55 gehonoreerde organisaties zijn er
verschillende modellen. 
• Hyena en Azuur (Kunst/Werk), Damaged Goods,
ZOO en Hush, Hush, Hush stroomden door naar
structurele subsidies. Het ligt voor de hand dat
hun projectaanvragen werden goedgekeurd. 
• De helft van de 55 ‘uitverkorenen’ kreeg slechts
eenmaal projectsubsidie. Hieronder zit hier en daar
een ‘volhouder’, die vier tot zes keer een poging
doet, maar zijn inspanningen slechts eenmaal
beloond ziet.
• De organisaties die intussen structurele subsi-
dies krijgen niet meegerekend, krijgen 22 chore-
ografen minstens tweemaal een subsidie. Deze
groep is het meest interessant om de doorstroming
naar structurele ondersteuning te bestuderen en
een beleid te ontwikkelen:

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
totaal:

aantal 
projectaanvragen

31

33

36

29

34

43

28

28

26

288

aantal 
gehonoreerd

14

10

12

12

12

13

9

16

14

112

%
45

30

33

41

35

30

32

57

54

39

061766 COURANT77.qxd  02-05-2006  08:52  Pagina 21



MEER DAN DRIEMAAL PROJECTSUBSIDIE
Retina Dance Company (Sascha Lee/Van Huffel), Edward (David
Hernandez), Kwaad Bloed (Ugo Dehaes/Charlotte Vanden Eynde),
Continuum (Brice Leroux), JOJI Inc. (Johanna Saunier/Jim
Clayburgh), Krul (Les Bains:: Connective), Deep Blue (Heine R.
Avdal/Yukiko Shinozaki/ Christelle Fillod)
DRIEMAAL PROJECTSUBSIDIE
Aquilon (Karin Vyncke), Cava (Dirk Opstaele), Kobalt Works (Arco
Renz), Filter (Florence Augendre), Vanity (Vincent Dunoyer),
Galothar (Andy Denys), Peeping Tom (Frank Chartier/Gabriela
Carrizo/Samuel Lefeuvre...), fABULEUS
TWEEMAAL PROJECTSUBSIDIE
Kraplak Puur (Eric Raeves), Alkyonis (Anabel Schellekens/
Kosmas Kosmopoulis), Maquette (Dirk Hendrikx), Visit (Riina
Saastamoinen), Amgod (Timothy Couchman, Bruce Campbell,
Misha Downey, Koji Hidama), Ennesima (Manuela Rastaldi), 
Soit (Hans Van den Broeck)

DIVERSE WERKMODELLEN VOOR PROJECTEN 
EN MODELLERING VAN SUBSIDIËRING
De vorige beoordelingscommissie dans heeft zich
meerdere keren gebogen over dansinitiatieven die
niet structureel zijn gesubsidieerd en beleidssug-
gesties geformuleerd. 
De beoordelingscommissie onderscheidde werk-
modellen met verschillende bedoelingen en werk-
wijzes. De commissie stelde voor die op andere
manieren te subsidiëren of te ondersteunen.  
Diverse choreografen houden er een jaarwerking 
op na: hun artistieke activiteiten overstijgen een
loutere opeenvolging van aparte creaties. Hun dos-
siers zijn meestal een integraal onderdeel van een
repertoire, spreiding, herwerking, onderzoek, of
workshops. Verschillende van deze choreografen
hebben ook al twee of drie gesubsidieerde projec-
ten gerealiseerd. De commissie heeft het dan over
de situatie in 2002. Voor dergelijke initiatieven
stelde de commissie een systeem voor dat het
midden houdt tussen de vierjarige structurele sub-
sidie en een projectsubsidie, wat de choreografen
in staat zou stellen om het hele jaar zowel op
artistiek als op zakelijk vlak voort te werken. 
Het Kunstendecreet maakt dit nu mogelijk, maar
de tweejarige formule werd bij de laatste subsi-
dieronde niet gehanteerd, behalve om de subsidie
voor Damaged Goods terug te schroeven. 
Een andere groep jonge makers vraagt meer ruim-
te voor onderzoek, waarbij ze regelmatig zoeken
naar een confrontatie met een publiek. Hiervoor
stelde de commissie een werkbeurzensysteem voor.
Ook deze formule werd met het Kunstendecreet

mogelijk, maar voor dans niet gebruikt. 
Die suggesties van de beoordelingscommissie
waren trouwens niet nieuw. Ze werden al jaren 
eerder voorgesteld en waren ook al te lezen in de
VTi-nota van juni 1996 getiteld ‘Naar een ontwik-
kelingsbeleid voor de podiumkunsten.’
De vorige danscommissie wees er ook op dat het
voor jonge makers geen haalbare kaart is om jaar-
lijks een productie te realiseren. Toch zijn er jonge
makers die jaarlijks een voorstelling maken, die
niet gespreid krijgen en toch al aan een nieuw pro-
ject beginnen. Dergelijke gevallen zijn allesbehalve
uitzonderingen. De beoordelingscommissie vroeg
zich af of het beleid dit niet moet afremmen door
bijvoorbeeld niet meer dan drie aanvragen in een
structurele periode van vier jaar te aanvaarden.
Een andere suggestie van de commissie was om
een grotere spreiding te vragen bij de tweede of
derde projectsubsidie. 
Ten slotte vroeg de beoordelingscommissie zich af
in hoeverre en op welke manier ‘danswerkplaatsen’
of kunstencentra een rol kunnen spelen om chore-
ografen op te vangen en te ondersteunen. Het
podiumkunstendecreet legde de zogenaamde werk-
plaatsen nog soortgelijke normen op - bijvoorbeeld
voor de productie - als dansgezelschappen. De
commissie zou dat graag veranderd zien. Ook op
dit vlak biedt het Kunstendecreet nieuwe mogelijk-
heden, maar de vraag is of de vrijgemaakte mid-
delen zullen volstaan voor een degelijke opvang en
ondersteuning. 

VERDERE ANALYSE
In de veldanalyse kunnen we nu de aanvragers van
subsidies koppelen aan onze databank. Zo kunnen
we beter ‘carrières’ in beeld brengen en nagaan in
hoeverre en met welke partners samenwerkings-
verbanden werden gerealiseerd.
Voor de organisaties willen we de rol nagaan van
werkplaatsen, kunstencentra, maar ook gezel-
schappen en cultuurcentra en bekijken in hoeverre
de situatie sinds het Kunstendecreet is veranderd.
Hierbij moet je een onderscheid maken tussen de
nieuwe bepalingen zelf en hoe ze werden toegepast
bij erkenningen en middelen.
Op basis van die analyse willen we dan een aantal
mogelijke scenario’s naar voren schuiven om jonge
makers te ondersteunen en helpen, en om de door-
stroming in de sector te verbeteren. 

22
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DE IMPACT VAN 
10 JAAR P.A.R.T.S.

Joris Janssens

THEO VAN ROMPAY OVER

“Mij ga je nooit horen zeggen dat er teveel choreografen in Brussel zijn.”

In 1995 opende P.A.R.T.S., kort voor Performance Arts Research and Training Studios, de dansschool van
Anne Teresa de Keersmaeker. Tien jaar later lijkt de tijd rijp om een balans op te maken. De impact van
de opleiding op het danslandschap – hier én in het buitenland – is niet toevallig een prominent thema in
de feestelijke publicatie die PARTS voorbereidt om zijn verjaardag te vieren. Over de gevolgen van de
aanwezigheid van PARTS is er immers heel wat gezegd. Het is mede door deze school dat Brussel een
aantrekkingspool is geworden voor danstalent van over heel de wereld. Dat Brussel inderdaad een kos-
mopolitisch broeinest is van dansactiviteit, dat bevestigen onze cijfers. Het Brusselse aandeel in de
dansproductie is hoog. De lijst van dansmakers zou zonder PARTS niet zo internationaal georiënteerd
zijn. Tegelijk bracht de uitvoering van het Kunstendecreet voor de dans een paar knelpunten naar boven.
De commissies stelden vragen bij de internationalisering van de sector, en de minister besliste dat er
geen nieuwe  dansgezelschappen structureel erkend zouden worden. Kunnen we al die creativiteit wel
aan? We voelden Theo van Rompay, adjunct-directeur bij PARTS, aan de tand over de ontwikkelings-
mogelijkheden voor de ex-PARTS-studenten en, breder, voor het hele danslandschap. 

Beginnings/Endings, 
Charlotte Vanden Eynde – Kwaad Bloed, 2005

© Herman Sorgeloos
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Theo van Rompay: Jullie lijst zou er tien jaar geleden
inderdaad heel anders uitgezien hebben. Dat heeft
natuurlijk niet alleen met PARTS te maken. In de
dans is er sowieso een groot verloop. In elk creatie-
veld zie je bovendien een piramide, met een smalle
top van vaste namen en onderaan veel toevallige
passanten. Mijn aanvoelen zegt dat de invloed van
PARTS toch wel eerder bovenaan de piramide zicht-
baar zal zijn, in de regionen waar het werk minder
toevallig wordt. De topvijftig lijkt dat te bevestigen.
Daar vind je heel wat ex-PARTS-studenten terug:
Taka Shamoto, Salva Sanchis, Marta Coronado, Sidi
Larbi Cherkaoui, Heine Avdal, Alix Eynaudi, Roberto
Oliván, Igor Shyshko, Charlotte Vanden Eynde, Giulia
Sugranyes, Arco Renz,... Dat is erg veel, zeker als je
bedenkt dat de eerste generatie pas in 1998 is afge-
studeerd. Het PARTS-aandeel zal dus nog stijgen.

