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In Courant#76 boog Marianne Van Kerkhoven zich over de gevol-
gen van de eerste uitvoering van het Kunstendecreet voor de po-
diumpraktijk. Dirk De Corte, zakelijk leider van het NTGent, schreef
hierop een reactie waarin hij een ander licht wierp op de verzake-
lijking in het theater en wees op de creatieve verschuiving in het
bedrijfsleven. Nu is het woord weer aan Marianne Van Kerkhoven. 

53-54 HOE IETS OOGT, HEEFT OOK MET HET OOG TE MAKEN
Wouter Hillaert schreef een pittige reactie op het woord vooraf
van Tom Rummens in de vorige Courant. Ook hij zag de Marok-
kaanse voorstelling Clandestin in Antwerpen, maar beleefde ze 
op een heel andere manier. Het wordt tijd, schrijft hij, dat we ons
meer bewust worden van hoe we zelf kijken, en hoe cultureel
bepaald dát wel niet is.

55-56 DE VTI-WEBSITE IN HET NIEUW
Bij de start van het nieuwe seizoen komt het VTi naar buiten met
een grondig hertekende versie van de webpagina’s.

57 BELEID
Deadlines: aanvragen van projectbeurs voor individuele kunste-
naars, projectsubsidie voor kunstorganisaties, subsidies voor 
kunsteducatieve en sociaal-artistieke projecten, of subsidies voor
internationale projecten en netwerkorganisaties. Publicatie van 
de brochure Kunsten, cultureel erfgoed en interculturaliseren.

58 KALENDER
Meer over de masterclass kunstkritiek met Anna Tilroe tijdens het
Theaterfestival. Het Firmament organiseert een internationale ron-
detafelconferentie over het erfgoed van het figurentheater.

59-60 TUSSENSTAND
Diversiteit: een terugblik op de discussiegroep tijdens het
KunstenFESTIVALdesArts en de studiedag rond artistieke praktij-
ken in een diverse samenleving in de Brakke Grond, Amsterdam.
Internationaal: meer over het bezoek aan het Festival Schöne
Aussicht in Stuttgart en het rondetafelgesprek over de internatio-
nale werking binnen het kinder- en jeugdtheater.
Publieksonderzoek: voorstelling van de resultaten van het Brussels
publieksonderzoek. Veldanalyse: een verslag van Dinsdag
Dansdag in het STUK, Leuven.
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DOSSIER TOEKOMSTSCENARIO’S
VOOR DE PODIUMKUNSTEN
In deze Courant buigen we ons over de toekomst van de podiumkunsten.
Aan een rist betrokkenen uit de sector (theatermakers, programmatoren,
beleidsmensen, etc.) werd de vraag gesteld om hun idee of toekomst-
scenario voor de (podium)kunsten op papier te zetten. Deze ideeën vor-
men ook het opstapje voor het VTi-colloquium tijdens het Theaterfestival.
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PROGRAMMA COLLOQUIUM             30-31

2010: A STAGE ODYSSEY
TOEKOMSTSCENARIO’S VOOR DE PODIUMKUNSTEN

Moeten jonge kunstenaars geholpen worden? In hoeverre
wil de kunstensector interculturaliseren? Is Europa het
nieuwe binnenland? Grijpen onze burgemeesters straks 
de macht? Een zakelijke ménage à trois, kan dat wel?

31 augustus 2006 | 9:30-18:00 | deSingel, Antwerpen
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Dat was de werktitel voor de Courant
die nu voor u open ligt. Hoe zal het
podiumkunstenlandschap eruit zien in
pakweg tien jaar? En vooral: wat moet
er gebeuren om er beweging in te hou-
den, om huidige en nieuwe generaties 
kunstenaars de ruimte te geven die ze
nodig hebben?

Deze vragen legden we voor aan een
heleboel mensen uit podiumland. De
oogst kan u nu lezen in dit heerlijk
dikke nummer met grote en kleine 
verhalen, met filosofische en concrete
voorstellen en vooral met veel liefde
voor de kunst en voor het vak. Dat is
al dat. Een zeer hartelijke dank aan alle
vrijwillige toekomstvoorspellers.

Deze diversiteit aan toekomstscenario’s
geeft voedsel voor het jaarlijkse VTi-
colloquium tijdens het Theaterfestival:
2010: A STAGE ODYSSEY. 

Op dit colloquium nodigt het Vlaams
Theater Instituut iedereen uit om
samen op zoek te gaan naar een toe-
komst voor de podiumkunsten. Met 
de eerste toepassing van het Kunsten-
decreet en de daaraan gekoppelde
beleidsvisie, heeft minister Anciaux
alvast een marsroute aangegeven: geen
(of minder) nieuwe organisaties rond
individuele kunstenaars, een uitgespro-
ken rol voor de grote huizen tegenover
trappelend en ander talent, meer
samenwerking, minder overhead,... 

Het laatste woord is uiteraard nog niet
gezegd over deze marsroute, maar de
minister heeft de sector wel degelijk
geprikkeld om zich over zijn toekomst
te bezinnen, en waarom niet, met alter-
natieve marsroutes te komen.

Het VTi is meteen na de beslissing van
de minister zelf de uitdaging aangegaan
om werk te maken van een grondige
veldanalyse van de podiumkunsten.
Vanuit een vogelperspectief willen we
tot een beter inzicht komen in hoe de
sector functioneert. Door te luisteren
naar de noden en behoeften, brengen
we tendensen en pijnpunten in kaart. 

GLAZEN BOL
Ann Olaerts

WOORD VOORAF
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Zo hebben we het afgelopen seizoen
onder andere ook een aantal werk-
bezoeken afgelegd bij enkele (nieuwe) 
podiumkunstenorganisaties. Dat was
een heel prettige en leerzame ervaring,
die we dit seizoen zeker verder zullen
zetten. Dus laat het ons weten als u 
het VTi-team graag eens over de vloer
krijgt en wil toelaten in de keuken van
uw werking.

Ook met het toekomstcolloquium wil-
len we de sector uitnodigen om buiten
de lijntjes te denken. Om nieuwe
ideeën aan te boren. Om met elkaar in
debat te gaan over de spanning tussen
continuïteit en vernieuwing, tussen
grote en kleine structuren, tussen een
cultuurpolitieke en een artistieke 
motivering, tussen vraag en aanbod,
tussen breed zaaien en dun wieden. 

Het colloquium wordt opgebouwd
rond vijf thema’s. Voor elk van de 
thema’s vonden we vijf dappere mensen
bereid om in de glazen bol te kijken 
en een gewenst toekomstperspectief 
uit te werken. Het volledige program-
ma vindt u in het midden van deze
Courant. 

Het wordt weer een spannend begin
van het seizoen.
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DOSSIER TOEKOMSTSCENARIO’S 

VOOR DE PODIUMKUNSTEN
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DE TOEKOMST VAN 
DE PODIUMKUNSTEN 
IN 5 PUNTJES
PUNT 1
Voorstellingen anders spreiden, met een systeem
dat veel minder op concurrentie tussen speelplekken
is gericht, maar dat vertrekt vanuit het inhoudelijke
parcours van de maker of het gezelschap.
Ik vraag me soms af of het wel zinvol is om in
Vlaanderen heen en weer te reizen. Is het niet veel
logischer om het publiek op een georganiseerde
manier te brengen naar de plek waar de voorstelling
werd gemaakt, gezien de kleine oppervlakte van ons
grondgebied? Je hoeft daarbij niet meteen mono-
polies te vormen. Je zou gericht kunnen kiezen 
voor enkele speelplekken die het verhaal van een
voorstelling of maker versterken.

PUNT 2
Invoering van theater in alle onderwijsnetten als
bindmiddel tussen individuen en gemeenschappen,
ter bevordering van het sociale klimaat op school en
daarbuiten.
Theater is toch het medium bij uitstek om met een
aantal mensen op een solidaire manier te werken
aan een gemeenschappelijk verhaal? Je kan jonge-
ren zo verplichten om samen te werken en met
mekaar in dialoog te treden op een speelse, maar
tegelijkertijd ook kritische manier.

PUNT 3
Actief heropwaarderen van de theaterschrijverij als
een specifiek metier. Wegens een chronisch gebrek
aan theaterschrijverij in België, de oprichting van
een theaterschrijversconcours, waarin nog niet uit-
gegeven nieuwe theaterteksten in de vorm van een
competitie hun weg naar de makers kunnen vinden,
met als hoofdprijs de opvoering ervan in één van de
drie stadstheaters.

PUNT 4
Oprichting van de Brusselse cultuurgemeenschap
naast de Nederlandstalige, Franstalige en Duits-
talige, wegens de specifieke behoeftes van theater-
makers en artiesten in de meertalige grootstad. Met
aan het hoofd een Minister van Cultuur van Brussel,
bevoegd over de taalgemeenschappen heen.
Stop met het opeisen van Brussel langs de twee
taalgemeenschappen!

PUNT 5
Gezien het verdwijnen van elk gevoel voor burgerzin,
het opkomende extremisme, de grote vereenzaming,
de sociale ongelijkheid en het verder oprukken van
een verschrikkelijk egoïsme, lijkt de wederinvoering
van de algemene dienstplicht (lees: burgerdienst)
en de uitbreiding ervan tot vrouwen één van de
sleutels tot een nieuwe geciviliseerde en solidaire
maatschappij.

Ruud Gielens is als theatermaker verbonden 

aan Union Suspecte en KVS.

4

RUUD GIELENS

Onze Lieve Vrouw van Vlaanderen, Union Suspecte, 2005-6 © Kurt Van der Elst
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EEN ZONDIG, ARM 
EN POLITIEK THEATER

GEERT SIX

Dit is een pleidooi voor een levend en fysiek theater dat
zijn inspiratie zoekt in de komma’s van de werkelijk-
heid. Een theater dat een berichtgevende rol vervult.

Theater moet zijn vitaliteit terugvinden door gebruik te
maken van de complexiteit van mens en samenleving.
Een theater dat zich als een levend organisme beweegt in
de dagelijkse realiteit van zijn medewerkers en zijn
omgeving. Dat theater is een samenlevende creatie, een
intuïtieve en steeds veranderende meander.

Het is een zondig, arm en politiek theater dat niet vleit
om gehonoreerd te worden, maar de middelvinger als
een uitroepteken gebruikt.

Het creëert vanuit actuele problematieken. Niet om die
te bevestigen of te stigmatiseren, maar om ze te overstij-
gen en aan te klagen. Het werkt met iedereen en zoekt
geen verschillen, maar tracht ze op te lossen. Het maakt
geen onderscheid tussen speler, maker, participant of
publiek. Het probeert verder te gaan dan het traditionele
en veilige denken en zoekt zijn anarchie in de klank of
de kleur van het dagelijkse omgaan met de werkelijkheid.

Het blijft zoeken naar schoonheid, naar ontroering en
naar wreedheid. Het is koppig en meticuleus op zoek en
hoopt niet elke drie maanden te vinden. Het laat zich
niet produceren en verkopen aan de hoogste bieder of
aan de reclame. Het legt zich niet zomaar neer bij de
wetten van commercie en bij de razernij van de tijd,
maar zoekt zijn weg in de vertraging van elementen,
woorden en beelden. Het laat de chaos regeren, omdat
het niet anders kan. Omdat het zo gebekt is.
Het gaat gezamenlijk op zoek naar een gedeelde essentie
en poogt die dan genereus te  representeren. 
Het probeert via een collectief gebaar op te roepen tot
een nieuwsoortige creativiteit en solidariteit. In die leren-
de omgeving wordt het woord kunst niet geschuwd en
zet men zich niet af tegen een intelligent gesprek of
reflectie over het werk. Het theater laat zich evenmin
recupereren door de tendentieuze taal van de markt of 
de theorie.

Het zoekt zijn kracht in een daad, in het doen, in het
zoeken naar het detail. Het is een stoet van de dagelijkse
realiteit. Een overlevingstocht waarin de survival of the
fittest niet centraal staat, maar eerder het zegevieren van
een beweging waarbinnen men zich sociaal of artistiek
tot elkaar verhoudt. 
Het gelooft onwrikbaar in elkaars kunnen, maar is even-
zeer gevoelig voor de verveling, de verzuring en de bana-
liteit. Het vecht tegen die terreur en tegen onwetend-
heid, ongenuanceerdheid, laksheid en evidentie.

Het trekt zijn schouwburg op in de vergeten straat. Het
ondergaat eerst het zeer om er dan over te kunnen rap-
porteren. Een theater dat danst met vrijwilligheid, vreug-
de en pijn, moet er ook mee samen leven.
Het is een theater dat voortdurend gebruik maakt van
het collectief gebeuren en van de observatie van zijn
troep. Uit die inspiratie ontstaat het spel, het beeld, de
taal en de vorm. Het ondergaat voortdurend de 
confronterende rollercoaster van heden en verleden.

Het is een mentaal én fysisch theater dat zeer omzet in
plezier en vloekend halt houdt bij de pijnpunten van een
evolutie, een driftig kapitalisme, een waanzinnig globa-
lisme. Het voert actie op scène, op zijn manier, omdat
dat de enige manier is om te reageren. Het voert actie
omdat het niet anders kan. Niet omdat men per se actio-
nist wil zijn. Het theater is geen vormelijk spel, maar 
eerder een uit noodzaak gebalde vuist. 

Het ontstaat waarschijnlijk uit frustratie, zeker uit woede
of onvrede, in een poging om de knoop van angst en
verwarring die zich dagelijks aandient, te ontwarren. 
Het is een kritisch en sociaal politiek theater dat voor
zichzelf en anderen via de creatie zijn stem verheft tegen
verrechtsing en ongenuanceerde, populistische analyse.
Het houdt binnen zijn werk een pleidooi voor menselijk-
heid die niet uitgaat van een oppervlakkige maskerade,
maar eerder van complexiteit en diversiteit.

In een wereld vol woorden wil dit theater liefst zwijgen
en enkel verslag uitbrengen vanuit de praktijk. Een
patchwork van indrukken, een mozaïek van rimpels en 
cellulitis, een chaotische mix van mensen 
en ideeën. Het gaat niet uit van de geplogenheden of
hiërarchieën binnen het gangbaar theater en het wordt
het liefst geen fabriek of productiehuis. Het bemint de
chaos en hoedt zich voor een orde.

Het zal koppig kiezen, soms tegen beter weten in, voor
een parcours en een onderzoek. Enkel dan heeft de cre-
atie een toekomst. Het zal blijven twijfelen aan zijn
werk, blijven vragen stellen. Het wacht niet op applaus,
bloemen of recensies. Het zal zijn gewin zoeken in die
ene ultieme zin, dat ene alomvattende gebaar. Enkel dan
is het levensvatbaar en creëert het voor zichzelf een toe-
komst.

Geert Six is theatermaker en artistiek leider 
van de Unie der Zorgelozen, Kortrijk.
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DE TOEKOMST 
VERDIENT OPTIMISME EN NAÏVITEIT

ROEL VERNIERS

De toekomst verdient optimisme en naïviteit. Dat
is niet anders voor het toekomstdenken rond
podiumkunsten. Voluntaristisch, rechtdoor, na
nadenken gewoon blind. Dat is één.
Daarnaast een klein pleidooi om het artistieke
élan waarmee onze kunstenaars door het regiona-
le, nationale en internationale landschap banje-
ren, te vertalen naar diegenen die onze podium-
kunsten dagelijks besturen. Meer engagement,
meer verlangen. Minder scepsis, minder cynisme.
Dat is niet gemakkelijk. Werken in de podiumkun-
sten is steeds minder een missie en steeds meer
een carrière geworden. Dat hoeft niet kwalijk te
zijn. Maar het kan. Niet doen dus. Dat is twee.
En dan drie. Ik werk in deze sector. En eerlijk? 
Ik doe het niet voor de kunst. Pas op: ik kan daar-
van genieten. Maar ik heb geluk. En dat heeft niet
iedereen. Werken doe ik in eerste instantie voor
cultuur en vanuit de overtuiging dat zo’n kleine
hefboom een bedje kan spreiden voor de geesten.
Ja, voor de gemeenschap. Niet iedereen moet par-
ticiperen. Maar door het werken aan maatschap-
pelijke aanvaarding en een brede interesse voor
wat het kunst- en cultuurbedrijf voortbrengt, kun-
nen we met zijn allen beter worden. Als dat lukt,
kan de toekomst pas echt beginnen. Drie puntjes.
En nog:
1. Beleid:
• De Minister heeft altijd gelijk: hij wordt verkozen,
de rest gewoon betaald.
• Verzorg uw kunstenaars, verzorg uw bemidde-
laars. 
• Toon hen tijdig de ingang, begeleid hen ook tijdig
naar de uitgang.
2. Kunstenaars:
• Vaar wel, leef schoon. Bij voorkeur met twee voe-
ten in de realiteit. Of met het hoofd zo hoog in de
wolken dat mensen dat ook willen kunnen. Vliegen.
3. Bemiddelaars: 
• Voor mensen op leeftijd: neem uw pillen. Stop
daarnaast op tijd met investeren in uzelf, voorzie in
opvolging. 

• Voor starters: vermijd pillen. Doe aan yoga, leer
en schop uw meesters tijdig buiten.
4. Communicatie
• Onderzoek andere communicatiewegen. Als ze
postzegels verkopen in de bibliotheek, waarom dan
geen tickets in het station?
• Lang leve Lotto en een cultureel lottobiljet. Als 
je geen 1.000 euro per maand kan verdienen, dan
misschien wel een jaarabonnement in een culturele
of sportinstelling naar keuze. 
• Maak sterren van je Culturele Vlamingen (C.V.’s).
Lang leve Dag Allemaal.
• Discussies over beleid en subsidie houd je bin-
nenskamers. Alleen goed nieuws is nieuws.
• Verover het cultuurkanaal. Zorg dan voor een
overstroom naar één.
5. Dit gezegd zijnde
• Samenwerken is een plicht. Het drukken van over-
headkosten ook. Al de rest is luxe. 
• Het buitenland is fijn. Het binnenland essentieel.
Gedraag u daarnaar.
• Werk samen met uw tegendeel. Netwerk buiten uw
kring.
• Hoog en/of Laag? Niet of/of, niet en/en. Blenden
die boel.
• Wacht niet op een Kunstendecreet op kruissnel-
heid, schaf in praktijk het onderscheid tussen deel-
sectoren af. Geen enkele is minderwaardig. 
• Heb oog voor ouderen en voor kinderen. Liefst
tegelijkertijd.
• Het middenveld is leeg. Vul het op. 
• De context van de stad, de gemeente of het dorp
is belangrijker dan die van de schouwburg, de
kruipkelder of de locatie.
• Kom buiten.
• Waardeer de publieke ruimte. 
• De publieke ruimte is politiek. Doe er niet áán.
Doe er niets mee.

Roel Verniers is vanaf 1 september directeur van ccBe, Berchem.
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kunst wordt voor mij pas echt kunst door de ogen
van een ander.
ik denk dan ook dat iemand zichzelf niet als 
kunstenaar kan bestempelen, maar dat andere
mensen dat moeten doen.

dans als levende kunstvorm smeekt nog harder
om een publiek: een voorstelling is pas haar naam
waardig als er iemand naar kijkt.
als danser heb je de energie nodig die enkel een
publiek je kan geven.
als choreograaf weet je pas dat je stuk goed zit
na de confrontatie met een publiek.

mijn toekomstvisie van dans is dus een toekomst-
visie van een nieuw publiek.
ik denk dat velen het met me eens zijn dat we een
nieuw publiek moeten zoeken voor het enorme
aanbod van dans; alleen zou ik het op een andere
manier aanpakken dan hoe ik het nu zie gebeuren.

hoewel ik me blauw betaal aan tickets en vaak
niet weet hoe mijn maand rond te komen, ben 
ik geen voorstander van goedkope tickets. wij
werken vaak twee tot drie maanden aan een 
productie, erg lange dagen, met liefst heel wat
medewerkers rond ons heen. we hebben dromen
over decors, licht, effecten. dans is een dure
kunstvorm, ik ben zelfs niet bang het elitair te
noemen. dat mag ook geweten zijn. kwaliteit heeft
een prijs en ik vind dat die betaald moet worden.
ik ben ook geen voorstander van zogenaamde

HET OPVOEDEN
VAN EEN NIEUW PUBLIEK

sociale producties, die iedereen goed moet vin-
den, aangepast aan het grote publiek. eigenzin-
nigheid en specialisatie leiden tot grotere kunst,
denk ik. opnieuw vind ik het eerder een compli-
ment dan een vloek wanneer een voorstelling 
elitair bestempeld wordt. kunst kan populair wor-
den, maar zou daar volgens mij niet naar moeten
streven, en mag daar zeker niet voor inboeten.

ik pleit dus voor het opvoeden van een nieuw
publiek, eerder dan het aanpassen van onze hui-
dige werkmethodes. en dat nieuwe publiek is nu
tussen de drie en de achttien jaar oud. meer dans
voor jongeren dus! en niet alleen zogenaamde
jongerenvoorstellingen. kijk naar theater: met de
juiste omkadering en voorbereidingen kunnen 
jongeren (in kleine groep) perfect terecht in het
professionele circuit.

hiervoor hebben we dansers nodig die er niet vies
van zijn om:
• naar scholen te gaan en hun werk uit te leggen
in klassen, workshops te geven en debatten of
nabesprekingen te houden.
• met gezelschappen een extra voorstelling te
spelen voor scholen, en bereid zijn dat hun dier-
baar stuk daardoor verknoeid wordt (kinderen
kennen nu eenmaal niet alle wetten en regels van
het theater, maar dat is ook helemaal niet erg; 
ze hebben gewoon wat tijd nodig).
• leraren ervan te overtuigen om na de schooluren
met kleine groepjes naar de theaters te komen.
• theaters te zoeken die dit alles willen coördi-
neren.

naar kunst kijken moet je leren, en als we op die
manier per voorstelling misschien één persoon
kunnen overtuigen, kunnen wij binnen tien jaar
spelen voor een ‘professioneel’ publiek dat
bestaat uit andere toeschouwers dan onze eigen
collega’s.