Jullie zijn via een enquête nagegaan wat er
gebeurd is met de ex-PARTS-studenten?
We gaan die gegevens niet kwantificeren, maar in
het PARTS-boek komt er een korte beschrijving van
wat iedereen die op PARTS gestudeerd heeft van-
daag doet. Algemeen kun je drie soorten van werk
onderscheiden: er zijn uitvoerende dansers, er zijn
choreografen en er is een tussengebied dat groeit:
steeds meer mensen nemen een collectieve positie
in, tekenen samen voor een creatie. Die drie domei-
nen dekken we allemaal. Maar als je de cijfers naast
de perceptie legt, dan zijn er relatief meer uitvoeren-
de dansers dan men doorgaans denkt. Dat blijkt ook
uit jullie lijst. Als we het in procenten zouden moeten
uitdrukken, zul je wellicht zien dat ongeveer de helft
van de studenten danser wordt. Een kwart wordt
maker en een ander kwart werkt in dat tussenge-
bied.
De perceptie is dus anders: men ziet PARTS als een
school van makers. Over de dansers wordt weinig
gesproken. Choreografen als Salva Sanchis, Arco
Renz, Thomas Plischke, Charlotte Vanden Eynde,
Maria Clara Villa Lobos, Larbi Cherkaoui of Mette
Ingvartsen zijn méér bekend, omdat pers, organisa-
toren en publiek nu eenmaal meer aandacht geven
aan makers dan aan dansers. De link tussen hen 
en PARTS wordt dus steevast gelegd. Daar is op zich
niks mis mee, maar als je de uitstroom van PARTS in
kaart zou brengen, dan krijg je een ander beeld. Een
meerderheid van de mensen die uit PARTS komen,
staat “anoniem” op het toneel. 

Bij sommige voorstellingen van Rosas komt bijna
heel de cast uit PARTS, net zoals bij Akram Kahn bij-
voorbeeld. Ook als Wim Vandekeybus, Meg Stuart,
Michèle-Anne De Mey of Jan Fabre iets maken, dan
zitten daar mensen van PARTS in, maar die kennen
we niet. Ook bij buitenlandse choreografen als Trisha
Brown, Emio Greco, Iztok Kovac, Mathilde Monnier,
Angelin Preljocaj en vele anderen dansen ex-studen-
ten van PARTS.

Hoe zit het met de verhouding binnenland-buiten-
land? Een ander stereotiep idee is dat al die bui-
tenlandse PARTS-studenten hier zouden blijven
hangen?

50/50, Mette Ingvartsen, 2004 
© Peter Lenaerts
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Daar klopt iets van. Afgestudeerden blijven inder-
daad vaak in Brussel ‘hangen’. Dat is ook niet meer
dan normaal. Als je rond de leeftijd van twintig
besluit om voor meerdere jaren je geboorteplek te
verlaten, dan is dat een ingrijpende beslissing. 

Tijdens hun studies bouwen die mensen hier een
heel nieuw netwerk uit. Tegelijk verschrompelen de
oude contacten. Als ze de arbeidsmarkt opgaan, is
de Brusselse biotoop voor hen een natuurlijke plek
geworden. Ze blijven dus hangen, maar dat ze hier
allemaal willen blijven is een misverstand. Als ze
hier blijven, dan is dat doorgaans gerelateerd aan
de mogelijkheid om te werken, om projecten op te
starten. Ook wanneer ze zich oriënteren op Parijs,
Amsterdam, Londen of Berlijn, blijft Brussel een
goed gelegen uitvalsbasis. Uiteindelijk vertrekken
ook veel mensen, het kost alleen vaak een beetje
tijd. Velen vinden ergens anders werk, anderen hun-
keren sowieso om terug te gaan naar de plek waar ze
vandaan komen. En degenen die geen geschikt werk
vinden, keren na verloop van tijd ook wel terug. Maar
ik heb geen exacte cijfers van de juiste verdelingen
daarvan.
De politiek van de school zelf is dat we zelf zoveel
mogelijk de aansluiting zoeken met de arbeidsmarkt.
Daarvoor hebben we verschillende instrumenten 
ontwikkeld. Er is het toonfestival Sum/Some of the
P.A.R.T.S., dat volgend jaar voor de derde keer
plaatsvindt, in Vooruit in Gent. Er is ook het
Europese netwerk DÉPARTS dat ondersteund wordt
door de Europese Commissie vanuit het programma
Cultuur 2000. Er is een aantal toonaangevende bui-
tenlandse huizen en festivals –in Boedapest, Berlijn,
Essen, Lissabon, Utrecht en ook Gent- die een enga-
gement opnemen om het werk van onze studenten te
tonen. Europa draagt voor de helft van de kosten bij. 
DÉPARTS laat zien dat we de ontwikkelingsmogelijk-
heden voor onze studenten meteen internationaal
zien. Onze afstudeerprojecten 2006 staan niet alleen
in Brussel, Antwerpen en Gent geprogrammeerd,
maar ook in in Amsterdam, Rotterdam, Berlijn,
Lissabon, Marseille en Wenen. De politiek van de
school is verder dat we onze buitenlandse ex-studen-
ten aanmoedigen om zowel hier als in hun land van
herkomst een netwerk uit te bouwen en de overheid
aan te spreken. Je kunt vaak zowel hier als in je
geboorteland subsidies vragen. Die twee kunnen
elkaar alleen maar versterken.

Rozenblad, Ugo Dehaes – Laika / Kwaad Bloed, 2004
© Phile Deprez

Project 1 – The Bacterial Tour, PONI, 2004
© Koen Broos
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Overigens, naast onze studenten zijn er nog heel veel
makers en dansers uit het buitenland die naar hier
komen, maar die niets met PARTS te maken hebben.
Maar laat ons niet klagen over de aanzuigkracht die
Brussel vandaag heeft. Die heeft natuurlijk te maken
met de historische kwaliteit van het werk dat hier al
twintig jaar lang gemaakt wordt. In de jaren 1980
wilde elke jonge danser naar New York. Ga vandaag
aan jonge dansers in New York vragen waar zij naar-
toe willen. Wellicht zal de helft voor Brussel kiezen.
Dat maakt dat er enorm veel creatieve energie is.
Dat merken we bijvoorbeeld wanneer we tijdens de
zomermaanden samen met Rosas de Summer
Studios organiseren, waarbij we – sinds 1997 reeds
– onze studio’s elf weken lang openstellen voor in
Brussel residerende kunstenaars. Daar komen tel-
kens tientallen aanvragen voor binnen, waaronder
steeds dansers en choreografen waarvan ik nooit
gehoord heb. 
Er is hier dus een groot draagvlak voor dans. Die
situatie heeft voor- en nadelen. Er is een gigantisch
potentieel, maar velen moeten krabben om overeind
te kunnen blijven. Achter jullie piramide van vaste
waarden en toevallige passanten schuilt namelijk
een omgekeerde piramide, als je werkingsmiddelen
aan die namen zou plakken. Wat de productie betreft
schuift dat uiteindelijk op naar een gebied waar je –
zonder pejoratief te zijn – eerder van hobbyisme of
amateurisme moet spreken.

Het is niet eenvoudig om al die creativiteit te
kanaliseren. Als je kijkt naar de vorige beslissin-
gen dan stellen zich voor de danssector wel een
aantal knelpunten. Er zijn in de dans geen nieuwe
structurele erkenningen. Zij die al erkend waren,
kunnen niet doorgroeien. Hoe kun je daar een
beleid voeren voor de veelheid die er is?
Mij ga je nooit horen zeggen dat er teveel creativiteit
is. Altijd en overal is er meer vraag naar middelen,
dan dat er aanbod is. Dat er niet genoeg geld is en
dat het beleid keuzes moet maken, is op zich niet
het probleem. We zijn allemaal kleine liberalen
geworden die weten dat dat de kwaliteit opstuwt. Wij
moeten in PARTS ook keuzes maken. In april hebben
wij onze audities voor het volgende academiejaar
afgerond. We hebben dertig mensen geselecteerd uit
een groep van achthonderd, waarvan er letterlijk
honderden echt goede dansers zijn. 

Opium, Arco Renz – Kobalt Works, 2004
© Jean-Luc Tanghe

P.A.R.T.S student performances, 2004
© David Bergé
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Maar de recente subsidiebeslissingen in het dans-
veld getuigen van stroefheid, van een gebrek aan
toekomstvisie. Het lamentabele advies van de beoor-
delingscommissie dans heeft de sector daarbij geen
dienst bewezen. Ondanks de hoge vlucht van de
dans in Vlaanderen heeft niet één nieuwe structuur
een meerjarige erkenning gekregen, zelfs niet voor de
instapperiode van twee jaar. Jullie lijst laat bijvoor-
beeld zien dat de ex-PARTS-studenten duidelijk aan-
wezig zijn in het veld. Maar tot op vandaag heeft
geen enkele van die choreografen een structurele
erkenning gekregen. Ik wil niet chauvinistisch zijn,
maar ik vind dat dat de kwaliteit van hun werk
onrecht aandoet.