Ugo Dehaes is danser en choreograaf.

UGO DEHAES

Rozenblad, Ugo Dehaes – Laika, 2004-5 ©
 Phile Deprez
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REMEDIE TEGEN 
ZELFGENOEGZAAMHEID
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Makkelijkste toekomstscenario voor het
hedendaagse theater is het, na de verkiezin-
gen van 8 oktober, dood te verklaren. De
nieuwe machthebbers subsidiëren dan
immers enkel nog gezelschappen die werk
van Vlaamsche auteurs op de planken bren-
gen. Auteurs die hetero zijn, geen subversieve
thema’s behandelen en de Vlaamse zaak
behartigen, wel te verstaan.
Pessimistisch? Ja, zeker. Irreëel? Wellicht.
Maar het KVS-incident van enkele maanden
geleden indachtig, willen we beleidsmakers
oproepen waakzaam te zijn en de plek die de
(podium)kunsten in al zijn diversiteit en hete-
rogeniteit vandaag in de maatschappij
inneemt, te consolideren. Cultuurminister
Anciaux heeft een grote inspanning geleverd
om het cultuurbudget in het algemeen, met
daarin zeker de podiumkunsten, op een
behoorlijk peil financieel te ondersteunen. 
We durven hopen dat deze trend aanhoudt.

Het Vlaamse theater werd de voorbije decen-
nia bevolkt door een aantal gerenommeerde
kunstenaars. We hopen dat er in de nabije
toekomst in hun voetsporen een nieuwe gene-
ratie getalenteerde kunstenaars zal opstaan,
want kunst, ook theater, start bij het talent
van grote kunstenaars. 

Daarom willen we – nogmaals – een pleidooi
houden voor structuren rond individuele kun-
stenaars als een mogelijke organisatievorm.
Uiteraard willen we graag blijven geloven in
de grote huizen (de stadstheaters), maar ook
zij moeten zich in dienst stellen van de indi-
viduele kunstenaar of theatermaker.

We zien het theater van de toekomst graag
internationaler. Niet alleen spelen in het bui-
tenland of buitenlandse gezelschappen uitno-
digen, maar ook voorstellingen zelf die meer
en meer een afspiegeling worden van de
diversiteit van onze samenleving. We hopen
dat het Vlaamse theater geen eenheidsworst
wordt: het brede gamma van smaken en stij-
len dat er nu is, wordt best zorgzaam verder
gecultiveerd. Het is een sterke remedie tegen
mogelijke zelfgenoegzaamheid.

We pleiten voor een sterkere positie van de
cultuurpers. De media spelen, hoe je het ook
draait of keert, een belangrijke rol in het sen-
sibiliseren van een publiek voor kunst en 
cultuur.

Het boek, vinyl, de Franse keuken, Groen,...
allemaal de voorbije decennia dood verklaard,
allemaal anno 2006 still alive and kicking.
We zijn optimistisch en geloven dat het voor
het Vlaamse theater en de podiumkunsten in
2010 niet anders zal zijn.

Patrick Allegaert en Els De Bodt zijn respectievelijk voorzitter

en ondervoorzitter van de Beoordelingscommissie Theater.

Allegaert is wetenschappelijk medewerker bij het Museum 

Dr. Guislain in Gent. De Bodt is programmator podiumkunsten

in het STUK, Leuven. 

PATRICK ALLEGAERT & ELS DE BODT
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COMEDY ALS VASTE WAARDE 
OP DE VLAAMSE PODIA

KRISTOF SMET

Zeggen dat comedy en cabaret hot zijn, is een breed
open deur intrappen. Sinds een jaar of vier, vijf is nog
nooit zoveel comedy geprogrammeerd op en rond de
Vlaamse podia als vandaag. Waar voorheen enkel Geert
Hoste, De Nieuwe Snaar en Kommil Foo zich terecht tot
alleenheersers van het genre mochten kronen, is op
korte tijd een nieuwe generatie opgestaan die hun plaats
op de (grote) podia opeisten én verkregen.

Is er sprake van een hype van korte duur of heeft humor
als theaterwerkvorm zich eindelijk definitief weten te legi-
timeren in het Vlaamse podiumlandschap? Op basis van
eigen ervaring en aan de hand van enkele persoonlijke
bedenkingen, wil ik u graag overtuigen van het laatste.

Er is een steeds groter wordend aanbod aan comedy-pro-
ducties. Betekent dit ook dat we er kwalitatief op vooruit-
gaan? Op het eerst zicht misschien niet, aangezien (te)
veel artiesten zich snel geroepen voelen en er slechts wei-
nig zijn die daadwerkelijk de moeite zijn of blijven. Maar is
dit geen vorm van noodzakelijke natuurlijke selectie? Of
zoals een prominente comedian me ooit zei: ‘Iedereen heeft
het recht om eerst op zijn bek te gaan en daaruit te leren.’
Juist daarom is de laboratoriumfunctie van het zogenaam-
de ‘kleine circuit’ van jeugdhuizen, cafés, achterzaaltjes,...
zo belangrijk. Zeker voor comedians is dat immers dé place
to be om te debuteren. Alleen is dit niet enkel voor stand-
up comedy belangrijk, maar evenzeer voor cabaret en meer
theatergerichte humor. Nog al te vaak zijn technische en
logistieke beperkingen een hinderpaal om ook hen voldoen-
de groeikansen te bieden. Degelijke try-outplekken zijn in
Vlaanderen nog altijd zeer moeilijk te vinden (in tegenstel-
ling tot bijvoorbeeld in Nederland).
Het grote aanbod heeft echter wel als voordeel dat pro-
grammatoren een keur aan programma’s voorgeschoteld
krijgen en zelf dus al heel wat kunnen filteren. Als ze ten-
minste voldoende gaan prospecteren en de vinger aan de
pols houden. 

Cijfers liegen er niet om: de zaalbezetting bij comedy ligt
aanzienlijk hoger dan bij andere producties. Dat humor en
hun uitvoerders bijzonder populair zijn, bewijzen de lange
speellijsten met vaak uitverkochte voorstellingen van onder
andere Wouter Deprez, Bert Kruismans, Wim Helsen of Alex
Agnew. Uitverkochte zalen mogen echter nooit een doel op
zich vormen, maar zijn wel een terechte en deugddoende
bonus voor het harde werk van zowel artiest als program-
mator. En ‘populaire’ producties kunnen perfect naast min-
der toegankelijke theatervormen staan in een programme-

ring. De hoop is groot dat er eindelijk komaf gemaakt kan
worden met de polarisering tussen ‘populair’ en ‘elite’. 

De aandacht en betrokkenheid van comedians in zowat alle
media (geschreven pers, radio en televisie, nieuwe media)
is enorm toegenomen en heeft zonder twijfel bijgedragen
tot het huidige succes, maar is er ook een gevolg van. 
Het blijft daarom een belangrijke en delicate oefening om
samen met de artiest te zoeken naar een perfect en com-
plementair huwelijk tussen bijvoorbeeld televisie en
theater. We staan nog ver af van de buitenlandse voorbeel-
den (zoals in Nederland en Engeland), waar er een quasi
natuurlijke symbiose bestaat tussen tv-formats en comedy.
Toch zijn de eerste aanzetten gegeven met bijvoorbeeld
Comedy Casino op Canvas of De Bovenste Plank op één. En
ook volledige captaties van theatershows worden voor het
eerst in de tv-programmering opgenomen. Enkel met
respect voor de artistieke integriteit en wanneer comedians
actief betrokken worden bij het creatieve proces van een
tv-format, kan het zowel inhoudelijk als promotioneel voor-
deel opleveren voor zowel de tv-partners, de theaters en de
artiest zelf.

De situatie in Vlaanderen is niet te vergelijken met die van
onze noorderburen. De veelbesproken Nederlandse cabaret-
cultuur heeft voor een groter draagvlak en een langere 
traditie gezorgd. Niet toevallig braken daarom een aantal
zwaargewichten uit het Vlaamse comedy-circuit eerst door
in Nederland (denk maar aan Wim Helsen). Dat Nederland
nog steeds valt voor Vlaanderen, leidt geen twijfel en werd
recent nog eens benadrukt met de nominatie van Wim
Helsen voor de Poelifinario (prijs voor het beste cabaret-
programma) en winst op de laatste editie van het
Cameretten-festival door Begijn Le Bleu. ‘Onze jongens’
(waar blijven de humorvrouwen?) doen het dus goed en we
mogen er best trots op zijn. 

Het doet dan ook deugd te merken dat er in Vlaanderen een
positieve kentering aan de gang is wat betreft erkenning
van kwalitatieve comedy. En het sterkt ons alleen maar in
de overtuiging dat we de ingeslagen weg verder moeten
gaan. Een heuse viervaksbaan is nog niet voor meteen,
maar een vlotte expresweg met weinig tegenliggers en een
verzorgd wegdek is alvast een goed begin.

Kristof Smet is artistiek directeur 
bij Podiumkunsten Bis Produkties vzw.

062882 Courant 78  08-08-2006  16:37  Pagina 9



10

Het verzorgend personeel krijgt een
gespecialiseerde opleiding en spreekt in
bekende en minder bekende theaterre-
plieken wanneer het de maaltijden op-
dient en de bedpan voor het slapengaan
nog even onder de lakens schuift. Op
vraag (en mits een financiële tegemoet-
koming) kunnen ook meer uitgebreide
dramatische scenario’s uitgewerkt worden
in daarvoor ingerichte vertrekken.

Acteurs van enige allure krijgen de kans
om bij binnenkomst hun levensverhaal 
te vertellen aan een student theaterweten-
schap. Ook hier zijn verschillende menu’s
bespreekbaar naar gelang van het finan-
ciële draagvlak van de betreffende
patiënt.

Ervaring heeft ons geleerd dat acteurs erg
gevoelig zijn voor kritiek, zowel positieve
als negatieve. Dat neemt niet af met de
leeftijd. Integendeel zelfs. Om de laatste
levensjaren van de acteurs zo aangenaam
mogelijk te maken, wordt er in hun 
oorschelp een technisch apparaatje inge-
bouwd waarmee zij de positieve recensies
uit het verleden zo vaak als gewenst kun-
nen beluisteren. Ook de negatieve recen-
sies over andere acteurs kunnen beluis-
terd worden. Leedvermaak is immers 
ook vermaak.

Het idee verkeert nog in een beginfase 
en is zeker voor verbetering vatbaat, maar
recent onderzoek heeft uitgewezen dat 
de behoefte eraan groot is.

Naam en adres bekend op de redactie.

WAARDIG OUDER WORDEN
ANONIEM

Terwijl de samenleving al jaren hardop
nadenkt over het probleem van de ver-
grijzing van de bevolking, blijft het in 
het theater zeer stil rond dit thema. Ten
onrechte. Ook voor de acteur is er een
final exit, een laatste rol, het ultieme
applaus and then is heard no more. 
Meer dan ijdelheid is Alzheimer immers 
de ziekte van de moderne bühne.

De sociale en emotionele complexiteit van
het verlaten van het toneel mag niet wor-
den onderschat. Het is geen overbodige
luxe voor een theaterbestel om zich te
bezinnen over een ‘uitstapregeling’ voor
zijn grijzende acteurs. Hoe waardig in de
coulissen te verdwijnen? Of is er leven
backstage? 

Wij stellen de oprichting van een ‘home’
voor. Een ‘home’ voor bejaarde acteurs dat
hen beschermt tegen de al te plotse con-
frontatie met het echte leven. Het heeft
weinig zin hen voor de enkele jaren die
hen nog resten de ogen te willen openen.
Daarom probeert het tehuis de vierde
wand zoveel mogelijk intact te houden. 
In iedere kamer wordt via een vernuftig
technologisch procédé de illusie van een
levend publiek gecreëerd.
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The oldest hath borne most: we that are young
Shall never see so much, nor live so long.

(The bodies are borne out, all follow with a dead march)

SHAKESPEARE, King Lear

Hersenschimmen, Guy Cassiers – ro theater, 2005-6 © Sjouke Dijkstra
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MEER 
OVERHEAD!

FRAN DEVOS

Onze Vlaams minister van Cultuur, Bert Anciaux,
wil minder overhead. Op 24 januari 2006 zei hij 
in zijn speech voor de culturele sector in Flagey
te Brussel: ‘[...] ik wil niet langer dat het gros 
van het budget voor kunsten besteed wordt aan
zakelijke omkadering […]’. Anciaux wil vooral
‘[...] middelen en vrijheid voor artistieke creatie
én een ruimer publieksbereik’1.

Dankzij het Kunstendecreet moet elke kleine vzw die
een (project)subsidie – hoe klein ook – van de
Vlaamse Regering ontvangt, een dubbele boekhou-
ding voeren. Door de complexiteit van het FINEX-
model, gemaakt door Ernst & Young, en door de ver-
eiste toelichting bij de afrekening, zien veel vzw’s
zich zelfs verplicht een analytische boekhouding te
voeren. Een kleine vzw die geen subsidies ontvangt,
hoeft slechts een enkelvoudige boekhouding te voe-
ren. Het ontvangen van een subsidie drijft dus
meteen de overhead zwaar op.

Maar zakelijke omkadering is meer dan planlast
alleen. Ook marketing en communicatie, promotie,
distributie, strategieplanning, het verankeren van
de kunstenaar in een netwerk,... kan men tot de
overhead rekenen. Uiteraard kan er geopteerd wor-
den om al deze taken door de kunstenaar zelf te
laten vervullen. Dit betekent echter helemaal niet
dat de overhead wegvalt. Dit betekent alleen maar
dat de kunstenaar minder ‘vrijheid voor artistieke
creatie’ heeft. 

De thesis van Annelies Espeel, Zakelijke ondersteu-
ning voor kunstenaars, vertrekt net vanuit die pro-
bleemstelling: in het veld van de beeldende kunsten
leeft de verzuchting dat ‘kunstenaars op de duur
enkel bezig zijn met hun administratie en andere
zakelijke functies, zodat ze nauwelijks nog tijd heb-
ben om te creëren. Ze vragen dus met aandrang om
organisaties en personen die deze zakelijke onder-
steuning op zich nemen.’2

De doelstellingen ‘vrijheid voor artistieke creatie’ en
‘minder middelen voor zakelijke omkadering’ blijken
dus ook al onverenigbaar. Op microniveau zal een
eenmansorganisatie veel minder creatieve output
voortbrengen. Op macroniveau hebben we dan meer
middelen voor meer kunstenaars met minder vrij-
heid voor artistieke creatie. 

Verder stellen kunstopleidingen de creatie van het
artistieke artefact als doel, en niet de fase die
daaraan vooraf gaat of er op volgt. De vraag stelt
zich dus ook onvermijdelijk of de kunstenaar zelf
wel de aangewezen persoon is om deze zakelijke
omkadering te verzorgen. 

In de praktijk merken we inderdaad dat de vraag om
zakelijke omkadering te kunnen uitbesteden, niet
enkel voortkomt uit de nood aan meer vrijheid voor
artistieke creatie. Veel kunstenaars zitten ook met
het gevoel dat ze geen tijd hebben voor deze zakelij-
ke taken of er gewoon niet goed in zijn. Dit resul-
teert in kunstenaars die wel creëren, maar hun 
creaties vervolgens niet naar een publiek kunnen
brengen. 

Zelf zou ik dus pleiten voor meer zakelijke omkade-
ring, meer overhead. Slechts een betere en profes-
sionelere zakelijke omkadering kan zorgen voor meer
artistieke vrijheid. Een goed management en een
duidelijke strategie kan ook in de podiumkunsten-
sector bijkomende middelen én een groter publieks-
bereik genereren. 

Maar als onze Vlaams minister van Cultuur, Bert
Anciaux, een idee heeft waarmee hij de vrijheid voor
artistieke creatie en het publieksbereik kan verrui-
men zonder overhead, wil ik daar uiteraard heel
graag meer over horen!

Fran Devos is zakelijk leider van vzw KunstOpMaat.

1 Toespraak voor de culturele wereld: ‘Naar een Cultureel Pact tussen
werkveld, overheid en samenleving’
2 Zakelijke ondersteuning voor kunstenaars, door Annelies Espeel, 
studente Cultuurmanagement UAMS 
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KUNSTENAARS ALS 
VAKLUI EN AMBACHTSLIEDEN

Kunnen we in de 21ste eeuw nog van kunst
spreken? En wat is kunst eigenlijk? Laten we
gemakshalve vertrekken van de grootste ge-
mene deler en uitgaan van wat ons collectief
geheugen als verzameling van kenmerken aan-
geeft (dat is even kort door de bocht, maar als
werkhypothese helpt het ons vooruit).
Wat is de taak en functie van die uitdrukkingen
die we ‘kunst’ noemen? Er zijn twee belangrijke
kenmerken: het wordt intentioneel geprodu-
ceerd en het wordt tentoongesteld (schilderijen
van konterfeitende apen en geplette, met hon-
dentanden gekerfde bierblikjes meegerekend).

Tijdens de 20ste eeuw hadden ‘kunstenaars’ een
zeer duidelijke functie: ze legden een laag over de
werkelijkheid en maakten er een andere ‘voorstel-
ling’ van. Middels metaforen werd er over de wer-
kelijkheid gesproken, op die manier slaagde
‘kunst’ erin taboes bespreekbaar te maken. Soms
lag ze zelfs aan de basis van het doorbreken van
taboes. Met andere woorden: de werkelijkheid
werd bevat en verklaard.
Maar de ontwikkeling van de ‘kunst’ in de 20ste
eeuw ging verder dan deze verklarende en sociale
functie. Kunst volgde een ontwikkeling volgens
een eigen interne dynamiek, transformationeel en
generatief – l’art pour l’art.
Dat kon om twee redenen: er was geen demytholo-
giserende functie meer nodig en er kwamen sub-
sidiestromen op gang voor de kunstenaar om zich
volledig te wijden aan zijn ‘vrije expressie’.
Slechts door het verschil tussen marktwaarden en
kostprijs te overbruggen is de kunstenaar echt
‘vrij’ (zie het credo van de dadaïsten). En dat kan
alleen door subsidie.

De ‘kunstenaars’ kwamen los van de maatschap-
pij te staan en vormden een anti-sociale klasse,
een tegenstroom.

Maar dat is inmiddels overbodig geworden, want
alles is reeds verklaard en duidelijk. Er zijn geen
problemen meer, er zijn geen taboes meer. Alles is

bespreekbaar. Heiner Müller zei het treffend in de
AB in Brussel naar aanleiding van Der Mann im
Fahrstuhl: ‘ich bin arbeitslos’. 
(Bedenking: dat wil niet zeggen dat alle proble-
men ook OPGELOST worden. Tussen kennen en
oplossen staat een wereld van verschil en... prak-
tische bezwaren. Tweede bedenking: de multi-
culturele samenleving herintroduceert taboes...)

Bovendien verschuift de status van kunst en kun-
stenaars van ‘excentriek’ naar ‘status verhogend’:
kunst verwordt tot glijmiddel. En daarmee schrij-
ven de kunstenaars zich opnieuw in in de maat-
schappij. Er is weer een verbinding met een doel:
de productie van kunst wordt gebruikt voor het in
leven houden van een sociale klasse. Kunst wordt
minder radicaal en conformistischer. Het wordt
handelswaar.

Dat was ook zo voor de 20ste eeuw, maar toen
werkten ze uitsluitend in opdracht en waren het
vaklui, ambachtslieden,... Vandaag overstijgt de
vraag voor kunstproductie de beschikbare midde-
len. Met het afkalven van subsidies, met het
installeren van een  economisme in het denken
over kunst, wordt de kunstenaar weer onvrij.

In de 21ste eeuw wordt het kunstenaarschap
opnieuw een metier om den brode. Op het einde 
van de 20ste eeuw werden ze al bedienden, in 
de zeer nabije toekomst worden het weer vaklui,
ambachtslieden,... Als er al subsidies worden 
toegekend voor kunstzinnige projecten, zal dat 
een transversale materie zijn. Dan komen sub-
sidieaanvragen voor theaterproducties, schilderij-
en en beeldhouwwerken samen op een bureau 
met subsidieaanvragen voor visvangst, tuinbouw
of scheepsbouw.

Denis Van Laeken verzorgt de algemene en artistieke leiding

bij kunstencentrum Monty, Antwerpen.

DENIS VAN LAEKEN

14

062882 Courant 78  08-08-2006  16:37  Pagina 14



TRANSIT
THEATER

WOUTER HILLAERT

Men neme de hamer (de sikkel mag, maar hoeft niet), men
zoekt kompanen (kameraden mogen, maar hoeven niet),
men bezet elk groot theatergebouw als was het de Bastille.
Men gaat erop los en breekt het af. Of men laat het staan,
maar stelt het open voor hen voor wie de herbergen door-
gaans gesloten blijven. Het zijn altijd eerst de stenen die
vluchtige dingen statisch maken. Te veel onroerend goed 
is nefast voor de dynamiek.

Men jaagt dus alle makers hun bakstenen hulsels uit. 

Er zijn scholen met sportzalen, er zijn wijken met onthaal-
centra, er zijn garageboxen die al vanzelf donker zijn, er 
zijn parken in het dagelijkse licht, er zijn fabrieken met
grote hallen, er zijn kelders onder bejaardentehuizen, 
er zijn aula’s in universiteiten, er zijn kerken met gedroom-
de toneeltorens, er zijn gerechtsgebouwen met zalen voor
maatschappelijke verdicten, er zijn inkomhallen in flat-
gebouwen, er zijn slaapkamers bij mensen thuis, er zijn
kooien in de dierentuin, er zijn perrons in stations, er zijn
bezemkasten in laboratoria. Er zijn zoveel plekken om
theater te maken en linken te leggen.

Theater in transit, dat is wat we behoeven. 

Van verwezenlijkingen blijft het wezen slechts bewaard als
ze weer verlaten kunnen worden.

Wouter Hillaert schrijft over podiumkunsten voor De Morgen en is redacteur van recto:verso.
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Het terrein van de kunsten werd door het beleid op-
nieuw in kaart gebracht. Aangepaste decreten werden
geïnstalleerd – een nogal ingewikkelde materie waar,
laat ons eerlijk zijn, de doorsnee uitvoerende kunste-
naar zich niet zo bij betrokken voelt, laat staan wijs uit
geraakt.
Het cultuurbeleid is behoorlijk ambitieus geweest. Ze
zijn er in geslaagd een complexe materie in een werk-
bare vorm te gieten. De minister heeft voor de sector
meer geld gevonden en men moet al een kniesoor zijn
om deze verwezenlijking te minimaliseren.

Op alles wat nieuw is komt slijtage en het is nu de vraag
hoe lang de houdbaarheidsdatum zal gelden voor wat nu
voor ligt. Niemand mag de noodzaak ontkennen dat enige
structuur onontbeerlijk is om tot een gedegen
artistiek/cultureel beleid te komen. De kunstwereld blijft
echter argwanend van zodra van bovenaf te veel te volgen
regeltjes worden opgelegd. De vrees dat aan de essentie
van het kunstenaarschap geraakt wordt, is altijd aan-
wezig. Kunst gaat niet over ‘exactheid’, maar over het 
verloop van dingen waar men best niet altijd de nodige
impact op heeft. Van zodra dat het geval is, wordt alle
verrassing uitgesloten en krijgt men al snel kunstmatige
kunst; een kunst die zich gaat aanpassen aan voorge-
schreven bemoeienissen en in het slechtste geval aan
dictaten.

‘Als kunstenaar wil je roet in het eten smijten’ 
Michael Borremans

Er was een tijd dat de podiumsector het beleid voor zich
uitjoeg. Wat nu kunstencentra zijn, waren voorheen
‘receptief-productieve centra’, een naam die in allerijl
werd bedacht voor artistieke broeinesten die uit het niets
ontstonden, combattief, prikkelend, provocerend! Dit 
had zó’n impact op het veld, dat een voorzichtige sub-
sidiëring – uit eerlijke schaamte – uit de hoed werd
getoverd. Maar dit is geschiedenis. Want ondertussen is
de artistieke verscheidenheid en het verschil in kunst-
vormen keurig onderverdeeld in de bekende categorieën,
beoordeelbaar door evenveel commissies. 

Moeten we ons niet afvragen of het beleid zich niet weer-
om in snelheid laat pakken door wat zich op de scène
afspeelt? Ik verklaar mij nader en ben zo vrank om straks
mijn eigen artistiek bedrijf Victoria even als voorbeeld/
boegbeeld in te zetten. De vraag is hier of de wispelturig-
heid die eigen is aan het artistieke metier, op termijn
inpasbaar zal blijven in de voorgeschreven strategie.

Als ikzelf droom over een toekomstig theaterlandschap,
denk ik aan allerlei ‘ontstaanskernen’ van waaruit met de
grootste diversiteit werkwijzen ontstaan die niet altijd per
definitie in te delen zijn volgens een of andere discipline.
Als ik mijn eigen werk Victoria beschouw, luidt de perti-
nente vraag of wij nu tot het teksttheater behoren of tot
dans, zijn we een productiehuis of een gezelschap, een
kunstencentrum of werkplaats? Leunen we niet te veel
aan bij beeldende kunst? Hoe ligt de verhouding tussen
het maken van producties en experimenteel werk? Hoe
gaan we om met mengvormen die gemakkelijkheidshalve
performance worden genoemd?
Heel eerlijk, ik ben er zelf door in de war. We doen eigen-
lijk gewoon ‘dingen’ waarvan we hopen dat ze enige rele-
vantie oogsten en complementair zijn op wat zich in het
theaterlandschap afspeelt, altijd (en dat is een uitgangs-
punt) bevrucht met de nodige zin voor theatraliteit. 

Ik ben geen strateeg maar wil wel vanuit de buik hier ter
plekke een oefening maken die hoogstwaarschijnlijk iets
te kort door de bocht zal lijken.
Wat zou er gebeuren mochten alle schotten in de podium-
kunst nu eens definitief gesloopt worden? Dat we bijvoor-
beeld komen tot een theaterlandschap waar in de grootste
verscheidenheid ‘werk’ wordt gemaakt, geïnspireerd door
visionaire artistieke ondernemers en kunstenaars die zélf
gaan bepalen in welke richting ze betekenis willen geven
aan wat in hun respectieve huizen/ateliers ontstaat.
Waarin ze – als ze dat willen – buiten de lijntjes kunnen
kleuren en zoeken naar uitdrukkingsvormen die afwijken
van wat er is. Er moet met andere woorden een goed
instrumentarium komen waar de verbeelding de boven-
hand krijgt, wars van iedere vorm van conditionering.

Ik had de eer deel te mogen nemen als jurylid bij zowel
RITS, als 3D(KASK). Het was interessant op te merken dat
bij de regieopleiding het plastische ingang vindt, en zich
bij een beeldende opleiding theatralisering laat voelen.
Een komende generatie dus die niet vasthoudt aan speci-
fieke werkvormen. Maar dit terzijde.

Ik zal niet beweren dat het door elkaar haspelen van dis-
ciplines de norm moet worden. Gezelschappen die er voor
kiezen om de theaterkunst in zijn pure vorm uit te voeren
zijn evenzeer noodzakelijk en maken ook het verschil uit.
Maar de tendens mag niet ontkend worden dat een veel-
heid van toepassingen het landschap binnendringt.

EEN LANDSCHAP 
VAN VERSCHEIDENHEID

DIRK PAUWELS

Oh Boy, Victoria, 2005-6 ©
 Phile Deprez
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Vandaar dat ik pleit voor een theaterlandschap van ver-
scheidenheid, waar werkvormen en disciplines niet meer
worden ingedeeld, waar kunstenaars en ondernemers
grensoverschrijdend hun eigen specificiteit kunnen
bepalen, waar een kans gegeven wordt aan onderzoek,
waar gestreefd wordt naar doorstroming (een gegeven
waar weinig aandacht wordt aan geschonken), waar een
groot vertrouwen heerst in de expertise van ervaren
ondernemers en waar met benieuwdheid wordt uitgekeken
(en de nodige tijd en rust gegeven) aan wie zich nieuw
aandient, waar kunstenaars de kans krijgen om naadloos
de verschillende disciplines te besnuffelen, waar ver-
nieuwend theater uit zijn eigen cliché wordt getild, kortom
waar een methode ontstaat waar kunst niet uitsluitend
verengd wordt tot soort, stijl noch discipline.

Laten we de kenners en specialisten uit de verschillende
commissies samenvoegen tot een streng toeziend orgaan.
Een commissie die complexiteit kan inschatten, die veel-
zijdig is samengesteld met specialisten van allerlei kun-
nen. Een beoordelingsforum met een open geest voor alles
wat afwijkt, want kunst laat zich niet dirigeren, maar
dirigeert zichzelf – natuurlijk op voorwaarde dat het werk
berust op deskundigheid. 

En wat de praktijk betreft: men moet zich ervan bewust
zijn dat artistiek werk iets meer betekent dan een vrije en
blije speeltuin voor allerlei creatieve toepassingen. Men
moet beseffen dat er normen en voorwaarden zijn, dat er
een publiek is dat moet bediend worden met spannend
werk, maar vooral dat vakmanschap een noodzakelijke
voorwaarde is.

Tot slot: ik droom dus van een toekomstig theaterland-
schap waar allerlei werkvormen ontstaan die niet een-
voudig te omvatten zijn, laat staan in categorieën in te
delen. Ik droom ook van één oordeelkundige commissie
bevoegd om deze complexe, maar mooie taak op zich te
nemen met veel liefde voor afwijkend gedrag, maar dan
liefst met een behoorlijke vergoeding! 

Dirk Pauwels is artistiek directeur 
van kunstencentrum Victoria, Gent.
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IEDEREEN KAN 
KUNSTENAAR ZIJN

BENJAMIN VERDONCK

DAG DRIES

JE BELDE ME 
EN VROEG NA TE DENKEN OVER 
EEN TOEKOMSTSCENARIO VOOR DE PODIUMKUNSTEN

DAT HEB IK GEDAAN
OP ZATERDAG 1 JULI TUSSEN 11.35U EN 16.10U

TOT MIJN SCHAAMTE WIST IK NIETS TE BEDENKEN

OM 16.13U DACHT IK AAN EEN ZIN UIT EEN STUK DAT 
IK EENS HAD GESPEELD

OM 16.16U BEGON IK HET VOLGENDE TE SCHRIJVEN,
SCHATPLICHTIG AAN EEN FRAGMENT UIT HET WERK 
VAN FREDERIC DE STENDHAL (DAT IK VERDER GEHEEL
NIET KEN) 

TOEKOMSTSCENARIO VOOR DE PODIUMKUNSTEN

IEDEREEN KAN KUNSTENAAR ZIJN

ELKE KUNSTENAAR KRIJGT VOLGENDE PRIVILEGES 
VERLEEND WELKE DOOR NIEMAND ZULLEN WORDEN
BESPEURD OF VERMOED:

ELKE OCHTEND VINDT DE BEVOORRECHTE IN ZIJN ZAK 
25 EURO PLUS DE WAARDE VAN 20 EURO IN DE MUNT
GANGBAAR IN HET LAND WAAR HIJ ZICH BEVINDT

WANNEER DE BEVOORRECHTE NOOD HEEFT AAN EEN
RUIMTE OM ZIJN PRAKTIJK TE BEOEFENEN, ZAL HIJ DIE
BINNEN DE DRIE DAGEN VINDEN EN KUNNEN REKENEN 
OP DE WELWILLENDHEID VAN DE EIGENAAR IN HET TER
BESCHIKKING STELLEN HIERVAN EN DIT VOOR EEN 
PERIODE VAN MINIMAAL TWEE WEKEN EN MAXIMAAL 
TWEE JAAR

WIL DE BEVOORRECHTE ZIJN WERK TONEN, DAN ZAL 
HIJ HIERVOOR BINNEN DE NEGEN DAGEN EEN ORGANISA-
TIE OF VERTROUWENSPERSOON ONTMOETEN DIE OVER
GENOEG FACILITEITEN BESCHIKT OM DEZE WENS ONDER
DE BESTE OMSTANDIGHEID TE REALISEREN

BETREFT HET DE REALISATIE VAN EEN WERK IN DE
PUBLIEKE RUIMTE ZAL DE BEVOEGDE OVERHEID 
ONVOORWAARDELIJK EN CONSTRUCTIEF MEEWERKEN

MAXIMAAL DRIE KEER PER JAAR, AL NAARGELANG DE
WENS VAN DE KUNSTENAAR, KAN DEZE REKENEN OP AAN-
DACHT IN DE GESCHREVEN EN GESPROKEN MEDIA ONDER
DE VORM VAN ARTIKELS, ONDERBOUWDE COMMENTAREN
EN INTERVIEWS

DE BEVOORRECHTE, HEBBENDE EEN RING AAN ZIJN 
VINGER, ZAL WANNEER DEZE DRIE MAAL SNEL ROND
WORDT GEDRAAID, IN STAAT ZIJN BIJ ALLE TOESCHOU-
WERS EEN OPENHEID TE BEWERKSTELLIGEN NODIG 
VOOR HET AANVOELEN OF BEGRIJPEN VAN ZIJN WERK 
EN DIT 35 KEER PER JAAR.
WANNEER DE RING LICHT MET SPEEKSEL WORDT BEVOCH-
TIGD, IS HIJ IN STAAT ALLE HERINNERINGEN TE ONTNEMEN
VAN ALLE TOESCHOUWERS AAN ÉÉN VAN ZIJN WERKEN
ALSOOK ALLE HERINNERING AAN DAT ENE WERK 
BESTAANDE IN GESCHREVEN OF GESPROKEN VORM. 
DIT WONDER KAN SLECHTS EENMAAL IN VIER JAAR 
VOORKOMEN. 
ONGENOEGEN EN WREVEL KUNNEN NA HET AANSCHOUWEN
VAN EEN WERK VERANDEREN IN WELGEZINDHEID EN
OPENHEID DOOR DE MISNOEGDE TOESCHOUWER AAN TE
ZIEN EN OVER DE RING TE WRIJVEN.
DEZE WONDEREN KUNNEN SLECHTS ZES MAAL PER JAAR
VOORKOMEN VOOR WREVEL, TWAALF KEER VOOR KORT-
ZICHTIGHEID EN ACHTTIEN KEER VOOR ONBEGRIP. 

EENENTWINTIG KEER PER JAAR KAN HIJ, DOOR EROM TE
VRAGEN, BEREIKEN DAT EEN GEGEVEN PERSOON HEM, 
DE BEVOORRECHTE, VERGEET

TIEN KEER PER JAAR ZAL DE BEVOORRECHTE DE 
GEDACHTEN KUNNEN RADEN VAN ALLE PERSONEN DIE
ZICH OP TWINTIG METER AFSTAND OM HEM HEEN BEVIN-
DEN. HONDERD MAAL PER JAAR ZAL HIJ KUNNEN ZIEN WAT 
EEN PERSOON VAN ZIJN KEUZE OP DAT OGENBLIK DOET.
ER IS GEEN UITZONDERING VOOR SMERIGE EN 
WEERZINWEKKENDE HANDELINGEN.

hirondelle/dooi vogeltje/the great swallow, Benjam
in Verdonck, Brussel 2004 ©

 Alexis Destoop
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DE BEVOORRECHTE ZAL DEZE WETENSCHAP ENKEL 
KUNNEN AANWENDEN OM ZIJN WERK, INZICHT EN 
BEDENKINGEN TE VERRIJKEN. MOCHT HIJ ER OM ANDERE
REDENEN OVER WILLEN BERICHTEN OF OVER ZIJN 
PRIVILIGES IETS WILLEN ONTHULLEN, ZOU ZIJN MOND
GEEN ENKEL GELUID KUNNEN VOORTBRENGEN EN ZOU 
HIJ GEDURENDE VIERENTWINTIG UUR KIESPIJN HEBBEN

TWEEHONDERD KEER PER JAAR ZAL DE BEVOORRECHTE
ZIJN SLAAP KUNNEN BEKORTEN TOT TWEE UREN, HEM DE
VERKWIKKING VERSCHAFFEND VAN ACHT UREN

DE BEVOORRECHTE ZAL OP IEDERE PLAATS, NA GEZEGD
TE HEBBEN: IK VRAAG OM VOEDSEL, VINDEN: TWEE 
STUKKEN BROOD, EEN GOED BEREIDE BIEFSTUK, EEN
LAMSBORST IDEM, EEN SCHAAL SPINAZIE, EEN KARAF
WITTE WIJN, EEN KARAF WATER, EEN VRUCHT EN IJS, 
EN EEN TAS STERKE KOFFIE

ACHT KEER PER JAAR ZAL EEN KLEIN VLAGGETJE DE
BEVOORRECHTE AANWIJZEN WELKE PLAATS HIJ BINNEN
MOET TREDEN OM ALDAAR IETS TE AANSCHOUWEN OF MEE
TE MAKEN WAT EEN CRUCIALE WENDING OF VERRUIMING
BETEKENT VOOR HET WERK WAAR HIJ OP DAT MOMENT
MEE BEZIG IS. ÉÉN SECONDE VOOR HET ULTIEME MOMENT
VAN INSPIRATIE ZAL HET VLAGGETJE VERLICHT WORDEN;
HET SPREEKT VANZELF DAT HET VLAGGETJE VOOR IEDER
ANDER DAN DE BEVOORRECHTE ONZICHTBAAR ZAL ZIJN

DE BEVOORRECHTE KAN NIET MEER DAN 55 EURO PER
DAG VERDIENEN DOOR MIDDEL VAN DE HIERBOVEN
GENOEMDE PRIVILEGES

DE BEVOORRECHTE ZAL NIET KUNNEN STELEN; ALS HIJ
HET ZOU PROBEREN ZOUDEN ZIJN LEDEMATEN DIENST
WEIGEREN. HIJ KAN OOK NIET IETS VOORWENDEN WAAR-
VAN HIJ NIET WERKELIJK OVERTUIGD OF VERVULD IS.
TRACHT HIJ GEVOELENS TE VEINZEN OF UITGESPROKEN
MENINGEN TE PRETENDEREN, KRIJGT HIJ ECZEMA AAN
DE HOOFDHUID MET ZWARE HAARPELLETJES TOT GEVOLG

EN DAT VOOR EEN PERIODE VAN ZESENDERTIG OPEEN-
VOLGENDE DAGEN

TIEN KEER PER JAAR ZAL DE BEVOORRECHTE DOOR EROM
TE VRAGEN MET DRIE KWART DE PIJN KUNNEN DOEN
AFNEMEN VAN EEN WEZEN DAT HIJ ZIET; OF WANNEER DIT
WEZEN ZICH OP HET PUNT BEVINDT TE STERVEN, KAN HIJ
DIENS LEVEN MET TIEN DAGEN VERLENGEN, TERWIJL DE
PIJN MET EEN KWART WORDT VERMINDERD

DE BEVOORRECHTE ZAL TWEE MAAL PER JAAR IN STAAT
ZIJN OM BINNEN HET HALF UUR EEN TEKST TE SCHRIJVEN
VAN MINIMUM TWEE EN MAXIMUM 20 BLADZIJDEN 
WAARIN HIJ HELDER DE BEWEEGREDENEN AANGAANDE
ZIJN WERK UITEENZET, HET MAATSCHAPPELIJK DRAAGVLAK
MOTIVEERT EN ZIJN VISIE OP TOEKOMSTIGE BELEIDS-
RICHTINGEN KENBAAR MAAKT
DE BEVOORRECHTE ZAL NOOIT MEER GEVRAAGD WORDEN
NAAR ZIJN MENING OF KUNST POLITIEK KAN ZIJN ZONDER
KLEUR TE KIEZEN

WANNEER DE BEVOORRECHTE EEN RING DIE HIJ EEN
OGENBLIK IN ZIJN MOND HEEFT GEDRAGEN GEDURENDE
TWEE MINUTEN BIJ ZICH OF AAN ZIJN VINGER DRAAGT, 
ZAL HIJ VOOR ALTIJD IN EEN HOND VERANDEREN
MAAKT DE BEVOORRECHTE BINNEN DE VIER JAAR NA AAN-
VANG VAN ZIJN KUNSTENAARSSCHAP GEEN GEBRUIK VAN
DIT PRIVILEGE, ZAL HET ZICH ONGEVRAAGD EN EVEN
ONHERROEPELIJK VOLTREKKEN OP DE EERSTE ZONDAG NA
DE EERSTE VOLLE MAAN VOLGEND OP HET VERSTRIJKEN
VAN BOVENGENOEMDE TERMIJN

OP ZONDAG 2 JULI 13.14U LEES IK DE TEKST AAN 
IEMAND VOOR DIE HET SPIJTIG VINDT DAT ER GEEN 
VERANTWOORDELIJKHEDEN OF PLICHTEN VAN DE 
BEVOORRECHTE INSTAAN

DAAR GA IK NOG EENS OVER NADENKEN

DAG DRIES

Benjamin Verdonck is acteur en theatermaker.
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OPNIEUW
PLAATSNEMEN
IN DE STAD

ERIC CORIJN

De Grieken wisten goed dat er tussen het private
en het publieke, tussen de ‘oikos’ (het huishou-
den, de economie) en de ‘polis’(de politiek, de
samenleving) een andere ruimte, een ander regis-
ter bestond. Ze noemden het de ‘heterotopia’.
Daartoe hoorden de tempel, het kerkhof en ook 
het theater. Foucault heeft dat thema van de
‘espaces autres’ opnieuw opgenomen, als plaat-
sen en instellingen die normaliteit en continuïteit
bevragen.

De wereld bevindt zich in een grondige transfor-
matie. Het systeem van de nationale staten, uit-
gedokterd in de negentiende eeuw en wankel in
stand gehouden doorheen de woelige twintigste
eeuw, staat stevig onder druk van de mondialise-
ring en vooral ook van de verstedelijking. Kunst 
en cultuur verschuiven mee. Hun positie in relatie
tot de sociale band staat ter discussie. Omdat 
een stad geen land is. En omdat de kunsten zich
hebben ingesteld op een samenleving in een
wereld van landen. En wat dan in een samen-
leving van stedennetwerken? En wat dan als niet
gemeenschappelijkheid, maar graden van verschil
instaan voor het sociale? En zijn de (decretale)
kunsten als gestelde lichamen wel toegerust voor
het postnationale samenleven?

Het theater moet opnieuw zijn plaats innemen 
in de stedelijke polis. Misschien gebeurt dat niet
in de eerste plaats onder dak. Misschien is de
inzet wel om van de publieke ruimte opnieuw een
podium te maken. En misschien is de inzet voor
de podiumkunsten wel om van dat openbare een
heterotopia, een ‘autre lieu’ te maken, te beginnen
met het theatervoorplein, zoals voorheen de ‘par-
vis’ van de tempel of de senaat hebben gewerkt.
Enfin, we zien wel...