Nogmaals: iedereen aanvaardt dat er limieten zijn en
dat er keuzes gemaakt worden. Maar dat gebeurt
vandaag niet goed. Er is geen sprake van een geïn-
tegreerd dansbeleid. Ik ben geneigd te zeggen dat
we volop bezig zijn een historische kans te missen.
Iedereen spreekt over Brussel als hoofdstad voor de
dans, en op basis van de kwaliteit van het hier
geproduceerde werk is dat terecht. De Vlaamse cho-
reografen hebben de voorbije decennia de ontwikke-
lingen in de dans op wereldschaal mee getekend.
Dat klinkt patriottisch, maar in het buitenland staat
dat feit al lang niet meer ter discussie.
Symptomatisch is dat die boom van hedendaagse
dans in Vlaanderen helemaal van onderuit is gere-
aliseerd. Ook PARTS is vanuit het cultuurbeleid
gezien een isoleerbare toevalligheid, want volledig
geïnitieerd vanuit de sector, in casu Rosas en De
Munt. Pro-actief denken is volledig afwezig in het
beleid. Nadenken over formats als danswerkplaat-
sen, dansfestivals, waarom geen danstheater. Ik zeg
niet dat we dat allemaal moeten hebben. Maar er
wordt – ondanks die boom van de voorbije twintig
jaar – onvoldoende cultuurpolitiek nagedacht over
het samenspel van productie, research, presentatie
en opleiding.  

Ik heb lang geleden, samen met vele anderen,
steeds gepleit voor het weghalen van de schotten
tussen de disciplines. In de jaren 1980 was dat
hyperbelangrijk, want de gesubsidieerde podiumsec-
tor was toen nog een monoliet van enkel toneelspeel-
kunst. Het was een zeer pertinente aanvalsbeweging
om dat neer te halen. Vandaag is de situatie veran-
derd. De horizon van de podiumkunsten is spectacu-
lair verbreed. Het generalistische Kunstendecreet is
–  gelukkig! – een open en transparant instrumen-

Lisbeth Gruwez in Quando l’uomo principale è una donna, 
Jan Fabre – Troubleyn, 2004 
© Wonge Bergmann

Some notes are, Heine R. Avdal, 2006
© Heine R. Avdal 
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teel antwoord daarop. Je moet inderdaad een open
beleid hebben, niet alles in hokjes proberen op te
sluiten. Maar we moeten er ons ook voor hoeden
alles op één hoop te gooien. Wat moet het beleid dan
wél doen? Doorheen die generalistische aanpak toch
proberen om bepaalde verhoudingen in acht te hou-
den. Men kan types van werk clusteren. De interne
dynamiek die zich in bepaalde deelsectoren voordoet,
moet je proberen te identificeren en vervolgens ga
je zoeken naar oplossingen op maat. Zonder echt
schotten te plaatsen, kun je specifiek kijken naar
wat elke sector nodig heeft. Voor de dans zou zo’n
geïntegreerde aanpak wonderen kunnen verrichten.
Het is nog niet te laat, maar wel hoog tijd als we de
boom in de dans méér willen laten zijn dan een toe-
vallig conjunctureel gegeven. 

Wat voor de dans geldt, geldt trouwens ook voor bij-
voorbeeld de internationalisering van de podium-
kunsten. Kijk maar naar de recente ontwikkelingen
bij vele theatermakers. Twintig jaar geleden was het
ondenkbaar dat Vlaamse toneelmakers – Mistero
Buffo en Tone Brulin even terzijde gelaten – hun
werk in het buitenland toonden. Alles geeft aan dat
daar letterlijk en figuurlijk grenzen verlegd worden.
De tijden veranderen, dat geeft andere morfologieën
en het beleid anticipeert daar onvoldoende op. 

Als je die problematiek vertaalt naar de loopbaan
van dansers en makers, dan lijkt niet zozeer
instroom maar vooral doorstroming het probleem
te zijn. Er zijn wel wat mogelijkheden en formats
voor jonge makers. Maar een continue werking
uitbouwen is moeilijk, net als de spreiding in
Vlaanderen.
Voor jonge makers is het moeilijk om een solide
basis te verwerven. Jonge dansgezelschappen of -
projecten hebben het lastiger om hun weg te vinden
naar toch een redelijk intensief netwerk van cultuur-
centra. Dat is wellicht de schaduwzijde van het
internationale karakter van deze sector. Voor vier
jonge mensen die nu afstuderen in het Conserva-
torium of in het Rits is het veel eenvoudiger om een
eigen gezelschap te vormen en zich te nestelen, dan
voor die Argentijnse, de twee Polen en die Zweed die
in PARTS afstuderen en samen aan de slag willen.
Die zijn simpelweg geïsoleerd in Brussel, die hebben
geen wortels of netwerk in Vlaanderen. 
Ik denk dat er hoge nood is aan een interface. Er
moeten meer mensen en organisaties komen, zoals
Margarita Production, die de brug kunnen maken.
Het is mogelijk een veel  groter publiek te bereiken.
In de school doen we veel voorstellingen en het tal-
rijke publiek is altijd zeer enthousiast. Ik zie hier
zeer goede producties die nooit hernomen worden,
onder meer omdat de programmatoren van cultuur-
centra ze niet gezien hebben. Er is zeker een groot
potentieel dat nog onvoldoende ontwikkeld is. Het
managen van jonge kunstenaars én een herwaarde-
ring van het receptieve werk, met als hoofdopdracht
aan publieksopbouw te doen voor die jonge kunste-
naars, zijn twee zwakke schakels in het brede spec-
trum van de dansactiviteit in Vlaanderen. Beide pro-
bleemgebieden zullen zeker op tafel liggen wanneer
een geïntegreerd dansbeleid het voorwerp van dis-
cussie zou zijn.

Mudar, Andy Deneys – Galothar, 2005
© Dominique Bourree
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SPECULEREN OP 
DE BUITENLANDSE MARKT

Het Kunstendecreet geeft je voor het eerst de
keuze om de internationale werking structureel
te verankeren. In Courant#76 stelden we de
vraag of internationaal werken beloond werd in
de subsidiebeslissingen van juni 2006. Want
waarom plaatst het beleid nu zoveel kantteke-
ningen bij internationaal werken? De zichtbaar-
heid van de gezelschappen in Vlaanderen zou
vervagen, meer overheidsmiddelen geven voor
spreiding zou de markt scheeftrekken, en er zou
een grens zijn aan de groei en de versplintering.
Deze kwestie blijft ons bezighouden binnen de
veldanalyse waaraan we momenteel werken.
Naar aanleiding van 25 jaar Vlaams Cultuurhuis
de Brakke Grond in Amsterdam werkt het VTi aan
een tekst over het belang van de internationale
werking voor de ontwikkeling van de podiumkun-
sten in Vlaanderen. Uit de lectuur van de subsi-
diedossiers, gesprekken met betrokkenen in 
het besluitvormingsproces of het onderzoek van
het cijfermateriaal leren we de complexiteit van
een structurele internationale werking beter
kennen én onderscheiden van een projectmatige
aanpak.

De podiumkunsten hebben sinds de jaren tachtig
hun eigen internationale aanpak ontwikkeld, als
deel van de artistieke en professionele ontwikke-
ling van de sector zoals Marianne Van Kerkhoven
die in het vorige nummer van Courant beschrijft.
In 1996 stelde de toenmalige Adviescommissie
Dans ‘Je zult internationaal zijn, of je zult niet zijn
binnen de Vlaamse dans’. Hoe extreem dat toen
ook klonk, uit de bijdragen van Ruth Collier
(ZOO/Thomas Hauert) en Kristien De Coster
(Ultima Vez) in Courant#76 blijkt hoezeer dit nu,
tien jaar later, de realiteit is. Een structurele inter-
nationale werking is vanzelfsprekend voor een
dansgezelschap.  
We mogen niet vergeten dat dit niet alleen op de
danssector van toepassing is. Een aantal theater-
en muziektheatergezelschappen is op dit terrein

even succesvol. ‘België is een klein land. Jullie
moeten vechten om jullie producten te exporteren,
anders rooien jullie het niet.’ (Gérard Violette 
van Théâtre de la Ville in Parijs in De Morgen,
03/04/2006). 

In de dossiers lezen we dat de artistieke plannen
van deze producenten eigenlijk te grootschalig zijn
voor Vlaanderen. De internationale samenstelling
van het artistieke team, de grootte van de bezet-
ting, de gevraagde technische kwaliteit van de
infrastructuur, de doorgedreven publiekswerking
van een programmator of tal van andere factoren
maken dat de productie niet in het ‘gewone’ stra-
mien past waarbij repetitieperiode en tournee in
drie maanden worden afgewerkt. Deze manier van
werken vraagt een andere dynamiek, structuur en
financiering en het netwerk aan buitenlandse
partners dat deze gezelschappen hebben opge-
bouwd maakt dit mee voor hen mogelijk. Bijgevolg
was voor veel aanvragers de structurele opname
van hun internationale werking in het dossier een
lang verhoopte, natuurlijke evolutie. 

Minister Bert Anciaux sprak op het VTi-colloquium
Grensgevallen op twee september 2005 over het
internationale cultuurbeleid. Hij zag de zaken
ambitieus: ‘Ik weet – en ik herhaal mezelf bewust
– dat de investering in een internationale praktijk
de belangrijkste garantie vormt voor duurzame
kwaliteit en verfrissende creativiteit.’
Sindsdien wacht de kunstensector met spanning
op de uitwerking van deze plannen – waarin de
minister trouwens een rol voor de steunpunten zag
weggelegd –, die voorlopig alleen nog van belang
zijn voor toekenning van de internationale project-
subsidies. De opvatting dat de subsidie voor inter-
nationaal cultuurbeleid een investering is, is zeer
interessant. Zeker omdat de minister er een inhou-
delijke opbrengst aan verbindt.