Eric Corijn is cultuurfilosoof en socioloog en is als professor

sociale en culturele geografie verbonden aan de VUB.

hirondelle/dooi vogeltje/the great swallow, Benjam
in Verdonck, Brussel 2004 ©

 Alexis Destoop
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DE BLIJVENDE POLITISERING 
IS NEFAST

DIRK VERSTOCKT

Het gaat goed met de productie van 
podiumkunsten in Vlaanderen, ware
het niet dat de ministeriële roep om
diversiteit en participatie danig in de
weg komt te staan van competentie,
kwaliteit en scherpe, dissidente arti-
stieke keuzes.
Ook de daaraan verbonden dode letter
die lokaal cultuurbeleid heet, doet zijn
duit in het vervlakkende zakje. Zo
blijft dat lokale cultuurbeleid voor een
belangrijk deel een synoniem voor een
georganiseerde concurrentie vanuit
stedelijke en gemeentelijke besturen
tegenover kunstenaars en artistieke
privé-initiatieven, die in het vrijmaken
van middelen, doordrukken van beslis-
singen en gelobby op diverse echelons
altijd de duimen moeten leggen.

De blijvende politisering van het kun-
sten- en cultuurbeleid vanaf het
Vlaamse tot het gemeentelijke niveau,
is nog steeds een van de nijpende 
problemen in de spreiding van de
(podium)kunsten in Vlaanderen. 
Welke cultuurbeleidscoördinator zal 
de hand bijten die hem voedt? Welke
cultuurfunctionaris zal een artistiek
programma voorleggen dat misschien
niet goedgekeurd wordt door de vroede
burgervaderen en op die manier zijn
carrière (wat heet) mogelijk hypothe-
keren? Welke directeur van een cultu-

reel centrum klaagt niet over de voort-
durende inmenging à la tête du client
van schepenen en burgemeester? Hoe
lang zullen deze lieden cultuurbeleid
blijven verwarren met city- en egomar-
keting in functie van de vele verkiezin-
gen die de morzel Vlaanderen rijk is en
ter verdediging van de belangen van
zuilen en horigen?

Ook de stedelijke en gemeentelijke
overheden hebben nu de weg gevon-
den naar het Kunstendecreet en rich-
ten sans gêne culturele vzw’s op, om
vervolgens subsidies te komen wegha-
len. De voorbeelden daarvan zijn legio,
een eerste round up kan gemaakt wor-
den nu alle sectoren in het Kunsten-
decreet zijn getreden, met de muziek-
sector als sluitstuk.

Deze ontwikkelingen zijn op termijn
nefast, maar voorlopig zullen de 
podiumkunsten het ermee moeten
doen. Colloquium, iemand?

Dirk Verstockt is regisseur en artistiek projectontwikkelaar en

was tot voor kort artistiek leider van kc nOna in Mechelen.
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Het vertrekpunt van dit voorstel is dat we
binnen de kunstensector en het culturele
werkveld heel simplistisch denken en spreken
over begrippen als culturele diversiteit en
interculturaliteit. Dit denken en spreken is
momenteel gecentreerd rond een vooronder-
stelling van ‘een vreedzaam samenleven van
verschillen’ en gaat voorbij aan de structureel
ingebouwde ongelijkheid die deze verschillen
kwalificeert.

Het verschil van de ene is echter meer waard
dan het verschil van de Andere.
Door steeds maar de eigen (middenklasse) 
vertogen te hanteren en aan te hangen, onder-
schatten en negeren we de manieren waarop
andere vertogen in deze wereld, en meer speci-
fiek ook in onze steden, tot articulatie willen
komen. Veel vertogen worden permanent in
een gemarginaliseerde positie gehouden. 
We doen dit ofwel door deze vertogen niet 
te willen horen, ofwel door hen zogenaamd 
‘te kennen’ en in hun plaats te spreken en te
denken, ofwel door ze op allerlei manieren 
te diskwalificeren of te neutraliseren.
Hiertoe bestaan veel technieken, gaande van
het manipuleren, het simplificeren, het bela-
chelijk maken, tot het demoniseren van de 
niet ‘passende’ vertogen.
We zouden dit kunnen omschrijven als globa-
lisatie op microniveau: globalisatie resulteert
namelijk in een steeds uniformer dominant
vertoog dat geen weerstand noch kritische
bijsturing tolereert. 
De kleinere vertogen, de ‘andere’ vertogen, 
de kritische vertogen, de vertogen die groeien
vanuit de marges van de samenleving, worden
‘perifeer’ gehouden. Ze worden als bedreigend
ervaren en niet meer als ‘motor’ op zoek naar
een meer democratische en rechtvaardige
samenleving. Ook in de stedelijke leefcontext
van de Vlaamse steden zien we op lokaal

niveau dezelfde beweging: men hoort deze 
vertogen niet, ze worden als ondergeschikt aan
de ‘dominante’ vertogen beschouwd.

In het kader van de toekomst van de podium-
kunsten poneren we dat het culturele en artis-
tieke werkveld hierin de experimenteerruimte
zou kunnen claimen en ‘uitbaten’, of zelfs 
‘uitbuiten’, om tot nieuwe ontwikkelingen te
komen.
Het cultureel-artistieke werkveld heeft volgens
ons de potentie om een ‘laboratorium’ te zijn
waar essentiële en existentiële kwesties als
betrokkenheid, verantwoordelijkheid en uni-
versaliteit van waarden kunnen worden onder-
zocht en in beweging gezet. 
Het cultureel-artistieke werkveld heeft de
potentie om de context van culturele diversiteit
(op avant-gardistische wijze) te dynamiseren.
Anders dan het monoculturele van godsdien-
sten en ideologisch vastgelegde kaders (zuilen),
is het cultureel-artistieke werkveld in staat om
door middel van de verbeelding – een typisch
en aanvaard medium van dit werkveld – op
zoek te gaan naar nieuwe vormen van interactie
en betrokkenheid. Willen de podiumkunsten
een rol spelen als laboratorium, dan denken 
we dat ook een en ander aan voorwaarden en
reflecties met nieuwe keuzes vooraf dient te
gaan aan het opzet van deze laboratorium-
positie.

Eerst en vooral moet de sector zich durven te
bezinnen over zijn verankerde institutionele
positie in de samenleving. Sterker nog, wellicht
dient de sector de banden met deze institutio-
nalisering te verzwakken, af te bouwen, zich te
bevrijden van de huidige vanzelfsprekende
institutionele belangenpolitiek en van de dwin-
gende afhankelijkheidsbanden met de subsidië-
rende overheid of economische sectoren. Deze
vraag impliceert evenzeer dat de sector zich

GEEF DE PERIFERIE
EEN CENTRALE PLAATS

DOMINIQUE WILLAERT
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eens ten gronde durft te bezinnen over de 
culturele dominantie (tot zelfs heerschappij)
van bepaalde bevolkingsgroepen in de
samenleving, die in een vicieus en zichzelf
bevestigend verhaal door de sector zelf mee
wordt versterkt. We weten dat we hier op
een moeilijke opdracht botsen en we zijn er
ons bewust van dat vele organisaties in het
cultureel-artistieke landschap (ingebed en
vastgesnoerd als ze zijn in de huidige samen-
levingsstatus-quo) de keuze voor deze
‘onveilige dynamisch vernieuwende positie’
niet zullen kiezen, maar eerder overtuigd
naar zichzelf zullen blijven wijzen vanuit
hun zelfreferentiële groot gelijk en groot
succesverhaal. En we achten weinig politici
onderlegd en moedig genoeg om de grote
cultureel-artistieke bastions (evenmin als
andere bastions) te durven bevragen en 
ontmantelen.

Culturele instellingen zouden de diversi-
teit en de gelaagdheid van de samenleving
moeten omvatten, en dus het mentale erf-
goed en de codering van alle bevolkings-
groepen. Culturele instellingen zouden
vanuit een nieuwe avant-gardistische
opdracht net de periferie centraal moeten
durven stellen en het gemiddelde centrum
durven bevragen.

Daarom lanceren we een open oproep aan
alle culturele actoren om het gezeik over
artistieke autonomie en kwaliteit gedurende
één maand per jaar stop te zetten, omdat dit
credo meestal als een machtsargument fun-
geert en dus de Andere (de minderheids-
vertogen) per definitie vooraf uitsluit. 
We lanceren de open oproep om met on-
middellijke ingang op te houden onszelf als
‘midden in de wereld’ of maatschappelijk
relevant te beschouwen, terwijl we ons meest-
al geen fluit aantrekken van wat er zich dicht
en nabij afspeelt, om aldus hopelijk tot het
besef te komen dat we enkel door het radicaal
betrekken van de Periferie midden in de
wereld zullen worden gesmeten. 
Omdat we het begrip autonomie anderzijds
niet ongenegen zijn, lijkt het ons belangrijk 
om de open oproep genoeg OPEN te hou-
den, maar toch als begin te suggereren dat
een deel van de centen die langs de Gemeen-
schap worden verkregen, best aan de Periferie
worden uitbesteed. Zo kan de Periferie – die
ons waarlijk kan vertellen waar het echt op
staat en ons geweten kan voeden rond dat
waar we echt aan toe zijn – op haar eigen
wijze het woord of beeld nemen, zonder dat
dit theater, visuele antropologie, work in
progress of dans moet worden genoemd.

Dominique Willaert is projectcoördinator 
van Victoria Deluxe, Gent.

Calcutta. De doden van Slenne vertellen, Victoria Deluxe, juni 2005 © Strash/Victoria Deluxe
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ERIC JORIS

EEN TIJDELIJKE 
AMORELE RUIMTE
Ik zie de podiumsector als levende kunst door 
vooral technologische ontwikkelingen evolueren. 
Het podium, de arena, het forum,... zal daarbij van
een  totaal andere geaardheid zijn. Het kan even-
goed door de ingewanden of de mond van de ander
worden gevormd. Onze zintuigen en zenuwbanen
zullen rechtstreekse verbindingen met (dat podium
van) andere lichamen aan kunnen gaan, dankzij
technologie. U proeft het zout vanuit de mond van
die ander.

Door elkaars perceptie (van alle zintuigen) letterlijk
te kunnen delen, en dit in bemiddelde (dramatische)
situaties, krijgen we een heel nieuw speelvlak.
Omdat we een situatie vanuit het bewustzijn van 
de ander zullen beleven, valt de mogelijkheid tot
reflectie binnen ‘de voorstelling’ misschien weg. 
We krijgen een tijdelijke amorele ruimte. De ethiek,
de reflectie ligt daarbuiten, erna, wanneer men zich
bewust wordt van de eigen gestelde, gedachte,
gewilde daden.

Eric Joris is multimedia-artiest, filmmaker, cartoonist, designer
en artistiek leider van Crew.

Met dank aan Etcetera © Eric Joris/Crew, 1997
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DE VIERDE 
DEMOCRATISCHE MACHT

BART DE BAERE

De Raad voor Cultuur eindigde eind verleden jaar zijn
advies over culturele diversiteit met een stevig pleidooi
voor een bewuster zichzelf denkende openbare
culturele sector.
De openbare culturele sector, stelde de raad, maakt
deel uit van een democratisch emancipatieverhaal dat
in grote mate succesvol is geweest. Precies daardoor is
de sector sinds de jaren 1960 in de problemen geko-
men. Er werd geen herijking gevonden die een stap 
verder kon zetten. Men maakte het zich gemakkelijk en
werd dan ook minder dan mogelijk de ontwikkelings-
ruimte van en voor de maatschappij.

Toch blijft de ‘bewustwordende’ culturele werking van
de openbare culturele sector belangrijk, zelfs al is het
enkel in een minimale maar realistische ambitie: name-
lijk om de hele bevolking zoveel mogelijk in direct con-
tact te blijven brengen met de volledige breedte van
mogelijke codes, inhouden en contexten. Als deze mini-
male ambitie wordt opgegeven, geven we onze maat-
schappij op en kiezen we voor een duaal systeem, stel-
de de raad.

We kunnen verder denken. Omgekeerd zou de openbare
culturele sector haar oorsprong binnen een constructieve
emancipatie- en democratiseringsbeweging als een ver-
antwoordelijkheid op zich kunnen nemen. De sector zou
zich dan niet langer impliciet of expliciet marktconform
en productiegericht opstellen, maar net cultuurgericht.
Deze cultuurgerichtheid zou zowel radicaal in de eigen
organisatie kunnen worden doorgetrokken (weg met
sommige efficiënte mechanismen, ook al zijn ze effi-
ciënt!), als in de operationele ambities (hebben we nu
écht hier en daar en waar onze graad van inzicht ver-
hoogd de voorbije maand?) en in de bredere specu-
laties, in de waarden waar men voor staat en van waar-
uit men aanspreekbaar is.

De gemakzuchtige tegenstelling-tot-politiek van de we-
doen-onze-zin-criticasters zou dan worden ingewisseld
voor een streng constructief engagement van een sector
die zich als een vierde democratische macht zou kun-
nen zien.

Bart De Baere is directeur van het MuKHA te Antwerpen.

Zonder titel, Pieter Verm
eersch, 2006 ©

 foto M
uHKA
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DE GESLOTEN
THEATERWERELD OPENEN

Beste Nikol,

Wat valt er door deze jongen nog toe te voe-
gen aan de indrukwekkende lijst initiatieven,
mogelijkheden en plannen die sedert jaar 
en dag door het VTi worden ontwikkeld?
Hoogstens het bericht dat de toenemende
politieke verrechtsing in zijn cultuurgebied
het hem niet langer mogelijk maakt dat hij
uit zijn literaire arbeid van acht à tien uur per
dag een basis minimuminkomen zou kunnen
verwerven op OCMW-niveau, ook al heeft
hij een diploma Germaanse, publiceerde hij
een vijftigtal essays en literaire bijdragen in
Vlaamse en Nederlandse tijdschriften, ver-
schenen er van hem een tiental romans, kan
hij een lijst theaterwerken voorleggen en
heeft hij de afgelopen tien jaar al zijn spaar-
geld geïnvesteerd in zijn eigen arbeid. Wie
heeft aan dit bericht enige boodschap? Geen
uitgever, geen fonds, geen minister, geen
theater, geen theaterinstituut.

Welk redelijk bericht zou van hieruit dan wel
moeten uitgaan in antwoord op je vriendelij-
ke vraag? Dat de minister moet ophouden
met democratisering te verwarren met popu-
lisme? Dat hij moet ophouden met alles 
cultuur te noemen? Dat hij de kunstensector
niet moet subsidiëren, maar economische
mogelijkheden moet creëren opdat er in die
sector uit arbeid inkomen kan verworven
worden, ook door diegenen die niet binnen
de apparaten werkzaam zijn? Wie heeft aan
dit bericht enige boodschap? Geen regisseur,
geen acteur, geen dramaturg, geen toneel-
schrijver, geen artistiek directeur. 

Hoogstens zou ik aan jou iets kunnen vertel-
len over hoe de theaterwereld er van hieruit
uitziet. Een vrij gesloten wereld waarin men
zichzelf in een niche moet zien onder te
brengen. Vandaar uit moet men toch steeds
opnieuw voldoende kracht en creativiteit 
proberen te ontwikkelen om te vermijden 
dat men zijn eigen wereld laat imploderen 
en ondergaat in zijn tijdelijke succes of zijn
eigen gelijk. Ik vrees dat Marianne Van
Kerkhoven daar al verstandiger dingen 
over gezegd heeft en ik denk ook dat deze
discussie telkens opnieuw wordt gevoerd als
het om subsidiëring gaat. 

Wellicht dat er onder allen die op het orga-
nisatorische niveau in de theatersector 
werken of daar enige verantwoordelijkheid
voor gevraagd hebben, mensen zouden 
kunnen worden gevonden die de gesloten
theaterwereld openen door de contacten 
met beeldende kunstenaars, schrijvers, 
componisten, architecten te verruimen en 
de aandacht voor hun werk in de theater-
wereld te stimuleren. Maar misschien kunnen
we het daar eens over hebben bij een kopje
koffie op een zonnig terras als de oorlog
voorbij zal zijn. 

Vriendelijke groet,
Pol Hoste

Pol Hoste is auteur.

POL HOSTE

062882 Courant 78  08-08-2006  16:37  Pagina 27



EEN EVENWICHT TUSSEN
VRAAG & AANBOD

BERT HEYLEN

Het basisprincipe van de vrije markteconomie is dat
vraag en aanbod automatisch op zoek gaan naar een
evenwicht. Dit principe geldt ook gedeeltelijk voor de
theatermarkt, waar de vraag gecreëerd wordt door 
enerzijds het publiek en anderzijds de presenterende
cultuurhuizen. Het aanbod is uiteraard de voorstellin-
gen. Groot verschil met de vrije markt is dat de theater-
markt voor het overgrote deel gestuurd wordt door de
overheid, onder andere via subsidies. Dit is belangrijk
omdat de overheid voor een stuk zelf bepaalt waar
vraag en aanbod elkaar vinden.

Als we vraag en aanbod in de theatersector onder de
loep nemen, dan weerklinkt meermaals de noodkreet
van gezelschappen die hun voorstellingen moeilijk
gespreid krijgen. Als programmator word je dan ook
geconfronteerd met de luxe van een groot kwalitatief
aanbod (behalve dan in het jeugdtheater waar, voor-
namelijk voor de middelbare schoolleeftijd, slechts een
beperkt aanbod is). Door dit grote aanbod in het vol-
wassenentheater, lijkt het dan ook interessanter om
eerder de vraagzijde van de theatermarkt te bewerken. 

Het stimuleren van de vraag naar theater kan op twee
fronten gebeuren: via het publiek en via de cultuur-
huizen. Om meer publiek de weg naar het theater te
laten vinden, zijn in de eerste plaats niet de gezel-
schappen aan zet, maar eerder de cultuurspreiders en
beleidsmakers. Zo kan het bijvoorbeeld interessant zijn
om naast de broodnodige schouwburgprogrammeringen
en de reguliere werking van cultuurcentra en kunsten-
centra, ook alternatieve manieren te stimuleren om
theater te presenteren. Festivals, zomerprogrammerin-
gen, locatieprojecten,... brengen een massa mensen op
de been die niet snel hun draai vinden in het pluche
van een schouwburg. Het succes van de Zomer van
Antwerpen is hiervan het levende voorbeeld. Feest en
belevenis blijken naast de voorstelling een goede reden
om naar theater te gaan. Elke zichzelf respecterende
stad heeft tegenwoordig een zomerfestival. Kunnen deze
steden niet gestimuleerd worden om naast muziek ook
podiumkunsten te presenteren, zoals bijvoorbeeld op de
Gentse Feesten gebeurt?

Het tweede front waarop de vraag naar theater gesti-
muleerd kan worden, is via de programmering (zowel
theater als dans, muziek, cabaret, musical,...) van 

cultuurcentra. Waarom kan voor cultuurhuizen, en meer
bepaald de cultuurcentra, geen commissie in het leven
geroepen worden die de totale programmering beoor-
deelt? Beoordelingscriteria kunnen artisticiteit, com-
mercialiteit, specificiteit, publiciteit,... zijn. Minder
commerciële programmeringen kunnen op die manier
beter betoelaagd worden. Dit is meteen een aanvulling
op de huidige, voornamelijk kwantitatieve beoordeling
van cultuurcentra. In ieder geval lijken dwarsverbindin-
gen en koppelingen van het Decreet op het Lokaal
Cultuurbeleid met het Kunstendecreet interessant om
de afstand tussen de theatersector en de cultuurcentra
(en meer bepaald de A-centra) te verkleinen. 

Door het stimuleren van de vraag naar theater, zal het
aanbod beter gespreid raken en mogelijk zelfs kunnen
stijgen. Aan dit nieuwe evenwicht is uiteraard een prijs-
kaartje verbonden. Dit is misschien wel de prijs van een
realistische verhoogde cultuurparticipatie.
Cultuurparticipatie waarmee ook de theatermaker zich
makkelijker zal kunnen verzoenen. De theatermaker zal
zijn/haar koers kunnen varen en autonome kunstenaar
zijn. Het is immers aan de vraagzijde dat we willen
morrelen.

Tot slot wil ik toch nog pleiten voor twee ingrepen aan
de aanbodzijde van de theatermarkt. Jonge, beginnen-
de, pas afgestudeerde kunstenaars moeten beter onder-
steund worden. Het huidige subsidiesysteem laat hen
vaak in de kou staan. Geld voor hen vrijmaken, is ten
koste van gevestigde waarden en dus niet altijd evi-
dent. Tegelijkertijd bestaat niet altijd de mogelijkheid
voor jonge theatermakers om aan te kloppen bij de 
grotere huizen, omdat ook zij een saturatiepunt kennen.
Daarom een pleidooi om onze nieuwe talenten beter te
beschermen en te steunen. 
Daarnaast en daarbij aansluitend, lijkt het me zinvol
om een projectsubsidie-aanvrager de nodige juridische-
en managementomkadering te bieden. Laat een regis-
seur, regisseur zijn. Het is niet logisch te verwachten
dat hij/zij ook zakelijk leider, jurist, boekhouder en
manager is.

Bert Heylen is theater- en dansprogrammator 
bij de Warande, Turnhout.
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HET GROOTSTE CULTUURPODIUM:
DE OPENBARE OMROEP

1. HET VERHAAL VAN DE MAN DIE GOEDE IDEEËN HAD VOOR DE PODIUMKUNSTEN.
Er was eens een man met goede ideeën voor de podiumkunsten.

‘Ik weet niet wat goed is, maar ik heb wel ideeën!’
(vrij naar Joke van Leeuwen)

2. WEG DIE HANDEL!
(bij het vertrek van Bernard Foccroulle)

Als opera het epicentrum is van alle kunsten en dus per definitie het summum van vrij denken en creëren
kan zijn, is het niet verwonderlijk dat het de plek was waar in de negentiende eeuw de burgerij in
opstand kwam tegen de politieke machthebbers. 
Gerard Mortier gaf in De Munt met bravoure die kunsten en kunstenaars terug hun geëigende plaats. 
Bernard Foccroulle verstond de kunst om ook de maatschappelijke ontvoogdingsgedachte weer actueel te
maken in De Munt: hier geen zichzelf bevestigende bourgeoisie, wel vrijdenkers en democraten. 
De Munt als kunsttempel, waar de markthandel in klanken en beelden verbannen wordt. Welke Gerard of
Bernard staat op en vat dan nu het echte werk aan door zich vast te bijten in het grootste cultuurpodium
voor onze burgers: de openbare omroep?

Bruno Verbergt is bedrijfsdirecteur Cultuur, Sport en Recreatie bij Stad Antwerpen.

BRUNO VERBERGT

Het bezoek van de sultan der Indiën op zijn olifant die door de tijd kan reizen, Royal de Luxe, Antwerpen 2006 ©
 Daniël De Rudder –http://daniel-de-rudder.fotopic.net/
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COLLOQUIUM

2010: 
A STAGE 
ODYSSEY
TOEKOMSTSCENARIO’S 
VOOR DE PODIUMKUNSTEN

31|08|2006 deSingel Antwerpen
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In dit colloquium gaat het Vlaams Theater Instituut op zoek
naar een toekomst voor de podiumkunsten. We willen de
sector uitnodigen om nieuwe ideeën aan te boren, om met
elkaar in debat te gaan en buiten de lijntjes te denken. De
veelkleurige toekomstdromen die in deze Courant werden
verzameld, vormen het opstapje. Het colloquium wordt
opgebouwd rond vijf thema’s, waarvoor evenveel toekomst-
pistes werden uitgewerkt. Met dit materiaal gaan we ver-
volgens in werkgroepen aan de slag, om het verder uit te
diepen, af te ketsen of bij te vijlen.

PROGRAMMA
09:30 Onthaal

10:00 Verwelkoming

10:30 Inleiding door het Vlaams Theater Instituut
Momenteel buigt het VTi zich over een grondige veldanalyse
van de podiumkunsten. Dit is ook de context waarbinnen de
toekomstscenario’s ontstonden. 

11:00 Panelgesprek op basis van enkele scenario’s en
ideeën uit Courant#78, met Fran Devos, Steven Vandervelden,
Sara De Bosschere, Ugo Dehaes en Ruud Gielens. 
Moderator is Anna Luyten.

12:00 Voorstelling van de vijf toekomstpistes, ingeleid door:
• Johan Simons: Kunnen (jonge) kunstenaars geholpen 
• worden? Over continuïteit en vernieuwing.
• Erwin Jans: Artistieke praktijken in een diverse samenleving.
• Over diversiteit. 
• Guy Gypens: Europa is het binnenland. 
• Over internationaal werken.
• François Mylle: Het kerntakendebat revisited. 
• Over lokale verantwoordelijkheid.
• Jaap Jong: Als het regent in Nederland. 
• Over samenwerkingsmodellen.

13:00 Lunch

14:00 In de namiddag buigen we ons in vijf werkgroepen
over de toekomstpistes:
• OVER CONTINUÏTEIT EN VERNIEUWING
(moderator: Annemie Vanackere) 

Kunnen beginnende kunstenaars geholpen worden? Moet de
overheid meteen klaar staan met subsidies of moeten ze een
tijdje door de woestijn vooraleer er financiële of andere steun
komt? Hoeveel kansen moet je ze geven? Moet er paal en perk
gesteld worden aan projectsubsidies? Wat kunnen grote
huizen, zoals de stadstheaters en kunstencentra, doen voor
beginnende kunstenaars zonder al te bevoogdend op te treden?
Of moet er meer doorstroming (afvloeiing) zijn in de structureel
gesubsidieerde gezelschappen om anderen kansen te bieden?

• OVER DIVERSITEIT (moderator: Edith Nobel)

In hoeverre wil de kunstensector interculturaliseren? Moeten de
quota er komen? Zorgt dat ook voor een gemengd publiek in de
zaal? Hoe kunnen we niet het eindproduct, maar het proces
valoriseren? Zijn onze journalisten genoeg geïnformeerd om te
schrijven over niet-Europees theater? Primeert artistieke
kwaliteit of etnische achtergrond bij de beoordeling en pro-
grammering? Hoe krijgen we meer allochtone jongeren in de
theateropleidingen? 

• OVER INTERNATIONAAL WERKEN
(moderator: Patrick Allegaert)

Welk overheidsbeleid is er in de toekomst nodig om de interna-
tionale uitstraling van onze podiumkunsten te koesteren? Hoe
belangrijk is internationaal werken voor een kunstenaar, voor
zijn/haar organisatie enerzijds en voor de overheid anderzijds?
Hoe kan die internationale dimensie op een zichtbare manier
deel uit maken van de structurele werking? Hoe gaat de over-
heid daar mee om? Tot waar reikt het binnenland en waar
begint de wereld? Is het werken met prioritaire gebieden (een
politieke keuze) verenigbaar met de artistieke praktijk?

• OVER LOKALE VERANTWOORDELIJKHEID
(moderator: Bart Caron)

Grijpen onze burgemeesters de macht? Is de beleidsautonomie
van de Vlaamse overheid, van provincies en gemeenten heilig?
Willen we een gedeelde verantwoordelijkheid en financiering
van organisaties, of valt elke organisatie beter onder één wel-
bepaalde overheidsinstantie? Kan bevoegdheidsverdeling op
basis van de uitstraling of het netwerk van organisaties –
internationaal, nationaal, lokaal? Of is het aangewezen om
vanuit functies te vertrekken: O&O, creatie, presentatie, sprei-
ding, infrastructuur,...? Zijn kunstenconvenants een interes-
sant instrument? Volstaan afspraken met de grotere steden?
Of is afstemmen per regio een beter alternatief?

• OVER SAMENWERKINGSMODELLEN
(moderator: Hugo Vanden Driessche)

Welke samenwerkingsmodellen kunnen we ontwikkelen als
alternatief voor een eigen structuur rond een podiumkunste-
naar? Hoe evident is de samenwerking met een andere
(grotere) structuur, een alternatief managementbureau, werk-
plaats, theaterbureau? Kunnen we niet met zijn allen
aansluiten bij hetzelfde boekhoudkantoor, sociaal secretariaat
of SBK? Hoe kunnen we de opgebouwde kennis beter delen? In
hoeverre kan structureel samenwerken soms wel en soms niet
een oplossing bieden? Wanneer is de kloof tussen theorie en
praktijk te diep? En wat mag het kosten? 

16:00 Koffiepauze

16:30 Anna Luyten interviewt de verslaggevers van de 
vijf werkgroepen: Mesut Arslan, Dominique Willaert, 
Hilde Teuchies, Roel Verniers en Dirk De Corte.

17:45 Dagsluiter Dirk Pauwels

18:00 Drink

PRAKTISCH
• Donderdag 31 augustus, van 9:30 tot 18:00
• Zwarte Zaal van deSingel, Antwerpen
• Een organisatie van het Vlaams Theater Instituut 
• i.s.m. Het Theaterfestival en de Vlaamse Directies 
• voor Podiumkunsten
• Gratis deelname
• Inschrijvingen en meer informatie: 
• info@vti.be of 02-201.09.06
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Dankzij de moderne cultuurpolitiek en het bijbehorende
subsidiestelsel willen kunstenaars niets liever dan uit de
hand van de overheid eten. Deze verambtelijking roept
vragen op rond de positie van de kunstenaar als criticus
en rebel. Hoe geloofwaardig is kunst met een politiek A-
label? Moeten wij de apologeten zijn van de ‘actieve wel-
vaartstaat’? Moeten wij de architectuur van het positief
denken vormgeven? Moeten wij podia bouwen die een vals
gevoel van eenheid symboliseren? Hoe komt het dat een
theater als het NTGent een soort apologie opvoert voor
Wilfried Martens, in mijn jonge tijd nog een gehaat sym-
bool van anti-democratie, de man van Poupehan, de vol-
machtenpremier die het parlement voorloog over de kern-
raketten? Hoe komt het dat Jan Fabre, ooit iemand die in
kleine zaaltjes échte subversieve stukken opvoerde, nu
alleen nog zichzelf herhaalt en het plafond van het
Koninklijk Paleis decoreert – altijd natuurlijk met die 
eeuwige kevers, zijn handelsmerk? Wat is er misgelopen?

Kijken we even naar de evolutie van het Italiaanse theater
sinds de middeleeuwen. Uit het geïmproviseerde straat-
theater ontstond in de 16de eeuw de commedia dell’arte:
reizende gezelschappen, bestaande uit werklozen en out-
laws in de streek van Bergamo, waar het toen economisch
enorm slecht ging. Hun boodschap was subversief-poli-
tiek, bedekt onder een dikke laag scabreuze humor, hun
levenshouding was anarchistisch. Mensen als Dario Fo
hebben erop voortgebouwd. Voor het politieke systeem
waren deze zwervende kunstenaars met hun hilarische
anti-establishment kluchten een doorn in het oog. In de
17de eeuw greep er dan ook een poging plaats om de
nomaden te recupereren: er ontstond een repertoiretheater
(Goldoni), een mecenaat (voorloper van de overheidssub-
sidies) en tegelijk werden er theaterzalen gebouwd. De
komedianten werden ‘gehuisvest’. Eerst tijdelijk, later
definitief, als ‘residerend gezelschap’. De opera, die ont-
stond als camerata (halfclandestiene kamertoneeltjes)
kreeg eveneens een rococobonbonnière als behuizing.
Langzamerhand verdween het ‘scherp’ uit de teksten en
verschenen de dikke primadonna’s en de brultenoren.
Architectuur blijkt dus een element van machtstrategie:
het is iets waar alle architecten zich bewust van moeten
zijn. De overheid bouwt nooit zomaar, ze bouwt om te
beheersen. Subsidies zijn geen geschenk, het zijn betalin-
gen voor een dienst van onderhorigheid. 

De conclusie is dat kunst opnieuw mobiel moet worden,
misschien zelfs ondergronds moet gaan, om te ontsnap-
pen aan de wurggreep van de macht. Het internet doet
het nu al. De straat is onze focus, niet het cultuurpaleis.
Schept dit mogelijkheden voor een 21ste eeuwse, niet-
betuttelende, niet-determinerende scenografie die vooral
recycleert, suggereert, open ruimte laat? Een postmoderne
commedia dell’ arte? Het is toch vreemd en fascinerend
dat een estheet en gereputeerd architect van de publieke
ruimte, zoals Aldo Rossi, het kaduke woonwagentje van
Pinocchio tot archetype en inspiratiebron verheft: de ste-
deling wordt forens, en vandaar weer nomade, in een
wereld waar individuen niet meer echt wortelen (de verti-
cale ‘radix’), maar veeleer kruipwortelen (de ‘rhizome’ 
van G. Deleuze). Hoe kan een kunstenaar in die wervel
nog ‘resideren’?

Ik weet niet of er, in het perspectief van het nieuwe
straattheater, voor ministers of adviescommissies nog
een rol is weggelegd. Echter vast en zeker opent ons idee
een onbetreden pad voor de podiumkunsten: plekken
beschikbaar maken voor recyclage, vrijplekken exploreren,
ruimtes ontdekken of herontdekken, die vragen om toe-
eigening. Je ding doen en wegwezen, zoals een clandes-
tiene valschermspringer van een building springt en
maakt dat hij wegkomt. Het reglement verbiedt de act en
lokt hem uit. De stad als tableau vivant, met geïmprovi-
seerde zeepkistpodia die eerder geheime rendez-vous-
plekken zijn dan collectivistische oorden van gezelligheid.
De stad als ongedefinieerd free podium, altijd met het
recht van de acteur/bewoner om uit zijn rol te stappen, 
er niet bij te horen en af te wijken in zijstraten, stegen,
doodlopende wegen. Pas dan is kunst leven. 

Johan Sanctorum is cultuurfilosoof, auteur, columnist 
en bezielende kracht achter www.visionair-belgie.be.

DE STAD ALS 
FREE PODIUM

JOHAN SANCTORUM
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EEN HOOFD VOL 
STOMENDE GEDACHTEN

LUK VAN DEN DRIES

Luk Van den Dries doceert theaterwetenschap aan de Universiteit Antwerpen.

Droom van een theater

met de kracht van Katrina.

Overrompelend.

Verwoestend.

Onweerstaanbaar.

Golven die binnenkletsen 

door kieren en gaten. 

Alle sluizen open.

Neergutsende regen.

Duizelingwekkende wind.

Een theater dat raast 

en brult.

In het oog van de storm, 

de toeschouwer.

Poriën zonder prut.

Gegeseld vlees.

En een hoofd 

vol stomende gedachten.
NEMO OBSERVATORIUM, 00.
Simulation of a typhoon to be experienced individually on a chair in the centre of a storm.

Afbeelding ©
 Lawrence M

alstaf, Galerie Fortlaan 17, Gent

062882 Courant 78  08-08-2006  16:37  Pagina 33



WILLEN WE NOG 
PUBLIEK ZIJN?

BART MEULEMAN

Het theater is een kunstvorm die teruggaat op een eeu-
wenoud dispositief, en dat dispositief staat vandaag
onder zware druk. 

Wat doet een speler die een voorstelling brengt? Hij
toont zich hier en nu, op een scène, voor een groep indi-
viduen die zich speciaal voor deze gelegenheid tot een
ontvankelijk en schijnbaar passief publiek heeft omge-
vormd. Theater kan men nooit – zoals het verslag van
een sportwedstrijd – in relais bekijken; men is er bij of
niet. Via captatie kan de kijker zich (letterlijk) wel een
beeld van het gebeuren vormen, maar hij kan er nooit
mee deelachtig aan worden. De expressie van een
acteur verdraagt ook geen camera, ze is daar niet voor
bedoeld. Ze kan slechts ervaren en begrepen worden
vanuit de theaterstoel. Anders gezegd: iemand die de
tape of een dvd van een voorstelling bekijkt, zal nooit
tot het publiek kunnen behoren. Hij bevindt zich finaal
in een andere ruimte. Terwijl dat laatste juist altijd de
aantrekkingskracht van het theater is geweest. Men is
‘er bij’, men ondergaat de vertelling of de vertoning,
men gaat er in op. En na afloop heeft men iets beleefd,
men is om het ouderwets te zeggen ‘gereinigd’. Het oer-
oude verhaal van ritueel en catharsis.

Wie een voorstelling bezoekt, onderwerpt zich daarom
aan het dispositief van de Meester. Dat is niet de
acteur of de regisseur, maar de Vertelling zelf. Ze stelt
haar wetten van afstand (tussen scène en zaal), passi-
viteit (de toeschouwer ondergaat), collectiviteit (men is
onderdeel van een publiek), sublimatie (het getoonde is
slechts een bespiegeling op de werkelijkheid) en over-
gave (men wil de vertoning geloven). In het verleden
heeft men wel eens willen morrelen aan die wetten (die

guitige jaren zestig toch!), maar dan vanuit het theater
zelf, zeer onbeholpen.
Pas nu, met de verwoestende intocht van de multimedia
als internet, reality TV en games, liggen die wetten 
werkelijk aan diggelen. Ze zijn ingeruild voor real time
beleving, interactiviteit en singulariteit. Men voelt zich
naast speler veeleer zelf Meester, wordt door de nieuwe
media ook in die stoel gekatapulteerd. Het klassieke
toneelapparaat vraagt overgave, onderwerping, een wil
tot purificatie. De nieuwe machinerie spoort aan tot
controle, eenzaam voyeurisme, nervositeit. Dit laatste is
een vaststelling, niet noodzakelijk een moreel oordeel.
Maar toch, voor wie zich altijd veilig voelde in de stoel
van de toeschouwer, is dit een brutale shock. Misschien
wel een catastrofe. Er staat veel op het spel. Er kan
veel verloren gaan. Maar wie kan het wat schelen? 

Vraag is of men vandaag nog tot een publiek in de
klassieke zin wil behoren. Of men überhaupt nog
publiek wil zijn, in plaats van zelf te spelen. En dat is
niet alleen een kwestie van innoverende techniek, maar
ook een ideologische kwestie. In een maatschappij
waarin ons voortdurend wordt aangepraat dat we zelf
moeten kiezen, zelf moeten bepalen, inspraak of zelfs
controle moeten hebben, kortom: waarin we voortdurend
worden opgejut tot emancipatie (merk de paradox),
blijft er weinig tijd en ruimte voor het tijdrovende ver-
haal, de ingewikkelde boodschap van de andere. Een
verhaal dat geduld, rust en overgave vergt, en waarin
we niet kunnen en mogen tussenkomen. Theater is bij
uitstek zo’n verhaal. 

Toch is het grootste gevaar voor het theater niet dat 
het verdwijnt door toedoen van het verbond tussen de
multimedia met hun radicaal nieuwe dispositief en de
‘emancipatie’-ideologie. Ik geloof ook niet dat het zal
verdwijnen, integendeel. Het grootste gevaar is dat
theater juist een ervaring wordt waarop men nog eens
kan terugvallen als men de interactiviteit beu is. Als
men de drukknoppen en webcams even wil laten voor
wat ze zijn, om zich nog eens ouderwets over te geven
aan een massaspektakel. De toekomst van het theater
zal zich dan niet afspelen bij Victoria of in de Bourla,
maar in het Sportpaleis of bij Studio 100. Maar nog-
maals, wie ligt er wakker van?

Bart Meuleman is auteur en theatermaker.
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M
artens, Bart M

eulem
an en Koen De Sutter – Theater Antigone en NTGent,  2005-6 ©

 Phile Deprez
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DE OPERA ALS CENTRUM 
VAN HET CULTUURLEVEN

GUY COOLEN

35

Blauwbaards Burcht, W
outer Van Looy – M

uziektheater Transparant, 2005-6 ©
 Peter M

issotten

Een visionaire visie op het muziek/theater-
landschap. Laat ons er nu eens vanuit gaan 
dat de schotten tussen de disciplines voor een
groot stuk verdwenen zijn. En dat het opera-
huis opnieuw de rol kan spelen als centrum
van het cultuurleven.
Behoudsgezind hoeft deze stelling helemaal
niet te zijn, want het moet hier dan gaan 
over de opera als instelling met een vorm die
een van de meest avontuurlijke in de gehele
podiumkunstensector is. Een operahuis dat
zich ontdaan heeft van zijn burgerlijk kleedje,
en dat zich volledig geïntegreerd heeft in het
stads- en gemeenschapsleven. In zo’n situatie
wordt de opera de plek bij uitstek van de kun-
sten, wordt opera avontuurlijk, wordt de opera
een vrijplaats voor het radicaal herdenken van
het repertoire (dat wel een speerpunt moet 
blijven), genereert opera nieuw werk en een
nieuwe taal. 

Zo’n operahuis koestert zijn artiesten en past
zijn productiemethode aan de noden van die
artiesten aan. Zo’n opera initieert en is aan-
spreekbaar. Zo’n opera op het kruispunt van 
de kunsten, daar moeten we aan werken.

Guy Coolen is algemeen en artistiek directeur 

van Muziektheater Transparant.
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DE AUTO
BODÉ OWA

Mieke op jardin.
Beelden technische fiche interieur auto.

M. De auto is een cultuurfenomeen. Ga op de baan,
landweg of autostrade en kijk goed. Daar komt hij:
schoon, stijlvol, smaakvol, absolute topklasse, alles
derop en deraan. Topless, ABS, CO2, GPS, airbag,
airco, alarm, een verbluffend dashboard,... Je bent
er 100% zeker van: dat is de auto van een blanke.

B. 20 meter verderop zie je een andere auto. 10 jaar
oud, open dakje, een beetje roest onderaan,... maar
niemand ziet dat. De eigenaar heeft een blauwe
ADIDAS jogging aan. Witte Air Max NIKE-schoenen
en een petje van LACOSTE. Je hoort de muziek in zijn
auto:
(Hiphop: B+M mimeren petje + dansje en eindaccent)
...juist: ‘t is een Marokkaan.
Hij rijdt 10 kilometer per uur waar hij normaal 50
mag rijden. Je zou hem een heel plichtsbewuste
landgenoot kunnen noemen, tot hij zijn auto abrupt
stopt, zomaar.

M. Hij stapt uit. En op zijn dooie gemakske wandelt hij
naar de auto voor de zijne. Hij leunt tegen de deur en
...’t is een vriend. En hij moet goeiendag zeggen. 
(B+M: “handjes geven”)
SLEM  / SLEM / SLEM / SLEM

B. Hoe is’t met je zuster? En met je vader? En met de
zuster van je andere zuster? Wat heeft ze vandaag
gegeten? Witloof in hesp met puree? Je bent met
mijn voeten aan ‘t spelen hé, grapjas! Tagine
Bilhem! Dat was gisteren. En heu, vanmorgen?

M. Achter zijn hinderlijk geplaatste auto komt een ande-
re auto staan. Zo’n euh..., zo’n klein autootje.

B. Clio of Panda
M. Ja. Met daarin een preuts blank meisje. Begin 20,

brilleke, frêle van postuur.
B. Juist afgestudeerd van de Hogeschool van

Aântwaârpe...
Ze toetert diskreet.

M. Toettoeoet... meneer excuseer, meneer excuseer! Zou
ik misschien kunnen passeren want ik heb een solli-
citatiegesprek en ik ben héél zenuwachtig en ik moet
eigenlijk dringend door, en... euh... meneer!

B. Shmed – Din dje mak – Taboen djemak – Gawri
dzeb!
En de oom van de broer van je vader? 
Wat heeft die gegeten? 
Ook Tagine Bilhem? Dat was eergisteren hé. 
En gisteren?

M. Ondertussen ontstaat daar dus wel een file van om
en bij de 4 km. Teut – teut – Pwèt – Pwèt – Pfoeoet
– Pfoeoet!
Hij raakt geïrriteerd, draait zich om naar de ongedul-
dige chauffeurs en...