STRUCTURELE SUBSIDIE VOOR DE INTERNATIONALE WERKING VAN PODIUMKUNSTENAARS
Nikol Wellens
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Een structurele subsidie van de Vlaamse
Gemeenschap is voor een gezelschap niet alleen
een financieel maar ook een symbolisch kapitaal.
Met de artistieke en financiële waarde die het
gezelschap vertegenwoordigt, kan het samenwer-
ken met andere partners en zo kosten besparen en
inkomsten genereren (uitkoopsommen, coproduc-
tiebijdragen, terugbetaling van gemaakte onkos-
ten). Meestal werken die partners eveneens met
overheidsmiddelen. Dankzij de Vlaamse subsidie
stroomt er dus buitenlandse subsidie naar
Vlaamse podiumkunstenaars waarmee ze hun
artistieke weg kunnen vervolgen, in Vlaanderen en
daarbuiten.

In de financiële wereld heet dit een ‘hefboomef-
fect’: met externe financiering wordt geld verdiend
waarmee het eigen vermogen aangroeit. Er is ook
sprake van een hefboomeffect bij beleggingen die
met een kleine inzet, grote winsten kunnen opleve-
ren. De speculatieve aard van dergelijke beurspro-
ducten heeft ook een keerzijde: lopen de zaken
anders dan verwacht, dan kunnen de verliezen
zwaar doorwegen.

Het vraagt niet zoveel fantasie om dit mechanis-
me te herkennen in de manier waarop sommige
Vlaamse podiumkunstenaars werken op het inter-
nationale toneel. Met een bescheiden aandeel van
de subsidie-enveloppe realiseren hun gezelschap-
pen een lange speellijst, en zorgen zo voor een pak
werkgelegenheid en een grote omzet. Tegelijk
nemen ze op artistiek niveau een internationale
toppositie in, wat hen weer helpt om partners te
vinden voor nieuwe creaties. Door  deze werking op
te nemen in hun structurele aanvraag, rekenden
de gezelschappen erop dat de Vlaamse
Gemeenschap hen zou steunen om nieuwe wegen
te bewandelen. De minister koos voor een trend-
breuk (‘Ook hier is nood aan een vorm van regie
om zoveel explosiviteit in goede banen te leiden’,
02/09/2005). 

De aangepaste beleidsplannen zetten de tering
naar de nering. De structurele internationale wer-
king wordt niet in vraag gesteld, want dat zou de
hele werking onderuithalen. Wel worden productie-
plannen uitgesteld, en tournees. De eerder
gemaakte ambitieuze plannen worden terugge-

VSPRS, Alain Platel – Les Ballets C de la B, 2006
© Chris Van der Burght

REPLACEMENT, Meg Stuart – Damaged Goods, 2006
© Chris Van der Burght

Bâche, Koen Augustijnen – Les Ballets C de la B, 2004
© Chris Van der Burght
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schroefd. Eigenlijk komt het er op neer dat je toch
nog ‘projectmatig’ moet werken. Niet alle buiten-
landse uitnodigingen worden aanvaard en de
keuze is niet zozeer afhankelijk van de artistieke
meerwaarde als wel van de financiële. Het risico
op een minderwaarde ten aanzien van het geïnves-
teerde financiële en symbolische kapitaal is reëel
als gezelschappen alleen maar kunnen ingaan op
uitnodigingen van programmatoren die naast de
uitkoopsom ook nog de reis- en verblijfkosten van
de ‘troupe’ en de transportkosten van het decor
kunnen betalen.

In zijn toespraak over zijn internationale cultuur-
beleid stond de minister vorig jaar stil bij het suc-
ces van een aantal Vlaamse podiumkunstenaars
op het festival van Avignon. Dit succes is natuur-
lijk niet zomaar uit de lucht komen vallen. Het is
vooral het resultaat van een lang volgehouden
structurele internationale werking van de kunste-
naars en hun organisaties. De vraag is welk
beleidsinstrument het meeste garantie op meer-
waarde belooft: een structurele subsidie aan de
Vlaamse kunstenaar of een projectsubsidie aan de
buitenlandse organisator. Dat zijn twee radicaal
verschillende manieren om een internationaal
cultuurbeleid uit te bouwen. 

In hun subsidiedossiers hebben de podiumorgani-
saties een keuze gemaakt voor een projectmatige
dan wel een structurele internationale samenwer-
king. Het probleem is dat de overheid in haar
beslissingen die zelfprofilering van de gezelschap-
pen niet heeft gevolgd. Daardoor komen gezel-
schappen met een kleinschalige projectmatige
internationale werking in de problemen, want zij
kunnen geen extra middelen meer aanvragen. De
gezelschappen die een structurele internationale
werking wilden ontplooien, krijgen vaak niet de
nodige middelen om die werking te realiseren. De
manier waarop podiumgezelschappen hun interna-
tionale werking (structureel of projectmatig) ont-
wikkelen, botst nu op een tekort aan differentiatie
in het beleid.

Kassandra/Speaking in twelve voices, 
Jolente De Keersmaeker & Anne Teresa De Keersmaeker – Rosas, 2004
© Herman Sorgeloos

Le salon, Peeping Tom, 2004
© Marc Deganck
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HET SPOOK VAN 
DE VERZAKELIJKING

DIRK DE CORTE VAN NTGENT REAGEERT OP MARIANNE VAN KERKHOVEN

In haar naar gewoonte zeer voldragen essay
“Stenen in de Stroom” (Courant#76 - februari-
april 2006) maakt Marianne Van Kerkhoven een
analyse van het podiumkunstenlandschap in het
huidige subsidietijdvak. In haar historisch over-
zicht doet ze zichzelf overigens onrecht aan
wanneer ze vindt dat ze – geen historica zijnde
– onmogelijk op een wetenschappelijk verant-
woorde manier met de feiten kan omgaan. Wat
verder stelt ze dat, wat de recente geschiedenis
betreft, ‘de eerste bron (haar) eigen ervaring
(is) en dus de facto intuïtief en ook emotioneel
ingekleurd’. Ik wil het in deze bijdrage even
over dat ‘emotioneel inkleuren’ hebben. 

Het is me niet zozeer te doen om de weten-
schappelijke en de theoretische analyse in het
essay van Van Kerkhoven, maar wel om wat ze
over de bedrijfskundige aspecten van het theater
zegt. Het is immers Van Kerkhovens onverholen
stelling dat kunst pas kan gedijen in een ‘kleine
structuur’, dat enkel daar ‘maximale artistieke
vrijheid’ heerst en dat in de ‘grote huizen’ de 
creativiteit altijd vanuit een expliciete en implicie-
te ondergeschiktheid aan ‘de structuur’ vertrekt.
Lapidair zou je kunnen zeggen dat – wanneer je
dit toepast op de farmaceutische industrie  – elke
multinational zijn research-and-development-
afdeling kan sluiten wegens compleet onproductief
en dat een IT-bedrijf van zodra het de kaap van
vijftig werknemers heeft gerond, ophoudt creatief
te zijn. 

Het toont aan hoe moeilijk de podiumkunsten het
blijven hebben om bedrijfskundige processen in de
creatieve sector in kaart te brengen. Veel mensen
blijven blijkbaar van de premisse uitgaan dat de
kunstensector de enige is waar het managen van
creativiteit een wezenlijk onderdeel van de be-
drijfsvoering uitmaakt. Daarbij vervallen velen dan
vaak in het clichéjargon van ‘efficiëntie’, ‘winst-
bejag’ en ‘rendement’ om de gehate verzakelijking

te typeren. Overigens is Van Kerkhoven in haar
analyse van de bedrijfskundige aspecten van het
theater een stuk genuanceerder, maar haar essay
heeft me toch aan het denken gezet over de evolu-
tie die de bedrijfskundige kant in het theater de
laatste jaren heeft gekend en nog zal meemaken.
Vooral de manier waarop daar zowel van binnenin
als van buitenaf naar wordt gekeken, is interes-
sant.

Ik vind die evolutie ongemeen boeiend. Eigenlijk
nog het minst omdat ik als algemeen directeur,
zeg maar zakelijk leider, van het Gentse stads-
theater met zijn net geen honderd werknemers,
natuurlijk betrokken partij ben. Maar vooral omdat
het mij opvalt dat er ‘aan de andere kant’, in de
profit industry, in de wereld van de Dow Jones en
de ‘harde zakelijkheid’, een heel opvallende dis-
coursverschuiving naar ‘onze richting’ bezig is. 
Die verschuiving gaat uiteraard compleet aan de
kunstenwereld voorbij, omdat er in de regel in de
cultuurpagina’s van de Vlaamse kwaliteitskranten
– voor het merendeel van ons toch het brede ven-
ster op de wereld – niet over wordt bericht. (Het
blijft me frapperen dat de kunstensector, die toch
pretendeert the mirror up to nature te houden, zich
zo graag in zijn eigen gelijk begraaft. Platitude-
gewijs: er gaan nog altijd meer bankiers naar het
theater dan er kunstenaars de Financial Times
lezen). Niet alleen is ‘onze sector’ van die evolutie
niet op de hoogte, maar tegelijkertijd denken we
met zijn allen een andere, hoogst verwerpelijke
beweging waar te nemen: de algehele verstrakking
en verzakelijking. In een moordende beweging
wordt daarbij de kunsten subsidiëren radicaal in
vraag gesteld. Dat doen is het Armageddon, is de
onderliggende gedachte, waarbij die evolutie voor-
lopig alleen wordt geëpitomiseerd door het gehate
managementdiscours dat de kunstentempels is
komen binnendringen. 