B. RACIST! Gij ook racist. Die vanachter ook, allemaal
racist!
Intolerante racisten!
(schermutseling met publiek + M.; B. boos)

M. Ja... ja... bon...
Een beetje verder zie je een zelfde auto als die van

die Marokkaan maar 10 jaar jonger.
(B. uitnodigen)
Dat is de Turk.
(B: impressie fiere Turk + kusjes)
Turken spelen nooit Hiphop in de auto... Nee! Alleen
Turkse muziek. Al de rest is:

M+B YABANGI
M. Dat betekent vreemde muziek

(B. zingt Turkse muziek.)
M+B (halen zakdoekjes uit)

Bir mumdur
Iki mumdur 
Uç mumdur
Dort mumdur - on dort mumdur
Bana bi bade doldu
Bune guzel dugundur
Hani na
Hani na-a - Hani na
çok çok güzel!

B. Nevarulan? Kopek!
M. Domus!
B. Anasini bilmenyaptimin. Göt verenin gavur!
M. Dit ga ik dus niet vertalen!
B. Yok?
M. Yok!

Bon... je kijkt in het verkeer. Je ziet veel actie, veel
mensen, veel auto’s. Maar waarom... waarom zie je
nooit een Chinees in een rijdende auto?

M. Raar maar waar. Een Chinees met een auto zie je
nooit op de baan. Alleen op de parking van Delhaize
en op de parking van een Chinees restaurant. Ze zijn
altijd bezig aan ’t laden bij een winkel, of aan ’t los-
sen bij hun restaurant. Ze gaan nooit naar de
WIBRA.

M. WIBLA! (hoofdschuddend)
B. Of naar de ALDI.
M. ALDI! (hoofdschuddend)
B. Dat is alleen voor Turken, Marokkanen en zwarten.
M. Tulken, Mallokkanen, zwalten (ja knikkend)

En in ‘t weekend, in ‘t weekend gaan ze naar de
opera. Want Suzy Ling, hun dochter, die speelt eerste
viool in ’t nationaal orkest.
O... en dan komen we bij de laatste auto. Die is min-
stens 15 jaar oud, van Japanse of Koreaanse makelij
en je weet het direct:

B. (mompelend) ‘t Is de auto van een zwarte
M. (hand aan het oor) Wablief?
B. ‘t Is de auto van een zwarte! De zwarte heeft de

slechtste auto.
M. (airhostess-gebaren) Het dak is...
B. groen
M. de linkerdeur...
B. blauw
M. de rechterdeur...
B. geel
M. 2 van de ramen zijn...
B. dichtgeplakt met vuilniszakken.
M. en geen...
B. geen ruitenwissers
M. en alle knopjes en accessoires die op het dashbord

zouden moeten zitten die... die zijn allang verdwenen
bij de derde eigenaar.
O... en onderaan heeft de auto ook 5 verschillende
chassisnummers. Je vindt hem dus ook altijd op de
pechstrook.

B. Het woord auto is de afkorting van het woord auto-
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mobiel. Maar de auto van een zwarte is nooit mobiel.
‘t Is een mirakel dat de auto op de baan is geraakt.
En dan begint de cinema:

M. (mompelend) ‘t Is de vrouw die rijdt.
B. (hand aan het oor) Wablief?
M. ‘t Is de vrouw die rijdt!

En haar man en de kleine kinderen proberen de auto 
te duwen.

B. ‘Rosalie! Je t’ai déjà dit: pour démarrer la voiture,
faut la mettre 5ième vitesse, pas 1ière. 
(M: herhaling + je sais, Dieudonné)
Et toi, Jean-Yves, dis à touts tes frères là-bas: ils
doivent pousser. Marie-France, dis à toutes tes
soeurs: elles doivent pousser. Tout le monde pous-
ser! Il faut pousser! Tout le monde pousser! Il faut
pousser.’
(M+B heupbeweging duwen van de auto)

M. Ja, bon. D’er is maar één onderdeel van die auto dat
steeds intact blijft, dat steeds in één geheel blijft.
En dat is: DE SLEUTEL!
Je ziet dus wel iets met de vorm van een auto, je
denkt: ‘t is een auto ...

B. Mis!
M. (motor aan) Taanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanja
B. START / STOP
M. (motor aan) Taanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanja
B. START / STOP
M. (motor aan) Taanjanjanjanjanjanjanjanjanjanjanja

B. START / STOP
Het ministerie van Justitie...

M. Ministerie van Justitie?
B. Het ministerie van Justitie is net een perfecte auto.

Het heeft alles. ‘t Kan alles.
Democratie, mensenrechten, subsidies, 
topadvocaten, rechters en rechtbanken. 
Kan ALLES! Kan zelfs 500 km per uur halen maar ...

M. Telkens als er een belangrijke rechtzaak moet voor-
komen is er miserie. Het is zoals de auto van een
zwarte hé. Die start maar valt telkens weer stil.

B. Zaak Sémira Adamu:
M+B START / STOP
B. Hutu’s en Tutsi’s in Brussel:
M+B START / STOP
B. Sharon:
M+B STOP / STOP
B. General Francks en Bush:
M+B STOP / STOP
B. Genocidewet:
M+B STOP stop stop stop stop stop stop stop stop 
B. André Cools: 
M+B START / STOP / START / STOP / START / STOP / 

START / STOP...
(beiden af cour)

Bodé Owa is podiumkunstenaar en maakt deel uit van het
theatercollectief Black Vlaming.

HET AMATEURSCHAP 
VOORBIJ

KOENRAAD DE MEYER
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Mijn visie op de toekomst van het theater is een
visie van de kleine hoop.

Zo hoop ik als beginnende Vlaamse theaterschrij-
ver niet weggestopt te worden in het amateur-
theater. Dat zal allemaal best leuk – of in de woor-
den van een bevriende acteur: een leuke bezig-
heidstherapie – zijn. Toch hoop ik op meer. 
Theater is theater, of er nu geld mee gemoeid is 
of niet. Laat dus a.u.b. die scheiding achterwege.
Het doet de niet-verdienende theaterschrijver geen
goed.

Zo hoop ik dat elke niet-professionele theater-
schrijver het amateurschap mag overstijgen. 
Het is geen hobby, het is een noodzaak. Het is
leven en het moet leven, stinken. Zelfs in al zijn
poëzie.

Zo hoop ik op de nodige middelen die het de
beginnende theaterschrijver mogelijk maken zich-
zelf te ontplooien; en dan heb ik het niet over geld

(oud zeer) maar over tijd en ruimte. Of over
publiek. Over de nodige respons van de mensen,
over interactie. Over de critici.

Zo hoop ik op meer lef en het blijven volgen van
mijn eigen stem. Ook al gaat die tegen de tendens
in. En hoop ik op vernieuwing door terug te gaan.
Vernieuwing door terug te gaan. Omdat ik het
niet genoeg kan zeggen. 

Zo hoop ik op de evenwaardige literaire waarde
van een theatertekst. En op meer publicatieruimte.

En op de dialoog. Ik hoop op de dialoog, zeg foert
aan de monoloog. 

En op sfeer, vooral hoop ik op veel sfeer.

En nu schrijven maar.

Koenraad De Meyer is redactielid 
van Gierik & Nieuw Vlaams Tijdschrift.
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MINDER REGELS
EN MEER GEEST

JO ROETS

Ik droom van een sector die erin slaagt om de schot-
ten echt weg te halen, niet alleen in een papieren
decreet, maar in het veld. Waarin individuen en
gezelschappen pogingen doen om zichzelf te over-
stijgen, van hun eiland weg te drijven naar anderen
toe. Waarin we meer bezig zijn met wat ons onderling
bindt, dan wat ons scheidt – om het met grote woor-
den te zeggen.
Waarin we daardoor ook niet teveel energie en tijd
moeten investeren om ons bestaansrecht telkens
opnieuw te bewijzen en te bevechten. 

Wat mij opvalt is: er wordt tegenwoordig erg veel 
verwacht van de kunstensector wat betreft zijn maat-
schappelijke slagkracht, terwijl anderzijds diezelfde
sector zoveel onafgebroken moeite moet doen om
zijn natuurlijke groei te motiveren. 

Ik droom van een overheid die samenwerkingen niet
eerst aanmoedigt om ze daarna, als ze daadwerkelijk
plaatsvinden, af te straffen met droge verdeelsleutels
en kafkaiaanse redeneringen. 

Ik droom ervan dat wijzelf, gezelschappen en organi-
saties, meer verbeelding aan de dag leggen en ons
minder afhankelijk opstellen van regels en wetgeving.
Dat we onze internationale bezigheden zelf niet her-
leiden tot officiële uitnodigingen of coproductiecon-
tracten. Dat we het buitenland niet zien als een feno-
meen waarmee je je artistieke soortelijk gewicht kan
verhogen, maar als een plek waar je jezelf nieuws-
gierig confronteert met andere meningen en visies.
Dat we iemand uitnodigen even belangrijk vinden als
uitgenodigd worden. 

Ik droom van minder regels en meer geest.

Jo Roets is theatermaker en artistiek leider 
van het Antwerpse theatergezelschap Laika.

Sensazione, Laika, 2005-6 ©
 Phile Deprez
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DE KUNSTENCENTRA 
HERUITVINDEN

Liever dan hier een opinie neer te schrijven
over de toekomst van de podiumkunsten in
het algemeen, wil ik mij beperken tot de rol
van de kunstencentra.
Ik zoek het niet ver, niet wild, maar doe een
oproep om terug te keren naar het oorspron-
kelijke concept. Kunstencentra zijn – of beter
waren – infrastructuren waar kunstenaars in
de best mogelijke omstandigheden en (arti-
stieke) vrijheid hun creaties kunnen maken
en presenteren. Het personeel werd dikwijls
omschreven als kunstmogelijkmakers. Zelf
zeg ik altijd dat we technici en boekhouders
zijn, uitdrukkelijk géén kunstenaars.

Langzaam (de tweede generatie?) veranderde
die opstelling. Directie en stafmedewerkers
voelen zich intussen ook een beetje of hele-
maal kunstenaar; het aangebodene of
gecreëerde moet vooral het eigen artistieke
ego voeden. Niet de kunstenaar is kunste-
naar, maar de samensteller, de curator! 
Op het eerste gezicht hoeft dit geen probleem 
te zijn, ware het niet dat een pak podium-
kunstenaars niet meer aan de bak komt in
het vijftiental mooi geografisch gespreide
kunstencentra dat Vlaanderen rijk is. En dit
wegens niet goed genoeg, niet passend, te
jong of onbekend, verkeerde discipline, geen
tijd, te populair, etc. 

Vandaag investeert de Vlaamse Gemeen-
schap miljoenen euro’s in kleine theatergezel-
schappen, projecten en muziekensembles die
nergens nog een presentatieplaats krijgen. 
In de drie grootste steden, Gent, Antwerpen
en Brussel, is er vrijwel geen enkele organi-
sator meer die een met projectsubsidie
gemaakte theaterproductie wil presenteren. 
De vele gesubsidieerde podia in die steden
zijn té druk bezig met hun eigen creaties. 

Mijn stelling is dat er vandaag meer dan
genoeg producenten zijn en veel te weinig
werkplaatsen en presentatiepodia. Met ande-
re woorden: we moeten de kunstencentra her-
uitvinden als plaatsen waar infrastructuur en
energie ter beschikking gesteld worden van
jonge kunstenaars, die hun (vaak wankele,
soms experimentele) creaties met een publiek
willen confronteren. Risicodragende voorstel-
lingen, zowel op vlak van publiekswerving als
artistiek. Dikwijls kleinschalige producties die
kunnen mislukken en waar je als organisator
niet alleen hard voor moet werken, maar
soms ook weinig eer mee haalt. 

Vandaag zijn kunstencentra soms prestigieu-
ze podia die elkaar proberen de loef af te ste-
ken door de grootste en bekendste kunste-
naars van ons land aan te trekken en/of te
presenteren. Artiesten die overal aan de bak
kunnen komen. Dit kost geld natuurlijk en het
opgebouwde imago mag niet gehypothekeerd
worden door op dezelfde podia jonge, onbe-
kende, regionale kunstenaars aan het werk te
laten.

Een karikatuur? Ik denk het niet.

Rik Bevernage is directeur van De Werf in Brugge.

RIK BEVERNAGE
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ik stel mezelf de vraag:
is er iets waartegen ik me verzet?
is er iets waartegen ik me zou moeten 
verzetten?

moet ik me verzetten tegen de heersende orde?

nee.

ik moet dicht bij mezelf blijven, niet over me
heen laten lopen en onderhandelen, maar ik
hoef niks stuk te gooien. het is niet nodig. 
sterker nog, ik word met open armen ont-
vangen. er is behoefte aan nieuwe plannen. 
jong en talentvol, dat hoor je wat mij betreft
net iets te vaak. we worden verwend; mag ik
dat zeggen? ik word verwend.

toen er met tomaten gegooid werd, liep mijn
vader weg van de toneelschool. hij had het
gevoel daar alleen maar dingen af te leren. 
hij kon het zelf beter, bouwde een poppenkast
en trok met paard en wagen het boerenland in.
dertig jaar later zat ik op de theaterschool, de
regieopleiding. ik heb nooit het gevoel gehad
weg te moeten lopen van school, in tegendeel.
ik kreeg de mogelijkheid mijn eigen taal te ont-
wikkelen, mocht persoonlijk zijn, moest per-
soonlijk zijn.

is het erg dat ik niet heb hoeven vechten voor
mijn rechten?
is het erg dat ik niet heb hoeven schreeuwen en
veranderen?

ben ik er zwak van geworden?
ben ik zwak?

nee.

Ik heb in alles wat ik deed en maakte verant-
woordelijkheid genomen. verantwoordelijkheid
voor mezelf, de voorstelling, de spelers, het
publiek. ik neem het vak ongelooflijk serieus.
theater maken mag niet vanzelfsprekend zijn,
als de omstandigheden dat wel zijn, moet je
zelf kritisch zijn en afremmen.

ik kies ervoor te werken in situaties waarin ik
het mezelf moeilijk maak.

vorig jaar maakte ik een voorstelling in de
gevangenis van Antwerpen. daar moest ik iede-
re dag vechten voor repetitieruimte en bewa-
king. de noodzaak van theater werd voortdu-
rend betwist. een staking van het personeel
dreigde uit te breken. een van de spelers werd
vrijgelaten en kon niet meer meedoen.
een andere speler had een kind in het zieken-
huis liggen waar hij niet naartoe mocht. de
werkelijkheid haalt je in en de voorstelling
wordt op scherp gezet.
nooit eerder had ik het gevoel dat het zo
belangrijk was theater te maken.

een paar weken geleden speelde Het blauwe uur
in Amsterdam. Het blauwe uur is een voorstel-
ling die speelt tijdens zonsopgang in een heel
gewone straat ergens in de stad. in Amsterdam
speelden we op Sporenburg, een nieuwe wijk
bij het KNSM-eiland. nog nooit hadden we
zoveel problemen met de bewoners van de stra-
ten. vooral intellectueel, kunstzinnig, maar dui-
delijk cultuurmoe.
over de kinderen die kwamen kijken heb ik me
het meest verbaasd, een schoolklas jonge
Amsterdammers. ze waren cynisch. kinderen
van 9 jaar oud die alles dood relativeren. ik was
er kapot van. pas bij de laatste voorstellingen
waren we ingetuned op dit jong geweld en
lukte het ons ook Amsterdam een klein beetje
te betoveren. 

STILLE OPSTAND
LOTTE VAN DEN BERG

Het blauwe uur, Lotte van den Berg – HETPALEIS/Toneelhuis, 2005-6 ©
 Kris De W

itte
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ik werk graag op locatie. daar kan ik het me
niet veroorloven in mijn eigen gedachten rond
te blijven dolen. daar moet ik me voortdurend
verhouden tot de dingen die gebeuren, tot de
mensen om me heen.

sinds een maand werk ik voor het grootste
theatergezelschap van België. Het Toneelhuis.
een bedrijf, een theaterfabriek. ik heb lang
getwijfeld. groot is corrupt. geld is vies. zo heb
ik dat geleerd. ik ben een kind van de revolte.

ik droom van een klein gezelschap in een oude
boerderij in het weiland, zo heb ik dat geleerd.
zo deed mijn vader dat.
toch ga ik werken voor een groot stadsgezel-
schap, als ik vind dat ik iets te zeggen heb,
waarom dan in de marge blijven hangen? ik zal
infiltreren, de systemen leren kennen en
invloed uitoefenen. ik heb geweldige plannen.

een bevriend regisseur noemt zichzelf een
kameleon.

ik schep er genoegen in me aan te passen. dat
betekent niet dat ik het fijn vind te verdwijnen,
opgeslokt te worden, dat niet. absoluut niet. ik
zal altijd laten zien dat ik er ben. ik vind het
een uitdaging situaties, structuren en mensen
die ik niet begrijp te leren kennen en te door-
gronden. niet om ze omver te werpen, maar
om er iets tegenover te kunnen zetten, ze open
te breken en een klein beetje lucht te geven.

Lotte van den Berg is theatermaker en maakt deel uit van de
artistieke ploeg van het Toneelhuis, Antwerpen. Deze tekst werd
geschreven in oktober 2005 en verscheen in zijn geheel in het
nulnummer van Toneelg(e)ruis, juni 2006.
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NIEUWE MASTER 
IN DE PODIUMKUNSTEN

De voorbije tien jaar zijn voor het RITS boei-
ende tijden geweest en de volgende tien kon-
digen zich aan als minstens even uitdagend.
We hebben er toen als opleiding voor gekozen
om de traditionele modellen achter te laten
en de artistieke realiteit waarin studenten en
docenten werken, als gids te nemen. Het
resultaat is een misschien heel eigenzinnige,
maar dan toch actuele opleiding waar alle
evidenties tijdig weer in vraag worden
gesteld – laatst nog in alle heftigheid tijdens
de deliberaties eind juni.

Het zijn niet alleen de studenten die ons
steeds opnieuw confronteren. Het hoger
onderwijs ervaart de realiteit van de ‘kaas-
schaaf’, waar de sector nog van gespaard is
gebleven, nu al enkele jaren op rij – met
steeds nijpender budgetten tot gevolg.
Enerzijds dwingen de veranderende onder-
wijsreglementen ons telkens in kaders die
niet de onze zijn. Zo wordt het elk jaar om
financiële en administratieve redenen moei-
lijker om externe artiesten voor een korte
workshop of wild bad binnen te halen.
Anderzijds is de Bologna-hervorming voor ons
inhoudelijk niettemin een cadeau: ze laat ons
toe om een aantal principes en werkvormen
die we aan het uittesten waren, beter te inte-
greren én meteen ook te officialiseren. Ze
geeft ons ook de mogelijkheid om met een
aantal zoekende geesten een stap verder te
gaan na de reguliere opleiding: de Master
kan op die manier uitgroeien tot een nieuwe
labo-ruimte voor artistiek onderzoek, een
interdisciplinaire werkplaats waar ambacht,
wetenschap en reflectie samen gaan, waar
studenten, pas afgestudeerden en ervaren
rotten elkaar vinden. We beantwoorden daar-

mee ook aan een duidelijke vraag van over-
heid én sector. Als de financiering van het
hoger kunstonderwijs echt stiefmoederlijk
blijft, kan een dergelijk ambitieus plan
slechts een artistieke en pedagogische fictie
blijven.

De Master is voor ons meer dan een extra
jaartje na de reguliere opleiding. We knopen
er ook het idee van een transitzone tussen de
opleiding en de sector aan vast, enerzijds
door op projectbasis te werken en anderzijds
door een open uitnodiging aan ‘seniors’ die
zich willen recycleren, om daarvoor ook aan
de Master te denken. De kunstenaars van de
toekomst zullen net zoals vroeger een goed
idee moeten kunnen contextualiseren en op
zoek gaan naar de juiste productiecontext,
dus dat wordt vermoedelijk de toelatings-
proef. Als we dan voldoende middelen vinden
bij Onderwijs en de juiste partners in de sec-
tor, dan kunnen die onderzoeksprojecten ook
waargemaakt worden op de werkvloer. Die
interactie met de reguliere opleiding en met
de sector zal ook die nieuwe Master bij de tijd
houden – ik weet gelukkig niet hoe de oplei-
ding er over tien jaar uit zal zien...

Pol Dehert is opleidingscoördinator podiumkunsten en 
-technieken van het RITS (Erasmushogeschool Brussel).

POL DEHERT
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LEVE 
DE MARGE!

BART CARON

In dit stukje schrijf ik niet neer hoe het land-
schap van de podiumkunsten er zal uitzien.
Dat kan ik niet. Ik prik één aspect van mijn
eigen toekomstvisie op het bord. 

De grote huizen hebben zich schitterend her-
pakt. Ze staan weer in het centrum van het
theaterlandschap. Ze zijn dus weer waar ze
moeten zijn, aan de top. Ze werken aan het
repertoire, herinterpreteren het bestaande en
vullen het vooral aan met een nieuw werk, ze
spelen in schitterende ruimtes en voor veel
publiek en nemen een geëngageerde positie
in in de samenleving. Daar rond bevindt zich
een keure aan gezelschappen, elk op hun
eigen wijze belangrijk en interessant.
Nu we dat peil en die schaal hebben bereikt,
mogen we zonder blozen stellen dat het
Vlaamse theater toonaangevend is in de
wereld. Net daarom moeten we ongerust
beginnen worden. Nu dreigt lethargie,
gewoonte en saaiheid. 

De huidige theatermakers moeten daarom
bestookt worden. Nieuwe en jonge theater-
makers moeten de ambitie hebben hen aan 
te vallen en hun evidente toneel in vraag te
stellen. 

Nu de leiders van de Blauwe Maandag-, de
Stekelbees- en Hollandia-adepten de hoogste
podia van Vlaanderen hebben veroverd;
nu daarnaast een generatie bijzonder interes-
sante makers zich in kleinere compagnies
waarmaken;
nu de kunstencentra geen rol meer kunnen 
of willen spelen in de ontwikkeling van het
nieuwe toneel in Vlaanderen;

nu de grote huizen alles willen omarmen en
omvatten;
nu alle heil schijnt te moeten komen van
grote structuren in grote steden;
en ondanks de dreigende versnippering van
het landschap;
ondanks het maatschappelijke klimaat dat
uitblinkt in verrechtsing en simplificatie;
ondanks de toenemende commercialisering
van het culturele aanbod;
ondanks de hoge kwaliteit van het Vlaamse
theater;
en net daarom hebben we nood aan een 
nieuwe generatie wild om zich heen schop-
pende theatermakers die zich geen snars
aantrekken van conventies, die ongebreideld
de macht van de grote huizen en de gevestig-
de waarden attaqueren en die zich geen fluit
bekommeren om het cultuurbeleid van de
overheden. 

Kortom ik wil theatermensen die het gevecht
aangaan en die het centrum willen veroveren,
die de huidige artistieke leiders en topregis-
seurs maar oude saaie en conservatieve
kwasten vinden.
Ik hoop dat er een schitterende nieuwe marge
ontstaat. Die mannen en vrouwen in de mar-
ge moeten voorrang krijgen in het kunsten-
beleid en dus worden ondersteund door de
culturele overheden. Die overheden moeten
hen de kansen geven die ze verdienen om in
algehele autonomie, vol artistieke zottigheid
en met weinig zakelijke besognes hun toneel-
guerrilla te voeren. 

Bart Caron is Vlaams Volksvertegenwoordiger.
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MARC VANRUNXT

Marc Vanrunxt is danser en choreograaf.

LET’S
DANCE, M

arc Vanrunxt i.s.m
. Robert Cash en Raym

ond M
allentjer (foto) , 2006
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De laatste jaren presenteren en produceren kunsten-
centra met wortels in de podiumkunsten nadrukkelijker
dan ooit een brede waaier aan disciplines: theater en
dans dus, maar ook muziek, beeldende kunst, film of
nieuwe media. Deze evolutie is geenszins een gevolg
van blinde expansiedrift, maar een adequaat antwoord
op bepaalde tendensen in de kunsten. Kunstenaars uit
verschillende disciplines inspireren en ontmoeten
elkaar, en het is dus ook logisch dat hun werk naast
elkaar wordt getoond. De wetgever volgde, en deze
evolutie kan verder gedijen binnen het kader van een
quasi schottenloos Kunstendecreet.

Ondertussen lijkt de kunstenpraktijk echter al weer een
stap verder te zijn: de multidisciplinaire benadering pur
sang wordt langs rechts voorbij gestoken door wat men
naar analogie daarmee een ‘multi-persoonlijkheden’-
benadering zou kunnen noemen. Projecten worden opge-
bouwd rond ad hoc constellaties van mensen die affinitei-
ten hebben met elkaar. Niet de discipline, maar de per-
soonlijkheid is dan richtinggevend. Niet enkel muzikanten,
beeldende kunstenaars of videasten duiken zo op in de
podiumkunsten, maar ook filosofen, architecten, biologen
of informatici bijvoorbeeld, verbinden zich voor één of
meerdere projecten met los-vaste collectieven. Niet 
toevallig is het dansveld wederom voortrekker in deze 
evolutie. 
De kunstencentra zijn het aan zichzelf verplicht om iedere
evolutie binnen de kunsten snel van een gepast antwoord
te voorzien. Hier en daar wordt dan ook gesleuteld aan het
artistieke organigram om het werken met deze ‘multi-
persoonlijkheden’-benadering op projectbasis slim te
faciliteren. Terecht. 

Nochtans komt ook een keerzijde van deze evolutie aan
het licht. Tegenover de project-based producties staat
immers het werk van vaste structuren, gezelschappen en
ensembles die, al naargelang de omstandigheden, nood
hebben aan spreiding, publieksbemiddeling, productio-
nele ondersteuning, reflectie, etc. Als men de podium-
kunsten dynamisch wil houden, blijft ook deze laatste
pool van belang voor de kunstencentra. Dynamiek vereist
immers twee polen, waartussen beweging mogelijk wordt.

Misschien lijkt deze laatste kant van het spectrum iets
minder sexy, maar enkel een doorgedreven pendelbewe-
ging tussen beide uitersten zorgt voor een duurzame
dynamiek. Concreet: de uitdaging voor een programmato-
renploeg vandaag is dan ook om zowel discipline-eigen,
als discipline-overschrijdend en binnen zo’n ‘multi-per-
soonlijkheden’-benadering performant te kunnen werken.

Bovenstaande bedenking geldt voor de podiumkunsten in
het algemeen, hoewel de rol van de kunstencentra op dit
moment niet echt gelijklopend lijkt voor theater en dans.
Voor theater kunnen de kunstencentra, al naargelang de
lokale situatie, rustig(er) in de spits spelen: er is nog een
heel middenveld, of minimaal een verdediging achter hen,
wat betreft spreiding en publieksbemiddeling, onder meer
in de cultuurcentra. Voor dans daarentegen moeten de
kunstencentra vandaag meer het hele veld bestrijken als
het gaat om spreiding en publieksopbouw. Nochtans dui-
ken de ad hoc collectieven, zoals gezegd, net iets vaker 
op in de danswereld. De moeilijkheid bestaat er dus in om
die nieuwe evoluties te volgen, zonder daarbij het draag-
vlak voor dans te verliezen.

Dat alles levert een delicate evenwichtsoefening op waar-
bij de sector plaats moet zoeken voor alle (individuele)
spelers, maar waarin ook alle spelers de blik op het
geheel van de sector moeten houden. Dansen op een 
slappe koord. Gelukkig is dat net spannend.

Steven Vandervelden verzorgt de algemene en artistieke leiding
in kunstencentrum STUK, Leuven.

VOORBIJ 
HET MULTIDISCIPLINAIRE

STEVEN VANDERVELDEN

Under m
y skin, Ivana M

üller, 2005 ©
 Anja Beutler
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MINDER REGEN MAKEN
TOM BONTE

Ik schrijf deze tekst vanuit Peking,
hoofdstad van het land van de toekomst,
volgens velen. Dat valt nog af te wach-
ten, volgens anderen. In Europa plegen
we wel eens de zee te dirigeren of de
wolken te meten; in Peking schiet men
liever met zilverjodium naar de wolken
om het te doen regenen. Hier in China
wil men graag de realiteit dirigeren, 
zo lijkt me. Wat heb je er aan om de
wolken te meten, als ze toch weer van
vorm veranderen? De toekomst ligt in
China zegt men, maar momenteel heb-
ben de Chinezen zelf geen idee waar en
hoe ze erbij moeten geraken. Ik heb
ook geen idee wat de toekomst brengt
voor de podiumkunstensector, maar
hier volgen alvast enkele vermoedens,
wensen en aanbevelingen, een gezonde
mix van utopisme en realisme, made in
China.

meer robots op scène – minder afkeer
voor intellectualiteit – meer kunstedu-
catie op school – minder educatie op
scène – meer aandacht van de media –
meer deftig betaalde recensenten –
minder woorden – meer daden - meer
cyborgs op scène – minder schotten
tussen disciplines – minder schotten in
kunstopleidingen – meer samenwerking
– meer rock-’n-roll – meer nuance –
minder opgedrongen synergieën – min-
der concurrentie – meer androïden op
scène – minder repertoire – meer crea-
ties – minder productiedruk – meer
scherp op de snee – meer twijfel –
meer onderzoek en ontwikkeling – meer
geloof in de toekomst – minder repro-
ducties – geen rookverbod op scène –
minder regionalisme – meer internatio-
nalisme – strijdlust tegen de oprukken-
de commercie – minder angst voor
entertainment – meer ethiek – meer
naakt op scène – nieuwe woorden –
nieuwe vormen – minder overheids-
regulering – minder papier – minder
toebedeelde taken – meer engagement
– minder goedbedoelde diversiteit –
meer bedachte diversiteit – minder
paternalisme – minder populisme –
minder illusionisme – meer illusionisme
– meer aliens op scène – minder kunst
op verzoek – meer meesterwerken –
minder zelfgenoegzaamheid – meer
wolken meten – minder regen maken

Tom Bonte is programmator podiumkunsten 
bij kunstencentrum Vooruit, Gent.
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DE PODIUMKUNSTEN 
IN 2018

BARBARA WIJCKMANS

ER IS GEEN MINISTER 
VAN CULTUUR MEER
De beleidsmaker draagt de beleidsaccenten
in zijn titulatuur; zij of hij is voortaan mini-
ster van Kunst en Cultuur. Cultuur in de
breedte en kunst in de diepte. Het voorbeeld
is overgenomen vanuit het Antwerps stedelijk
beleid en andere steden en gemeenten zijn
gevolgd. De ministers en schepenen van
Kunst en Cultuur zijn trouwe cultuurpartici-
panten en gaan regelmatig in dialoog met
hun collega’s. Op elke agenda van het
bestuursoverleg staat ‘uitwisseling van 
cultuurinformatie’ vermeld, waarbij boeken-,
film- en theatertips worden doorgegeven. 
De minister van Kunst en Cultuur heeft
allianties getekend met Onderwijs en Sociale
Zaken. Geïnspireerd daardoor hebben alle

beleidsmensen het cultuurbeleidmanifest
ondertekend. 
Bij elke nieuwe installatie van een regering 
of bestuur is de portefeuille voor Kunst en
Cultuur de meest gegeerde. Velen hebben
zich jarenlang verdiept in deze materie en 
de teleurstelling is groot als ze de stoel bezet
zien door iemand anders. Maar het respect
blijft, want steeds is de nieuwe beleidsvoer-
der iemand met nog meer kennis en liefde
voor de materie.

KINDERKUNSTGESCHIEDENIS IN
VLAANDEREN VAN VORIGE EEUW TOT NU
KENT ZIJN 14 DE DRUK
Het naslagwerk dat tien jaar geleden heel
Vlaanderen verraste en sindsdien elk jaar
geactualiseerd werd, staat nog steeds hoog
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aangeschreven. Het is verplichte literatuur in
alle pedagogische en kunstopleidingen en is
bedliteratuur voor alle kunstpolitici in spe. 
De minister van Kunst en Cultuur citeert er
moeiteloos uit, het werk is in vele talen ver-
taald en is een zeer gegeerd relatiegeschenk
in bedrijven.
Vlaanderen staat bekend om zijn zeer kind-
vriendelijk cultuurbeleid. Sinds geruime tijd
zijn de geboortecijfers blijven stijgen en par-
ticipatie aan kunst en cultuur is even evident
geworden als tanden poetsen. De minister is
dan ook een graag geziene gast op tal van
buitenlandse congressen waar de aanwezigen
zich laten inspireren door het Vlaamse suc-
cesverhaal. Tijdens de voordrachten verschij-
nen op de presentatiewanden beelden van
architecturale wonderen van kindercrèches,
kleuterklassen en basisscholen, waar aan-
dacht wordt geschonken aan het behouden 
en het vrijwaren van de creativiteit en het
avontuur die in elke boreling en ieder kind
aanwezig zijn. 

HET KUNSTENBELEID IS ONTDAAN VAN
ALLE HEFBOOMTRUCS 
Er was een tijd dat cultuur als dé hefboom-
truc werd benut voor alle maatschappelijke
en sociale problemen die door de Vlaamse
overheid niet of nauwelijks zelf opgelost
raakten. De culturele sector werd overmand
door voortdurend nieuwe spelregels en voor-
waarden.
Uiteindelijk zag men in dat de kunstenaar
geen vreemd wezen is dat plots van op een
andere planeet neerdaalt om op de planken
zijn ‘to be or not to be!’ te declameren, niet
gehinderd door enige sociale en maatschap-
pelijke bekommernis voor hen die in de zaal

zitten, laat staan voor diegenen die er niet
zitten. 
Kunstenaars gaan via hun kunst in dialoog
met hun publiek. Het publiek heeft geleerd dit
dialoogavontuur individueel te kunnen, te wil-
len en te durven aangaan. Het is de kern van
elke zorg voor cultuurcompetentie. 
Naast elke podiumkunstenaar staan twee
andere werkers achter de schermen: iemand
die de spots richt en iemand die het publiek
begeleidt. Deze verhouding geldt zowel voor
monologen als voor grote zaalproducties.
Vanuit de overheid gestimuleerde samenwer-
king veroorzaakt geen onmiddellijke financië-
le schaalvermindering. Integendeel. De kos-
tenreductie die men dacht uit te sparen gaat
meestal ten koste van de eigenwaarde en dat
wreekt altijd. ’t Zij vroeg, ’t zij laat.

LEERRECHT EN CULTUURPLICHT 
In september 2006 startten de toenmalige
zesjarigen hun twaalfjarige leerplicht. Dit
jaar vieren zij hun achttiende verjaardag. 
De diversiteit is intussen alleen maar toege-
nomen en het gemeenschappelijke culturele
erfgoed alleen maar verminderd. Ze hebben
gedurende al die jaren tientallen publieks-
enquêtes ingevuld. Ongetwijfeld heeft deze
leerplicht hen vaardigheden en kennis bij-
gebracht. Maar hebben ze het avontuur om
straks te kunnen lezen en rekenen ook kunnen
bewaren? Hebben zij de kleutercreativiteit
kunnen behouden om een boom purper te
schilderen met een blauw gebladerte? In 
hoeverre laten de achttienjarigen zich in hun
waardering voor hedendaagse kunst leiden
door de ingelepelde waardering voor de Mona
Lisa? Hebben de schoolvoorstellingen en 
culturele uitstappen ervoor gezorgd dat ze
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ook na hun schooluren en buiten de druk van
de schoolmuren werkelijk genieten van wat
het kunstenveld te bieden heeft? 

Wat is er gebeurd met de ontdekking en de
blijvende herinnering aan die eerste keer?
Ontdekkingen en uitvindingen zetten tijd-
perken stop en starten op hun beurt nieuwe
tijdrekeningen. De eerste man op de maan
was een kleine stap voor de mens, maar een
grote stap voor de mensheid. Iedereen kent
zijn persoonlijke overwinningen, zijn indivi-
duele premières, zijn privé-uitvindingen en
zijn meest intieme ontdekkingen.
Natuurlijk bestaat het veters strikken sinds
mensenheugenis, maar de kleuter die voor
het eerst zijn schoenen zelf heeft kunnen
dichtknopen, heeft zopas Amerika ontdekt.
Tot alles een eerste keer heeft gehad, is elke
ervaring een aaneenschakeling van eerste
stappen, van nieuwe overwinningen, van 
premières elke dag.
Sommige ‘eerste keer’-herinneringen geven
een mensenleven lang een geluksgevoel.

De kinderdrang naar avontuur onderscheidt
zich van de ‘dat ken en weet ik al lang’-
houding van een volwassene. Het kind dat
voor de eerste keer theater ziet, heeft weinig
boodschap aan de generaties die hem voor
zijn geweest. Elk kind, elke toeschouwer 
heeft recht op zijn première-beleving.
Dat elke podiumactiviteit een uitnodiging
mag zijn om terug te komen.
Levenslang!

Barbara Wijckmans is directeur van HETPALEIS in Antwerpen.
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HET AMBACHTELIJKE 
MODEL

In Courant#76 boog Marianne Van Kerkhoven
zich met het essay ‘Stenen in de stroom’ over
de gevolgen van de eerste uitvoering van het
Kunstendecreet voor de podiumpraktijk. 
Dirk De Corte, zakelijk leider van het NTGent,
schreef hierop een reactie waarin hij een 
ander licht wierp op de verzakelijking in het
theater en wees op de creatieve verschuiving 
in het bedrijfsleven. Nu is het woord weer aan
Marianne Van Kerkhoven.

Beste Dirk,

Bedankt voor jouw reactie op mijn tekst. Elke 
discussie in de sector over de actuele problemen
kan alleen maar bijdragen tot het verhelderen van
datgene wat ons vandaag te doen staat. Het blijft
alleen spijtig dat de overheid, tot wie mijn tekst
onder anderen gericht was, nog steeds niet tot 
discussie bereid blijkt.
Ik wou jou toch nog even van wederwoord
dienen.
Het ging mij in mijn betoog niet om de noodzaak
van een keuze tussen grote of kleine structuren,
waarbij jij mij een ‘onverholen’ voorkeur voor 
‘het kleine’ toedicht. Mijn bezorgdheid betreft
vooral de groeiende onderwaardering van de over-
heid voor ‘het kleine’. Ik werk op dit moment in
een groot kunstencentrum (het Kaaitheater) en
heb werkervaringen achter de rug in andere grote
structuren, zoals de Munt, het Toneelhuis en het
(toen nog) NTG. Daarnaast heb ik in veel kleinere
ondernemingen gewerkt. Dit laat mij toe de voor-
en nadelen van groot en klein tegen elkaar af te
wegen. Waar het mij dus om gaat – en dit staat los
van een eventuele persoonlijke voorkeur – is
helder te krijgen welk soort van arbeid het maken
van theater eigenlijk is en in welk soort biotoop dat
het beste gedijt. Elke voorstelling is een ‘pièce
unique’. Het ambachtelijke produceren zoals ik
dat probeerde te omschrijven behoort tot de kern
zelf van het creëren. Precies dààrom zal een
vergelijking tussen het theaterbedrijf en andere
sectoren van het actuele bedrijfsleven altijd mank
lopen. Als je het terrein van het eenmalige unieke
product verlaat en dat van de formats betreedt,
dan stap je inderdaad over naar het gebied van het
‘entertainment’, naar datgene wat men terecht als
de amusementsindustrie kan betitelen.

Natuurlijk is er in het bedrijfsleven ‘creativiteit’
aanwezig: een te koesteren goed waarvan men in
die wereld al langer beseft dat dit ‘gemanaged’
moet worden. Het Taylorisme, het lopende band
werk van Henry Ford, enz. heeft de bedrijfswereld
al decennia als ‘uiteindelijk niet productief genoeg’
achter zich gelaten. Het werken in kleinere units
waarin aan de werkers meer inbreng en verant-
woordelijkheid wordt gegeven, bleek vruchtbaar-
der te zijn. De vooruitgang van de technologie
heeft het ondertussen ook mogelijk gemaakt veel
afstompend werk aan machines toe te vertrouwen.
Maar wat is de finaliteit van de creativiteit in het
bedrijfsleven? Toch om zoveel mogelijk (zo goed
mogelijke) producten te maken in een zo kort
mogelijke tijd? Dit met het oog op een zo groot
mogelijke omzet en een zo groot mogelijke winst.
Niet?

Is onze ‘core business’ dan echt niet een andere
dan die van het bedrijfsleven? In een wereld
waarin het turbokapitalisme en (ja, dus) de zo
gehate verzakelijking en vermarketing ons langs
alle kanten omgeeft, lijkt het me naïef te stellen
dat er een discoursverschuiving van het bedrijfs-
leven in de richting van de core business van de
kunstensector zou bestaan en die dan ook nog als
een positief gegeven te interpreteren, alsof wij met
ons werk een rechtstreekse, gezonde, corrigerende
invloed op het bedrijfsleven zouden uitoefenen. 
Ik maak me daaromtrent weinig illusies: zelfs al
zouden wij ‘het alleenrecht claimen op een struc-
tuur waarin creativiteit maximaal gedijt’ (wat wij
bij mijn weten nooit gedaan hebben), dan zal het
bedrijfsleven daar echt niet wakker van liggen.

De omgekeerde beweging is aan de gang: het 
‘discours van het bedrijfsleven’ dringt meer en
meer binnen in de kunstensector (zoals dat trou-
wens in alle maatschappelijke sectoren aan de
hand is) en een verandering van woordenschat is
nooit ‘onschuldig’. Woorden zijn niet neutraal, 
zij dekken een lading, een realiteit: via een andere
woordenschat dringt ook een andere realiteit bin-
nen. Voor mij is er weldegelijk een verschil tussen
‘creative process management’ en ‘de ondersteu-
ning van een creatieproces’, of tussen ‘het behalen
van the competitive edge’ en ‘het realiseren van
een betekenisvolle voorstelling’.

Dat het getrapte hiërarchische organisatiemodel 
in het bedrijfsleven vandaag als ‘ouderwets’ heeft
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afgedaan, weten we al een tijd, maar dat het in een
aantal grote podiumstructuren nog steeds bestaat,
is helaas wél een feit. De voorbeelden daarvan
(zoals een hoofdtechnicus die als enige een sleutel
van de technische cabine bezit en dus alles kan
platleggen) die jij karikaturaal noemt zijn wáár: 
we zouden een lange lijst kunnen opmaken van
dergelijke ‘incidenten’ in een aantal grote struc-
turen bij ons én in theaters in het nabije buiten-
land waar vele van onze theatergroepen regelmatig
optreden.