Dirk De Corte
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WERKPROCES
Dat gebeurt allemaal terwijl de profit industry het
managementvocabularium van de vorige eeuw –
‘efficiëntie’, ‘winstbejag’ en ‘rendement’ – voor
een ander, voor ons veel herkenbaarder, begrip-
penapparaat aan het inruilen is. In dat discours
wordt het ‘werkproces’ langzamerhand veel be-
langrijker dan de ‘output’ en komen de managers
er achter dat de duizenden ‘process managers’ die
met begrippen als ‘efficiency’ en ‘output per unit’
zijn opgevoed, dringend aan herscholing toe zijn.
Het gaat in de Harvard Business Review van
tegenwoordig al lang niet meer over ‘efficiency’ en
‘the bottom line’, maar over ‘creative process
management’. Daarbij zweren de auteurs bij crea-
tieve processen, die centraal moeten staan in de
moderne bedrijfsvoering. Ze moeten overal in het
bedrijf doordringen en elke werknemer dient daar-
bij een rol te spelen. Helemaal in de lijn dus van
wat Marianne Van Kerkhoven bedoelt, wanneer ze
het over theaterorganisaties heeft waarbij het
essentieel is dat ‘de artistieke vrijheid tot alle
geledingen van de structuur doordringt’.

Alleen blijkt de kunstensector van de vooronder-
stelling te vertrekken dat dit het voorrecht van
kleine organisaties en structuren moet zijn. Grote
structuren heten vlug ‘vermolmd’ en ‘vlugger vat-
baar voor inertie’ te zijn. Enkel kleine organisaties
kunnen ‘zichzelf vernieuwen’ en zijn ‘in staat tot
voldoende zelfreflectie’. Ik heb reden om daaraan
te twijfelen. Bedrijven die in de eenentwintigste
eeuw overleven, ongeacht hun grootte, doen dat
omdat ze net door het accuraat managen van
creatieve processen hun competitive edge halen.
De bedrijfswereld is al lang het begrip onder-
neming (corporation) volledig opnieuw aan het
invullen. Overigens heeft de hoofdzakelijk op het
managen van productieprocessen gerichte
bedrijfsvoering maar een goeie twintig jaar
bestaan. Amerikaanse managementprofessoren
verkondigen nu al dat we aan de derde economi-
sche revolutie toe zijn. De eerste – gegangmaakt
door Adam Smiths liberalisme – was de eerste
industriële revolutie, waarbij de industrialisering
an sich werd geïntroduceerd. De tweede – met
Henry Ford als drijvende kracht – bracht de ratio-
nalisering door de werkprocessen te automatise-
ren. De derde revolutie wordt het creëren van

managementstructuren om creativiteit zo goed
mogelijk te laten renderen. We komen dan hele-
maal op “ons” natuurlijk speelveld terecht.

De kritiek op de ‘verzakelijking’ en de ‘verstarring
van grote structuren’ blijft steken in achterhaalde
modellen uit de tweede economische revolutie.
Modellen met getrapte hiërarchische structuren,
waarbij, karikatuurgewijs, een regisseur die een
stoel op het voortoneel wil, via drie directeuren
moet passeren en vijf formulieren moet invullen.
Grote kunstenorganisaties worden dan Modern
Times-achtige creaturen, waar inventiviteit en
innovatie onmogelijk in kunnen thuishoren. Terwijl
de bedrijven, sommige met duizenden werknemers,
de laatste tien jaar net hun organisatie scherp-
stellen en terugkeren naar hun core business en
hun bedrijfsvoering proces- en productgewijs zijn
gaan opsplitsen.

KERN
Zeggen dat het ‘de bedrijfsstructuur is die de
manier van werken bepaalt’ en dat daarin ‘de kern
van de artistieke vrijheid (ligt) die de kunstenaar
bevochten heeft’, is onterecht claimen dat je als
kunstenaar het alleenrecht hebt op een structuur
waarin creativiteit maximaal gedijt. Vermoedelijk
gebeurt dat vanuit het hierboven aangehaalde
misverstand dat de kunstensector zomaar aan-
neemt dat het de enige sector is die de creativiteit
centraal stelt. Het is immers de taak van elke cre-
atieveling – ook in bedrijven – om zijn creativiteit
in te passen in de groepsdynamiek en aan de
andere kant toch zijn eigen accent te leggen. In
Tom Peters’ standaardwerk In Search of Excellence
staat dit allemaal uitgebreid beschreven. Er is
geen enkele reden dat als een prerogatief van de
kunstensector te beschouwen.

Jay Lorsch en Thomas Tierney, twee Amerikaanse
professoren, hebben het daarover in hun boek
Aligning the Stars. How to Succeed When the
Professionals Drive Results. In dat boek nemen ze
verschillende bedrijforganisatievormen onder de
loep, gebaseerd op hun ervaringen met ‘highly
qualified and creative professionals’ uit state of
the art Amerikaanse advocatenkantoren. Ze komen
tot een conclusie die iedereen die in een kunsten-
bedrijf werkt zal onderschrijven: ‘the company’s
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culture – driven by its stars – should be the driv-
ing force   of the successful professional firm’. Het
boek is een uitgesponnen pleidooi om de creatieve
kracht(en) in het bedrijf centraal te stellen en
breekt een lans om bedrijf en strategie rondom die
creatieve krachten te bouwen. De kern van de zaak
is volgens de auteurs dat ‘these highly talented,
independent men and women should be guided
not managed’. Immers ‘strategy, organisational
choices, culture and leadership are mutually rein-
forcing’.

Dit citaat verwijst, net als in de tekst van
Marianne Van Kerkhoven, naar dingen die – met
de woorden van Van Kerkhoven – ‘zich niet in
kwantificeerbare objectief te handelen categorieën
dwingen’. Dat de profit industry het veilige pad
van het spread sheet management achter zich
wenst te laten, is een evolutie die iedereen die in
een creatieve omgeving – en par excellence een
kunstenomgeving – werkt van dichtbij moet vol-
gen. Grote ondernemingen werken allang niet meer
volgens een getrapt hiërarchisch model, maar vol-
gen de principes van de network organization,
waar heel soepel met bedrijfsstructuren wordt
omgegaan en informatiestromen en werkprocessen
al lang niet meer volgens top down gestuurde lij-
nen verlopen. Bij dit alles past de opmerking dat
de industrie beseft dat dit allang geen keuze meer
is, maar een noodzakelijke aanpassing aan de
noden van moderne bedrijfsvoering.

MISSIE
Grote managementfilosofen zoals Peter Drucker en
Henry Mintzberg schrijven al twintig jaar dat elk
bedrijf zich om de tien jaar moet heruitvinden. Op
de keper beschouwd is Mintzbergs standaardwerk
over organisatiestructuren (The Structuring of
Organizations) tegelijk een scherpe kritiek op en
een relativering van het belang van organisatie-
structuren. Net op een moment dat de kunstensec-
tor dingen zoals ‘missie’ en ‘strategie’ ging ont-
dekken – en die dan godbetert in zijn beleidsplan-
nen ging opnemen – schreef Mintzberg een werk
zoals Rise and Fall of Strategic Planning, waarin
alle zorgvuldig bij elkaar gepende zekerheden over
strategische beleidsvoering worden in vraag
gesteld. Mintzberg doet dat op een manier die elke
creatieveling, als de natuurlijke bestrijder van
alles wat naar structuur en organisatie ruikt, doet
watertanden.
Terwijl iedereen in de kunstensector zich druk
maakt over de verzakelijking en vermarkting en
begrippen zoals ‘economie’, ‘commercialisering’ en
‘management’ op een hoop gooit is er in de profit
industry een discours aan de gang dat regelrecht
naar de core business van de kunstensector
opschuift: hoe geef je creativiteit de optimale
slaagkans in de onderneming van vandaag?
Uitgerekend in een tijdvak waarin innovatie en
creativiteit – ook in ons eigen Vlaanderen –  eco-
nomische buzz words zijn, zouden we daar als kun-
stensector beter wat meer aandacht voor hebben.

LOPEND ONDERZOEK
Op dit moment werken vier studenten in het kader
van de veldanalyse aan een praktijkproject. Lien
Van de Velde is studente handelswetenschappen,
optie ‘Strategisch management’, aan de
Hogeschool Gent en loopt stage in het VTi. Ze gaat
na of het mogelijk is om voor de ‘middelgrote’
organisaties een typologie te maken die hun posi-
tie tussen de grote en de kleine organisaties in het
landschap omschrijft. 
Het VTi begeleidt ook de praktijkprojecten van drie
studenten van de opleiding cultuurmanagement
(UAMS): Katleen Duys onderzoekt het aandeel en
de betekenis van de buitenlandse inkomsten in de
financiering van Vlaamse dansgezelschappen over

meerdere jaren. Ze zal daarbij het verband tussen
de subsidie van de Vlaamse Gemeenschap en de
buitenlandse inkomsten nagaan. Evi Swinnen
onderzoekt de kostenstructuur van podiumkuns-
tengezelschappen. Bedoeling is na te gaan hoe de
verschillende aspecten van de artistieke werking
van het gezelschap de kosten voor de omkadering
beïnvloeden. Dirk Van Bastelaere spitst zijn onder-
zoek toe op de rol van de kunstencentra als motor
van de ontwikkeling in de podiumkunsten, en de
manier waarop deze organisatievorm concurrentie-
voordeel kan creëren door zich op onderzoek te
concentreren. 

061766 COURANT77.qxd  02-05-2006  08:53  Pagina 34



35

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

ONDERZOEK: 
DISCUSSIEGROEP
KUNSTENFESTIVALDESARTS 
12–20|05|2006
BRUSSEL
Het VTi en het KunstenFESTIVALdesArts organise-
ren samen met makers en beoordelaars uit bin-
nen- en buitenland een intensieve reeks discus-
sies op basis van gemeenschappelijke kijkerva-
ringen. Het initiatief moet het onderzoekstraject
rond artistieke praktijken en diversiteit voeden.
De zowat vijftien deelnemers, voor de helft inter-
nationale deelnemers van het
KunstenFESTIVALdesArts en voor de andere helft
kunstbeschouwers en kunstenaars uit België en
Nederland, zullen zich op basis van negen of tien
voorstellingen buigen over de culturele inkleuring
van hedendaagse kunst. De workshop wil dankzij
de verschillende culturele achtergrond van de
deelnemers zo goed mogelijk in kaart brengen
welke tradities, technieken, ideeën en theaterop-
vattingen mensen gebruiken als ze voorstellingen
maken of bekijken. Het gaat er niet om waar-
deoordelen uit te spreken, maar wel inzicht te
verwerven in hoe hybride voorstellingen ontstaan
en hoe sterk tradities en kunstopvattingen daar
een rol in spelen. Er komt zeker een neerslag van
deze sessies in het praktijkboek dat voortkomt uit
het onderzoek. JJ

VTi-ACTIVITEITEN TIJDENS 
HET THEATERFESTIVAL
VANAF 24 AUGUSTUS 2006
ANTWERPEN
De voorbereidingen voor het volgende Theater-
festival, dat deze zomer in Antwerpen gehouden
wordt, zijn volop aan de gang. We kunnen alvast
meegeven dat we in het kader van de lopende
veldanalyse een discussiemoment organiseren,
waarbij we een aantal mogelijke toekomstscena-
rio’s voor de podiumkunsten onder de loep
nemen. Het dossier in de volgende Courant zal
hiervoor materiaal aanleveren. 
Ook is er weer een masterclass Theaterkritiek,
onder begeleiding van Anna Tilroe. Meer details
over het programma en de inschrijvingsvoorwaar-
den hiervan in juni op www.vti.be (themapagina
Kritiek). RD/JJ

PRESENTATIE
BRUSSELS PUBLIEKONDERZOEK
26|06|2006
BRUSSEL 
In 2003 werd een Dwarsdoorsnede van de
podiumkunsten in Brussel gemaakt. Die studie
wees erop dat er een grote nood was aan een
onderzoek over het publiek voor podiumkunsten
in Brussel. Vorig jaar gaf de Brusselse Schepen
van Cultuur Henri Simons de opdracht voor zo’n
studie. Het onderzoek werd toevertrouwd aan een
tweetalig team: de onderzoeksgroep TOR van de
VUB, i.s.m. Cesor, met als onderzoekers Dieter
Vandebroeck, Michaël Debusscher en Nancy
Guilmain. Het Maison du Spectacle La Bellone 
en het VTi zorgden voor begeleiding.

Van september 2005 tot eind maart 2006 werden
toeschouwers van Nederlandstalige en Frans-
talige voorstellingen uitgenodigd om een enquê-
te in te vullen. Daarnaast werden ook diepte-
interviews afgenomen. In het onderzoek gaat de
aandacht vooral uit naar de redenen waarom
men naar een theater- of dansvoorstelling gaat.
De resultaten worden voorgesteld tijdens een
persconferentie op 26 juni om 11.30u. in La
Bellone. Nadere info volgt op www.vti.be.       EB

GEPLAND VOOR JUNI:
• Een studiedag over dans: op basis van dit
Courantdossier over dans organiseren we een
denk- en discussiedag met sector en beleid.
• Een brainstorm over internationale werking
met de kinder- en jeugdtheatergezelschappen:
hoe kan de internationalisering van het kinder-
en jeugdtheater het beste geregeld worden? 
Wat kan de rol zijn van het VTi?
• Hou www.vti.be in de gaten voor meer 
informatie!
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DEADLINES KUNSTENDECREET

ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN
• meer dan 8000 euro
Indiening: 15 augustus. Periode: 2007

PROJECTBEURZEN VOOR KUNSTENAARS: 
• meer dan 8000 euro
Indiening: 15 augustus. Periode: 2007
• minder dan 8000 euro
Indiening: 15 september. Aanvang project: 
januari-april 2007

PROJECTSUBSIDIES VOOR ORGANISATIES:
Indiening: 15 september. Periode: 2007

UITGEVERS VAN NIET-PERIODIEKE EN
VERTALINGEN VAN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES
Indiening: 15 september. Publicatie uitgevoerd 
tussen 1 januari en 31 december 2007

ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN
Een dergelijke beurs is voor een kunstenaar 
‘aan wiens oeuvre een bijzondere kwaliteit of 
bijzondere mogelijkheden toegeschreven worden.’
PROJECTBEURZEN
Voor podiumkunsten worden alleen projectbeurzen 
verdeeld voor reflectie.

Voor meer informatie, raadpleeg de website van 
de administratie cultuur:
www.wvc.vlaanderen.be/regelgevingcultuur/
wetgeving/kunstendecreet/index.htm

EEN NIEUW BELEIDSINSTRUMENT
VOOR CULTUURINDUSTRIEËN:
CULTUURINVEST
Op 31 maart 2006 heeft de Vlaamse Regering een
nieuw beleidsinstrument voor ondernemingen in de
sector van de cultuurindustrieën goedgekeurd:
CultuurInvest. Het is bedoeld als aanvullend op en
complementair aan de beleidsinstrumenten van
het Kunstendecreet. CultuurInvest wil investeren
via projectfinanciering, kapitaalparticipaties en
achtergestelde leningen. Daarnaast staat
managementondersteuning op de agenda.
CultuurInvest zal fungeren als rollend fonds en
zal van start gaan met een kapitaal van twintig
miljoen euro, een bedrag dat wordt ingevuld door
de overheid (50 procent) en door private partijen: 

Voor meer informatie, raadpleeg de website van
de administratie cultuur:
www.wvc.vlaanderen.be/cultuurbeleid/
cultuurindustrie/index.htm

HET BELEIDSDOMEIN CULTUUR,
JEUGD, SPORT EN MEDIA TRAD 
IN WERKING OP 1 APRIL 2006
Het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media
is een van de tien beleidsdomeinen die op 1 april
in werking traden in het kader van de reorganisa-
tie van de Vlaamse overheid, Beter Bestuurlijk
Beleid (BBB).
Hoofd van het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media is mevrouw Christina Claus. Het departe-
ment bestaat uit volgende agentschappen (IVA):
Kunsten en Erfgoed; Sociaal-Cultureel Werk voor
Jeugd en Volwassenen en Bloso. De heer Jos Van
Rillaer is verantwoordelijk voor het IVA Kunsten en
Erfgoed.

BELEID
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DE CULTUURDATABANK
Dries Moreels

INFORMEER HET PUBLIEK VIA INTERNET MET

Tot vandaag gebruiken vooral grote huizen en
kunstencentra die zelf geen voorstellingen maken
de CultuurDatabank, de bundeling van het cultuur-
aanbod in Vlaanderen en Brussel. Vanaf nu kun-
nen ook podiumkunstengezelschappen of produ-
centen sturen wat over een première en tournee
wordt opgenomen in het gegevensbestand. Via 
die databank bereik je immers het publiek van
Cultuurweb.be, Ketnet.be, De Standaard, Het
Nieuwsblad, De Morgen, Het Belang van Limburg,
De Gazet van Antwerpen, ATV en tal van gemeen-
telijke websites en informatieportalen zoals de
‘in&uit’-websites van Hasselt, Leuven en
Mechelen, of nog Gent.be en Brugge.be.

DE KRACHTLIJNEN VAN DE AANGEPASTE
CULTUURDATABANK

• VOORSTELLINGEN CORRECT EN VOLLEDIG IN DE
CULTUURDATABANK KRIJGEN.
Een organisator kan het publiek onmisbare informatie
bezorgen zoals datum en aanvangsuur, prijs of parkeermo-
gelijkheden, maar als je wil weten hoe lang de voorstelling
duurt of wie eraan heeft meegewerkt, moet je bij de
makers zelf aankloppen. De programmatoren hebben
immers vaak nog geen precieze gegevens over de voorstel-
ling die ze aankondigen.

• HET PUBLIEK EEN OVERZICHTELIJKE SPEELLIJST
AANBIEDEN.
Een van de onopgeloste kwesties van de CultuurDatabank
is dat data van een tournee worden versnipperd.
Verschillende kunstencentra beginnen van nul als ze hun
voorstellingsagenda invoeren, wat wrevel oproept omdat
het als dubbel werk aanvoelt. Als producent stel je dan
vast dat je productie verschillende keren in de
CultuurDatabank zit, waardoor het overzicht zoek raakt.
Het publiek moet een alternatieve datum (en plaats) kun-
nen vinden als een voorstelling volgeboekt is. Of misschien
wil de toeschouwer wel een andere voorstelling van dezelf-
de makers opsporen? Daarom is het belangrijk dat infor-
matie ondubbelzinnig in de CultuurDatabank is ingevoerd
en aan de juiste actoren is gekoppeld.

De oplossing is dat iedereen een deel van de informatie-
ketting beheert en op gelijke voet staat bij het gebruik van
de CultuurDatabank.

• DE INFORMATIEKETTING STERKER MAKEN:
DE PRODUCENTEN ZIJN AAN ZET.
CultuurNet Vlaanderen heeft een nieuwe module aan de
CultuurDatabank toegevoegd, die makers de kans geeft
om een basisfiche te maken over hun productie.
Programmatoren moeten vervolgens alleen nog datum, uur
en extra informatie toevoegen. De nieuwe module zorgt
ervoor dat de data zo goed mogelijk aan elkaar zijn gekop-
peld. Als de titel, duur of cast van een productie te elfder
ure wijzigt, kun je dat vlot overal aanpassen.
VTi en CultuurNet hebben de producenten uitgenodigd
om dit nu al te doen voor de programmatie van volgend
seizoen. De invoer is volop bezig en CultuurNet biedt
regelmatig opleidingen en demo’s aan. Meer info bij
redactie@cultuurdatabank.be.

• DE KWALITEIT VAN DE CULTUURDATABANK
VERHOGEN.
De informatie in de CultuurDatabank geldt nu al als een
referentiepunt en wordt daarom door de media overgeno-
men. De CultuurDatabank wordt aangevuld door een grote
groep mensen verspreid over het land, maar er is geen
controle op dit niveau. Enkel voor elke stad of gemeente
wordt gecheckt of de gegevens kloppen. Niemand heeft
daardoor een goed beeld van de tournee van een gezel-
schap. Het  VTi nodigt daarom gezelschappen en impresa-
riaten uit om hun tournees en alle informatie daarover
beter te beheren.
Ook het VTi wil uit de CultuurDatabank putten voor onder-
zoek en informatie. Het is voor ons te duur gebleken om
van bij de start een volwaardige databankkoppeling te
bouwen die in twee richtingen werkt. Wij wachten daarom
even tot de CultuurDatabank helemaal is uitgebouwd.
Ondertussen volgen wij de evolutie van de database op de
voet.
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[INTERNATIONALE WERKING] ARTISTIEKE SELECTIE 
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
Het Kunstenfestival 0090 presenteerde van twee tot
twaalf februari 2006 voor de tweede keer werk van
internationale hedendaagse Turkse kunstenaars in 
verschillende Antwerpse huizen. In het randprogramma
van het festival nam het VTi de demarche van het 
festival onder de loep met een debat ‘Artistieke selec-
tie in een diverse samenleving’ (op acht februari 2006
in Monty). Eerst gingen we met experts dieper in op
theater en kunsten in Turkije. Daarna spraken we over
programmeren en selecteren van internationaal werk,
waarbij we de uitgangspunten en methodes van 0090
vergeleken met die van het KunstenFESTIVALdesArts
(Brussel). Op www.vti.be vind je een uitgebreid verslag
van de discussies, naast een inleiding op theater in
Turkije van auteur Zeynep Oral.                                JJ

[INTERNATIONALE WERKING] HONGAARS SEMINARIE
OVER VLAAMS KUNSTENBELEID
Het kunstenbeleid in Vlaanderen was het onderwerp
van het eerste van een reeks seminaries voor beleids-
mensen en kunstenaars uit Hongarije, dat plaats vond
in Boedapest op tien maart. Gyorgy Szabo, de energie-
ke leider van het kunstencentrum Trafo in Boedapest,
wil hen zo confronteren met beleidsvisies en onder-
steuningsmechanismen uit andere landen. 
Kunstenaars als Eric Sleichim, Jan Lauwers, Aka Moon,
Anne Teresa De Keersmaeker en Victoria zijn regelmati-
ge gasten op het podium van de gerestaureerde elec-
triciteitscentrale. Terwijl in Vlaanderen de generatie
van de jaren tachtig een aangepast overheidsbeleid
voor de kunsten heeft afgedwongen, blijven de ‘on-
afhankelijke‘ kunstenaars in Hongarije nog steeds
opboksen tegen een statisch en conservatief beleid.
Bovendien weegt de enorme inflatie in Hongarije op 
het culturele budget, dat in vergelijking met Vlaande-
ren al minimaal is. Szabo ziet de miniseminaries als
een manier om de huidige en toekomstige generaties
Hongaarse kunstenaars te ondersteunen. 
Ann Olaerts leidde het seminarie in. Ze legde omstan-
dig uit hoe het Kunstendecreet tot stand kwam en
werd uitgevoerd. Na de inleiding gingen de deelnemers
uitvoerig in op de diverse onderdelen van het decreet.
Vooral de kwaliteitsbeoordeling, de structurele versus
projectondersteuning, en de diversiteit aan organisa-
tievormen die worden gesteund, lokten veel belang-
stelling en vragen uit.

De discussie was niet alleen interessant voor de
Hongaarse partners. Een externe bevraging van het
kunstenbeleid in Vlaanderen leert onszelf telkens
opnieuw de sterke en zwakke punten van het Kunsten-
decreet beter kennen. Een interessante leerschool,
zeker nu de evaluatie van het decreet nakend is.
Het spreekt evenwel voor zich dat dit soort bijeenkom-
sten er niet toe dient om het Vlaamse systeem over te
planten naar een ander land. Daarvoor is de context en
de geschiedenis van beide landen te verschillend.
Anderzijds bewijst zo’n seminarie wel weer hoe belang-
rijk het is om informatie uit te wisselen over de vige-
rende systemen. In het licht hiervan wordt het tijd dat
het Kunstendecreet en de teksten die het decreet toe-
lichten, ook in het Engels worden vertaald.              AO

[INTERNATIONALE WERKING] COMPENDIUM OF
CULTURAL POLICIES AND TRENDS IN EUROPE
Het VTi verzorgt, in samenspraak met de Administratie
Cultuur, de Vlaamse bijdrage voor het Compendium 
of Cultural Policies and Trends in Europe. In dit com-
pendium kun je informatie vinden over allerlei aspec-
ten van het cultuurbeleid in de meeste Europese 
landen die de Culturele Conventie van de Raad van
Europa hebben ondertekend. Momenteel werken al 36
landen mee.
De informatie wordt verzameld aan de hand van een
schema, waarbij het uiteraard zaak is te streven naar
een – niet zo eenvoudig te bereiken – evenwicht tus-
sen vergelijkbaarheid en voldoende ruimte om de 
specificiteit van elk land in beeld te brengen.
Het schema wordt elk jaar geëvalueerd en aangepast
tijdens een jaarlijkse bijeenkomst van de auteurs. Deze
keer ging deze bijeenkomst door op tien en elf april in
Boedapest. De meeste aandacht ging ditmaal uit naar
de wijze waarop in het cultuurbeleid wordt omgegaan
met culturele diversiteit en interculturele dialoog.
Het Compendium kun je raadplegen op www.cultural-
policies.net (binnenkort: www.culturalpolicies.eu). EB

[INTERNATIONALE WERKING] 4HOOG NODIGDE 
BRITS-IERSE DELEGATIE KINDERTHEATER-
PROGRAMMATOREN UIT
In augustus 2005 ontmoette Caroline Lanoye, artistiek
leidster van productiehuis 4hoog, Tony Reekie, artistiek
leider van het Imaginate Children’s International
Theatre Festival in Edinburgh. Tijdens deze ontmoeting
toonde Tony Reekie veel interesse in het Vlaamse kin-
dertheaterlandschap. 4hoog wil graag in het buiten-
land spelen en Caroline Lanoye stelde Schaduwduikers
voor, non-verbaal danstheater voor iedereen vanaf vier
jaar. Reekie vond het een interessante productie maar
programmeert niets meer zonder het live gezien te heb-
ben, evenals zijn Britse en Ierse collega’s.
Terug in België vroeg 4hoog enkele Vlaamse kinder-
theaterhuizen en –gezelschappen of ze de Britse en

38

VTi TUSSENSTAND
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Ierse kindertheaterprogrammatoren wilden ontmoeten.
De meeste gezelschappen reageerden hierop zeer posi-
tief. Ook Tony Reekie had de namen van collega’s
doorgegeven die graag het Vlaamse kindertheaterland-
schap beter wilden leren kennen. 
De zeven koppen sterke Brits-Ierse delegatie zag tus-
sen 11 en 15 maart acht voorstellingen van verschil-
lende gezelschappen en ontmoetten ook nog andere
theatermakers. Zowel de bezoekers als de Vlamingen
vonden dit een heel verrijkende ervaring. De interesse
voor het theater aan de overkant van het kanaal is
gewekt.
De deelnemers van Brits-Ierse zijde waren:  Rachel
Clare, Crying out loud, Londen; Rhona Foulis, Unicorn
Theatre, Londen; Philip Hardy, Barnstrom Theatre
Company, Kilkenny, Ierland; Lali Morris, Barboró
International Arts Festival for Children, Galway,
Ierland; Stuart Mullins, Snap Theatre, Bishops
Stortford, Engeland; Graeme Phillips, Unity Theatre,
Liverpool; Tony Reekie, Imaginate, Edinburgh.
De delegatie ontmoette deze gezelschappen: 4hoog,
Kopergietery, Fabuleus, Bronks, de Zeepcompagnie,
Transparant, D&A-kollektief, Het Gevolg, Froe Froe,
Laika, HETPALEIS en de Vikingen.                          KVV

[ONTMOETING] AANGENAME KENNISMAKING 
Naar aanleiding van de Werelddag van het kinder- en
jeugdtheater op twintig maart organiseerden het VTi
en het CTEJ (Chambre des Théâtres pour l’Enfance et
la Jeunesse) ‘Aangename Kennismaking’: de eerste
ontmoeting tussen de Vlaamse en Waalse jeugdthea-
tergezelschappen. De talrijke aanwezigheid van de
Vlaamse kinder- en jeugdtheatergezelschappen bewijst
dat de interesse voor dit onderwerp groot is. 
Els Van Steenberghe voor Vlaanderen en Margarete
Jennes voor Wallonië leidden de middag in met een
schets van de geschiedenis en het landschap aan
beide kanten van de taalgrens. 
Deze uiteenzettingen werden meteen gevolgd door een
vragenronde en een levendige discussie tussen de
deelnemers. De meeste aanwezige Vlaamse gezel-

schappen hebben in meer of mindere mate ervaring
met tournees in het buitenland. Toch worden ze steeds
weer geconfronteerd met aanzienlijke drempels wan-
neer ze in eigen land de taalgrens willen oversteken.
Het beleid van de Communauté Française Wallonie-
Bruxelles voor de ondersteuning van schoolvoorstellin-
gen is daar een goede verklaring voor, evenals de
beperkte budgetten van programmatoren van de
Centres Culturels. Er zou ook geen ‘markt’ zijn voor
producties die mikken op een tienerpubliek. Aan de
andere kant voelen Waalse gezelschappen een grote
weerstand tegen de Franse taal of zelfs maar een
Frans accent als ze hun voorstellingen in Vlaanderen
presenteren.
Tegelijkertijd wordt de wil steeds groter om over de
muren van de taalgrens heen te kijken en in dialoog
met elkaar te blijven. Er is duidelijk nood aan een blij-
vende reflectie over de Waals-Vlaamse samenwerking.
Ook de ontwikkeling van een aantal tools om institutio-
nele problemen te overstijgen, lijkt aangewezen. 
Het VTi heeft zich ertoe verbonden deze discussie warm
te houden. Voor meer informatie en een volledige deel-
nemerslijst kan je steeds terecht bij Nikol Wellens
(nikol@vti.be).                                                YB/NW

[PUBLICATIE] INTERCULTURELE INTOXICATIES
In samenwerking met het Vlaams Theater Instituut,
Kunst en Democratie, CultuurNet Vlaanderen en de
Vlaamse Gemeenschap verscheen bij uitgeverij EPO
het essay Interculturele intoxicaties. Over kunst, cul-
tuur en verschil van Erwin Jans. De auteur omschrijft
zijn essay als een vrijwillige intoxicatie met begrippen
als globalisering, identiteit, cultuurrelativisme, of
hybriditeit. Aan de culturele en artistieke sector worden
dwingende vragen gesteld over onder meer de ‘witheid’
van de kunstinstellingen, de artistieke canon of uit-
sluitingsmechanismen in de culturele sector. Het essay
werd voorgesteld op de actiedag Interculturaliseren.
Het wordt einde september gevolgd door een praktijk-
boek, dat zich baseert op het lopende praktijkgerichte
onderzoek van An van. Dienderen, Joris Janssens en
Katrien Smits voor het VTi, Kunst en Democratie en de
kunstensteunpunten. In afwachting van deze publica-
tie, kunt u op de hoogte blijven van het onderzoek via
www.vti.be/cafecasa.                                             JJ

[PUBLICATIE] IN SITU
Eind maart werd in Antwerpen In Situ. Voyages d’artis-
tes Européens/ European artists on the road voorge-
steld, een boek over internationale ervaringen van kun-
stenaars die in de openbare ruimte werken. Het boek,
dat bij Editions l’Entretemps verscheen en tot stand
kwam in partnerschap met het VTi, 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

Bin’ Bin’, Théâtre des 4 M
ains, 2002

©
 Benjam

in Struelens
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gaven achttien kunstenaars uit verschillende landen
carte blanche om te vertellen over hun internatonale
ervaringen. 
Kunstenaars die in de openbare ruimte werken en het
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 en grenservaringen. 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 Zons-
ondergang), Oposito, Gavin Lockhart, Judith Nab,
Theater Irrwisch, Leandre-Claire, Producciones
Imperdibles, Michel Sarunac, Ian Smith, Benjamin
Verdonck, Wladyslaw Znorko en Sylvie Martin-Lahmani.
Het boek kost 25 euro en is te koop in de online book-
shop van het VTi.                                                    JJ

[COLLECTIES] OVERLEG KUNSTBIBLIOTHEKEN
VLAANDEREN
De voorbije jaren is op diverse vlakken geprobeerd de
documentatie over de kunsten beter toegankelijk te
maken. Er waren vooral veel initiatieven om ervoor te
zorgen dat je de collecties op het internet gemakkelij-
ker kunt vinden en doorzoeken. OKBV organiseerde
daarover op vrijdag drie februari een colloquium waar-
bij projecten uit de diverse disciplines werden voorge-
steld. Het VTi presenteerde de nieuwe zoekmachine
(http://zoeken.vti.be) en het Centre National de la
Danse (Parijs) kon hun aanpak van iconografische en
documentaire bronnen toelichten.                           DM

[COLLECTIES] PODIUMDATABANK WORDT UITGEBREID
Bij de start van het Kunstendecreet is het VTi anders
informatie gaan verzamelen. Nu de CultuurDatabank
en niet langer het VTi speellijsten verzamelt, kunnen
wij de gegevens inhoudelijk beter verknopen.
Met het oog op het onderzoek naar artistieke trajecten
slaan we in de databank nu ook op wie afgestudeerd 
is in welke richting, en wie welke subsidies heeft aan-
gevraagd en gekregen. We houden ook de relaties bij
tussen bijvoorbeeld voorlopers en opvolgers.
Voorts documenteren we meer producties, niet alleen
meer de gesubsidieerde podiumkunsten. Daarmee 
spelen we in op tendensen die we zagen opduiken. We
willen meer mengvormen met andere kunsten opnemen
en ook meer jong werk of nog niet gesubsidieerde pro-
ducties. We gaan ook op zoek naar wat podiumkunste-
naars maken die niet in de bekende gezelschappen en
huizen werken.
Blijf ons foto’s, video’s, theaterteksten, persmappen en
brochures opsturen: zo helpt u ons met alle nuances
het verhaal van de podiumkunsten te vertellen.  DM/RD

[EDUCATIE] HUISBIBLIOTHEKEN KUNSTEDUCATIE
Het VTi heeft mee haar schouders gezet onder de valo-
risering van de huisbibliotheekjes van de FOK - Fede-
ratie Organisaties Kunsteducatie. De eerste stap is een
rubriek maken op www.kunsteducatie.be, waarop de
collecties worden voorgesteld. Daarvoor gebruiken we
RSLP, een internationale standaard voor ‘collection
level description’, waardoor je de beschrijving kan
doorzoeken. De beschrijvingen lichten de inhoud en de
doelstelling van de diverse collecties toe en je leest er
ook hoe je de informatie raadpleegt. Naar verwachting
zullen de beschrijvingen in juni 2006 on line te bekij-
ken zijn. Na de zomer gaat het werk voort om onderling
gegevens uit te wisselen en een gezamenlijke catalo-
gus te maken. Het VTi maakt van de gelegenheid
gebruik om haar eigen collectie tegen het licht te hou-
den en af te stemmen op het project van de FOK.    DM

[FORUM] EERSTE FORUM VOOR FIGURENTHEATER, 
8 APRIL IN MECHELEN

Op 8 april 2006 vond het eerste Forum voor Figuren-
theater plaats in de Lamotgebouwen hartje Mechelen.
Op initiatief van het Firmament, een erkende koepelor-
ganisatie in het decreet volkscultuur, verzamelden een
veertigtal poppenmakers, spelers, gezelschappen en
organisatoren om er te discussiëren over verschillende
aspecten eigen aan het figurentheater. Zo waren er
boeiende uiteenzettingen over het conserveren en 
restaureren van poppen en aanverwante objecten, over
al dan niet specifieke veiligheidsvoorschriften en over
communicatie. Het Firmament zelf presenteerde een
tussentijds rapport over de haalbaarheid en wenselijk-
heid van een interactief centrum voor figuren-
theater.. Maar vooral was deze dag bedoeld als een
eerste ontmoetingsmoment om ideeën uit te wisselen,
nieuwe collega’s te leren kennen, en enkele toonmo-
menten mee te maken. Voor wie meer wil weten over
het figurentheater en Firmament, consulteer de web-
site www.hetfirmament.be.

[PLOEG VTi]
Het VTi heeft afscheid genomen van Veerle Keuppens,
coördinator Onderzoek en Communicatie, en Caroline
Van Peteghem, medewerker Communicatie. 
We willen hen bedanken voor de jarenlange samen-
werking en wensen hen veel succes toe op de wegen
die ze inslaan.
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