Mijn stelling is echter dat het vruchtbaarste 
model voor een organisatie die kunst produceert
‘ambachtelijk’ van aard is en dus nog véél ouder-
wetser is dan het reeds door het bedrijfsleven ver-
worpen hiërarchische model. Het network model
dat vandaag in de industrie gehanteerd wordt – 
en waarbij bedrijven zelfs eerder de neiging ver-
tonen te kiezen voor het kleine dan voor het grote
– gaat echter gepaard met nog andere belangrijke
evoluties in de werkcultuur. 
Een van de sleutelbegrippen in de actuele bedrijfs-
organisatie is ‘flexibiliteit’: werkers moeten snel
ingezet kunnen worden bij vaak wisselende taken.
Er voltrekt zich een verschuiving van ‘fixed func-
tion labour’ naar ‘task oriented labour’. Snelheid,
aanpasbaarheid, kortetermijndenken, ‘oppervlakte-
kennis’ zijn vandaag de eigenschappen die de
bedrijven van hun werknemers verlangen. In zijn
recente boek ‘The Culture of New Capitalism’
wijst de Amerikaanse socioloog Richard Sennett
op de gevolgen van het cultiveren van deze voor
het bedrijfsleven efficiënte eigenschappen. Door
het primaat van de snelheid en de flexibiliteit ver-
liest het opbouwen van ‘ervaring’, van een ‘eigen
professionele geschiedenis’ elke waarde. Tijdelijk
inzetbare arbeidskrachten – en in de USA en het
UK is dit nu reeds de snelst groeiende groep bin-
nen de arbeidende bevolking – zijn niet in staat
een engagement tegenover hun werk (of hun
bedrijf ) uit te bouwen, noch om duurzame sociale
relaties in de werkkring aan te gaan. Het leren
kennen én vertrouwen van collega’s, de ontwikke-
ling van een emotionele verbondenheid met een
taak binnen een geheel, zijn processen die verdwij-
nen. Allemaal eigenschappen die in een creatief
proces zoals dat binnen de podiumkunsten ver-
loopt een belangrijke rol spelen. Allemaal facetten
van ‘ambachtelijkheid’, van het ‘craftmanship’ dat
door Sennett gedefinieerd wordt als ‘doing some-
thing well for its own sake’.

We leven vandaag in een synchrone, snelle, hyper-
getechnologiseerde en geglobaliseerde wereld. In
de internetrealiteit overheersen de coördinaten ‘nu’
en ‘overal’. In real time and everywhere at the same
moment. De overgang van het primaat van het
verleden naar dat van de toekomst wordt door vele
actuele denkers, o.a. door Peter Sloterdijk in ‘Het

Kristalpaleis. Een filosofie van de globalisering’, 
als de belangrijkste mentale gebeurtenis van de
westelijke beschaving van de twintigste eeuw om-
schreven. In een context waarin geschiedenis en
dus ervaring (want was is ervaring anders dan 
het opbouwen van je eigen geschiedenis, je eigen
narrativiteit?) onbelangrijk worden, hebben de
kunsten en zeker de podiumkunsten een pro-
bleem. Elke voorstelling van een theatermaker
heeft ook met zijn vorige voorstelling te maken;
alle door hem/ haar ooit gemaakte voorstellingen
neemt hij/ zij mee naar de volgende voorstelling.
Kunstenaars zoeken naar diepgang, hebben tijd
nodig om een taal op te bouwen, hebben behoefte
iets te kunnen ontwikkelen in een continuïteit.
Allemaal noden die in botsing komen met de
snelle, flexibele, oppervlaktepraktijk die in het
bedrijfsleven vandaag haar efficiëntie bewijst.

Ik denk dat wij een gigantisch werk van verhelde-
ring voor de boeg hebben m.b.t. het inzicht in de
ons omringende context én m.b.t. de mogelijke rol
die de kunsten daarin kunnen spelen. Discussies
als deze kunnen daar toe bijdragen. 

Maar ik ben er ook van overtuigd dat het bedrijfs-
leven daarin voor ons géén bondgenoot kan zijn.
Sinds de val van de muur is zowat het hele anti-
kapitalistische gedachtegoed van de kaart geveegd.
De krachten die nu in gang gezet zijn in de
wereld, zijn blijkbaar niet meer tegen te houden
door politieke wil of door idealistisch voluntaris-
me. Maar toch is voor mij één van de taken van 
de kunst in die wereld: een standpunt te bepalen
en tegenwerk te blijven bieden. Ten minste te 
blijven aantonen dat er alternatieve waarden
bestààn. Door de aard van ons werk kunnen wij
eigenlijk niet anders. Ofwel conformeren wij ons
aan de logica van het bedrijfsleven en verdwijnen
wij in de entertainmentindustrie. Ofwel verdedi-
gen wij onze anachronistische manier van werken,
wat ons niet ontslaat van de primordiale opdracht
om koortsachtig de nieuwe mogelijkheden te
onderzoeken die de geglobaliseerde wereld ons
biedt en daarbinnen onze plek, onze filosofie en
onze praktijk te bepalen en te ontwikkelen. Het
heeft geen zin de kunstwereld tot een zielig getto
te laten verworden, tot een oord van nostalgie,
klaagzangen en ressentiment. Ons potentieel, 
onze creativiteit, onze energie dienen zich te 
richten op wat voor ons ligt én het verleden, 
het erfgoed en de geschiedenis in onze nieuwe
praktijk mee te nemen.
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HOE IETS OOGT, 
HEEFT OOK MET HET OOG TE MAKEN

‘Een kleine oproep tot een groot gesprek’ heette
het woord vooraf dat Tom Rummens schreef
voor Courant#77. Hierin boog hij zich over de
vraag waarom een Marokkaans dansexperiment
dat hij eerder in Marrakech zag, bij de opvoe-
ring in Antwerpen met een geut exotisme werd
opgeblonken. Wouter Hillaert, collega-redacteur
bij rekto:verso, nam deze oproep alvast ernstig
en schreef Tom Rummens een pittige brief over
hoe hij dezelfde voorstelling ervoer.

Beste Tom,

In de vorige Courant deed je als woord vooraf
‘een kleine oproep voor een groot gesprek’.
Daarmee is al veel gezegd. In de complexe
kwestie van diversiteit, hier toegespitst op de
vraag hoe we buiten-Europese creaties kun-
nen/moeten presenteren, zijn we inderdaad
nog niet veel verder dan het woord vooraf.
Reden te meer om dat grote gesprek aan te
vangen, daarover ben ik het met je eens. De
rest van wat je schreef, vond ik betoeterd. 

Je zag Clandestin van het Marokkaanse dans-
platform Anania (de casus waar je hele
betoog aan ophangt) eerst in Marrakech als
een ongepolijst ontwikkelingsproject, en dan
een half jaar later in een afgewerkte versie in
het Antwerpse Zuiderpershuis. Ik was daar
die avond ook. Maar dat vond ik nog geen
reden om met jou pardoes van mijn stoel te
vallen. Ik zat er meer aan vastgeklonken. Wat
ik zag, was hoegenaamd geen ‘opgepoetst 
eindresultaat met een mooi lichtplannetje,
een extra scheut Arabisch exotisme in de
vorm van keelklankende muziekjes en een
lichtjes poëtische tekstsaus om het geheel
beter te doen glijden’. 

Wat ik zag, was een verrassend abstracte
dansvoorstelling waarin de macht van het
getal mooi werd uitgespeeld, voor toch zeker

een paar fascinerende scènes. Ze zitten ver,
maar ik herinner me een kronkelende vrouw
in de hoogte, een collectieve choreografie
rond een metaaldetector op de luchthaven,
een pompende trommelscène, een paar show-
nummertjes in groep,... Het had de drama-
turgie van een identiteitsreis tussen een thuis-
land en een nieuw land, hoewel dat er nooit
dik op lag. Ik vond Clandestin dan ook een
uitgebalanceerde mix tussen onthecht en
intiem, solo en samen, vorm en betekenis.
Ook al waren heel wat scènes te lang uitge-
sponnen, ze raakten me. Ze bleken totaal
anders dan wat ik me had voorgesteld bij
Marokkaanse dans.

Ik snap dus niet waar je het woord ‘exotisme’
haalt. Hadden ze dan Mozart of Monteverdi
moeten gebruiken in plaats van Arabische
klanken of djembés? Hadden ze er het zwij-
gen moeten toe doen in plaats van een
poëtische tekst te gebruiken? Hadden ze fel
neonlicht moeten kiezen in plaats van ‘zand-
kleurige lichtpatroontjes’? Het lijkt wel of je
elke referentie aan een eigen culturele context
geschrapt wou zien, terwijl die inbedding net
de méérwaarde uitmaakte bij wat we hier
thuis aan dans opgediend krijgen. Voor mij 
is exotisme het kritiekloze showen van cliché-
matige reducties van een minderheidscultuur
ter genot van de meerderheidsblik. In
Clandestin daarentegen zag ik complexiteiten
die mijn blik verruimden.  

Met die complexiteiten bedoel ik ongeveer
wat Khalid Amine, prof Theaterwetenschap-
pen aan de Abdelmalek Assaadi Universiteit
(Tetouan), in zijn boek Moroccan Theatre
between East and West (2000) aanduidt als 
‘a complex palimpsest that highlights the
powers of the hybrid and the impure rather
than a logocentric quest for presence and
purity’. Hij heeft het hier dan wel over the-
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ater, maar voor Marokkaanse dans zal dat –
afgaande op Clandestin – wel niet anders lig-
gen. ‘The effects of this hybridity are mani-
fested in its ironic double consciousness as
well as in its location between Self and
Other, East and West, tradition and moder-
nity. These negotiations are informed by the
postcolonial Moroccan/Arab condition of
hybridity, a condition that is itself situated
across diaspora and diaglossia.’ Net over dat
verglijden ging de voorstelling niet alleen
inhoudelijk, maar ook qua vorm. Dat iets te
simpel oogt, heeft soms ook met het oog te
maken. 

Je kan en mag het eindresultaat natuurlijk
afgelikt vinden in vergelijking met het on-
gepolijste toonmoment, maar het gaat hier
over meer dan een smaakverschil tussen een
Victoria-filosoof en een recensent van een
populaire krant. Je bestempeling van het
toonmoment als ‘een zeer waardevolle
poging’ met ‘een overdosis enthousiasme en
geestdrift’ lijkt verdacht goed op de paterna-
listische toon waarmee ook andere minder-
heidskunsten te pas en te onpas geëvalueerd
worden. Het is niet goed, maar ze weren zich
toch zo mooi. Alles wat verder gaat, lijkt niet
hun recht. Alsof deze Marokkaanse choreo-
grafie zichzelf niet als ‘een mooi, aangenaam
en lekker spektakelstuk’ (wat het voor mij
niet was) mág presenteren. Liever wat goed
bedoeld geploeter dan een voorstelling die af
wil zijn. Als dat geen exotisme is… 

Helemaal betuttelend wordt je woord vooraf
– ook al is het echt goed bedoeld – waar het
vanuit de casus Anania oproept om met
buiten-Europese kunstenaars eindelijk eens
over kunst te gaan praten, in plaats van ze uit
te nodigen om hun exotische afkomst. Dat
laatste is inderdaad pervers, maar is het eerste
dat niet nog meer? Als ‘het tijd wordt dat we

eens gaan vertrekken vanuit hun artistieke
merites en niet vanuit medelijden’, dan im-
pliceert dat dat Anania (samen met veel
andere kunstenaars van buiten Europa) eigen-
lijk geen artistieke merites heeft. Ook dat is
natuurlijk een kwestie van het oog: het jouwe
wil dingen zien die ‘schuren’ en ‘moeilijk
doen’. Dat is minstens een even Westerse
opvatting als die van de programmatoren van
het Wereld Muziek Theater Festival (WMTF)
die volgens jou ‘goedkoop succes’ zouden
zoeken. 

Je sprak met de Marokkanen, Tom. Wat von-
den ze zelf? Dát lijkt mij de allereerste vraag
van het grote gesprek waar je toe oproept.
Wat betekent deze voorstelling voor hen, in
Marokko en hier? Ik kan me niet voorstellen
dat ze het net zo zagen als jij: ‘geen millime-
ter vooruit geholpen’ en ‘opgewaardeerd tot
iets wat we niet zijn’. Dat klinkt dan ook
alsof ze zelf geen enkele verdienste hadden 
bij wat het uiteindelijk geworden is. Alsof er
geen enkele keuze van hun kant (voor tekst,
muziek of lichtplan) achter zat. Je degradeert
hen tot de willoze speelbal van hun program-
matoren (terwijl jij ze geen eigen verhaal
geeft). 
Dat verhaal kenbaar maken is dus één ant-
woord op je vraag hoe wij kunnen omgaan
met werk uit landen als Marokko. Een twee-
de gaat over onze eigen ogen. Het wordt tijd
dat we ons eens bewust gaan worden van hoe
we zelf kijken, en hoe cultureel bepaald dát
wel niet is. Daar begint elke kwestie van
diversiteit. Wie zijn we zelf? Wat zijn ónze
artistieke verwachtingen? 

Beste Tom, daar hebben we het nog wel eens
over.
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WWW.VTI.BE
DE VTI-WEBSITE IN HET NIEUW

Bij de start van het nieuwe seizoen komt het VTi naar buiten met een grondig hertekende versie 
van de webpagina’s. De nieuwe omgeving is volledig in lijn met de huidige webstandaarden en werd,
in samenwerking met dotProjects, maximaal ontwikkeld met behulp van open source-applicaties
(Drupal, Dspace). Dit moet onder meer toelaten om lijstjes uit een databank te koppelen aan
overzichtelijke, degelijke inhoud over organisaties en gezelschappen. Nieuwsberichten worden
prominenter naar voor geschoven op de homepagina en op een meer dynamische manier bijgewerkt.
Informatie zal niet langer verborgen zitten achter verschillende platformen, zoals Café Casa en
Podiumarchief.be.

55

Robin D’hooge

De nieuwe pagina’s worden getrapt gelanceerd. Waar in de eerste fase enkel algemene landschapsschetsen worden
toegevoegd, volgen in het najaar ook individuele informatiefiches over de podiumorganisaties. Een belangrijk deel
van onze website zal vanaf dat moment ook toegankelijk zijn in het Frans en Engels.
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EEN GEBRUIKSAANWIJZING
De nieuwe website vertrekt van drie kernele-
menten: nieuws, inhoudelijke informatie en door-
verwijzing. Voor graafwerk via andere bronnen,
zoals onze bibliotheek en die van het Theater-
instituut Nederland, websites van podiumorgani-
saties, Amazon,... word je door de Aquabrowser
geloodst (zoeken.vti.be). De mogelijkheden van
deze zoekmachine werden gevoelig uitgebreid en
de zoekbox heeft voortaan gewoon een vaste stek
op elke pagina. 

DE PODIUMGRAZER: 
GIDS VOOR PODIUMKUNSTEN
Naast de populaire lijstjes uit onze databank
willen we op de nieuwe website vooral meer in-
houd aanbieden. In het kader van onze uitgebrei-
de veldanalyse werd een serie landschapsschet-
sen ontwikkeld over theater, dans, muziektheater,
kunsteducatie,... Deze worden in fase twee verder
aangevuld met informatiefiches per organisatie.
Ook voor individuele personen zijn we op zoek naar
een nuttige benadering.

Aan de vaste beschrijvingen worden ook een aan-
tal dynamische elementen gekoppeld, zoals de
premières van dit seizoen, historische seizoens-
overzichten (jaarboek), relevant nieuws uit de 
sector,... Waar mogelijk worden nieuwsaankondi-
gingen rechtstreeks van de websites van de
gezelschappen zelf geplukt en weergegeven. 

Onze kernthema’s (diversiteit, cultuurbeleid, veld-
analyse, internationale werking,...) worden op een
gelijkaardige manier verder uitgespit. Café Casa
wordt volledig opgenomen in deze rubriek.

HET KLAVERBLAD: 
NIEUWS EN BERICHTEN
We hebben een belangrijke rol als draaischijf 
van informatie voor de professional: deadlines en
reglementen van de overheid, vacatures en oppor-
tuniteiten in de sector, nieuwtjes en zoekertjes.
Ook nieuwe publicaties, al dan niet te bestellen
via onze bookshop, worden aangekondigd in deze
rubriek.

Deze berichten krijgen veel meer dan vroeger een
vaste stek op de hoofdpagina van onze website,
waardoor die voortdurend van uitzicht verandert. 
Wie op de hoogte wil blijven van het nieuws uit de
sector hoeft onze pagina’s niet dagelijks te
bezoeken. Alle informatie wordt ook aangeboden
als nieuwsfeeds, waarop je kan inschrijven. Zo
krijg je een lijstje binnen met het nieuws dat voor
jou van belang is, bijvoorbeeld alleen de vacatu-
res, de nieuwe premières, of colloquia en studie-
dagen. Wie dat wil kan deze lijstjes zelf over-
nemen op een eigen website.

DE GEREEDSCHAPSKIST: 
ACHTERGROND
De gereedschapskist bevat vooral achtergrond-
informatie, referentiemateriaal en wegwijzers. Een
adresgids wijst letterlijk de weg naar websites en
postadressen van podiumorganisaties, met hun
contactpersonen. Een paar standaardlijstjes kan
je zo van de website plukken in een meeneembaar
formaat (Excel, cvs); op aanvraag worden aan-
gepaste selecties toegestuurd.

Deze rubriek zal verder ook onze traditionele
seizoensoverzichten bevatten. Het jaarboek en 
de podiumdatabank werden hiervoor retroactief
aangevuld en gematcht met de papieren versies
door Sofie De Wulf en Katharina Smets, zodat de
periode tussen het Podiumdecreet en het Kunsten-
decreet nu volledig doorzoekbaar is. Dit opent
meteen ook een pak nieuwe mogelijkheden voor
het veldonderzoek van het VTi.

Behalve praktische informatie over onze biblio-
theek vind je hier verder ook nog werkinstrumen-
ten, kleinere pakketjes nuttige informatie die we
door de jaren heen bijeengesprokkeld hebben. Dit
varieert van gegevens over organisaties die hulp
bieden bij zakelijke vragen over tewerkstelling,
sociale zekerheid of auteursrechten, over doorver-
wijzingen naar internationale organisaties, tot de
archieftoolbox, een vraagbaak voor wie nadenkt
over archiefbeheer.
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BELEID

PROJECTBEURZEN VOOR 
INDIVIDUELE KUNSTENAARS
In het veld van de podiumkunsten kunnen aan
individuele kunstenaars enkel projectbeurzen 
worden toegekend die zich situeren op het vlak
van reflectie. Productie en presentatie komen dus
niet in aanmerking.
• Voor wie een beurs wil aanvragen van minder 
dan 8.000 euro is de uiterste indieningsdatum 
15 september 2006 (aanvang project: januari-
april 2007).

PROJECTSUBSIDIES 2007 VOOR 
KUNSTORGANISATIES DIE GEEN 
STRUCTURELE SUBSIDIE ONTVANGEN
BINNEN HET KUNSTENDECREET
Het gaat om projecten Nederlandstalige drama-
tische kunst, dans, muziektheater, beeldende
kunst, architectuur, vormgeving, audiovisuele
kunsten, festivals of mengvormen.
Het Finex begrotings- en opvolgingsmodel moet
voor projecten niet meer verplicht worden toege-
past. Wel moet je gebruikmaken van het formulier
‘begroting en afrekening projecten’ dat je kan 
vinden via: www.wvc.vlaanderen.be/regelgeving-
cultuur/wetgeving/kunstendecreet/hoe_aanvra-
gen.htm Op diezelfde pagina kan je ook een hand-
leiding en een aanvraagformulier voor het aan-
vragen van projectsubsidies vinden.
• Uiterste indieningsdatum: 15 september 2006.

SUBSIDIES VOOR KUNSTEDUCATIEVE EN
SOCIAAL-ARTISTIEKE PROJECTEN 2007
Komen niet in aanmerking: 
1. Kunsteducatieve of sociaal-artistieke organisa-
ties die binnen het Kunstendecreet een subsidie
ontvangen voor het geheel van hun werking
2. Kunstorganisaties die binnen het Kunsten-
decreet een subsidie ontvangen voor het geheel
van hun werking en subsidies ontvangen voor 
de optie kunsteducatieve of sociaal-artistieke
werking. 
• Uiterste indieningsdatum: 15 september 2006.

SUBSIDIES VOOR INTERNATIONALE 
PROJECTEN EN NETWERKORGANISATIES
Structureel gesubsidieerde organisaties waarvan
de internationale activiteiten vervat zijn in hun
financieringsbudget, komen niet in aanmerking.
• Uiterste indieningsdatum: 1 oktober 2006
(jaarwerking 2007 of projectperiode januari-
augustus 2007)

BROCHURE INTERCULTURALISEREN
In het voorjaar 2006 werd het Vlaams actieplan
‘Interculturaliseren van, voor en door cultuur,
jeugdwerk en sport’ voorgesteld. Hierbij hoort 
ook de uitgave van een brochure, aangepast aan
de vier betrokken sectoren. De brochure ‘Kunsten,
cultureel erfgoed en interculturaliseren’ richt 
zich specifiek tot de kunstensector. Naast een
geactualiseerde aanvulling op het globale actie-
plan, bevat de uitgave meer over de concrete
acties die de Vlaamse Overheid onderneemt om
interculturaliseringsprocessen te stimuleren. 
Het volledige actieplan en de sectorale brochures
kan je downloaden op www.interculturaliseren.be.
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VTi KALENDER

MASTERCLASS 
KUNSTKRITIEK
26|08>02|09|2006
BRUSSEL
In de zomer van 2002 organiseerde het VTi voor het
eerst een intensieve workshop theaterkritiek onder
leiding van de Nederlandse kunstcritica Anna Tilroe.
Wegens groot succes kende dit in de jaren daarna
een vervolg, aanvankelijk met beginnende recensen-
ten, vanaf 2004 met meer geoefende pennen in een
veeleisende masterclass kunstkritiek. Het enthousi-
asme hiervoor heeft het VTi doen besluiten tijdens het
Theaterfestival 2006 opnieuw een masterclass te
organiseren. Ook nu weer richten wij ons op jonge
critici met een grote belangstelling voor ontwikkelin-
gen in de hedendaagse kunst en cultuur, en met het
schrijftalent, de scherpzinnigheid en de ambitie om
hieraan uitdrukking te geven.

De inhoudelijke focus is multidisciplinair (theater,
dans, beeldende kunst, architectuur). In de master-
class streven we ook naar uitwisseling tussen stem-
men uit Vlaanderen en Nederland. Naar aanleiding
van de bezochte voorstellingen, performances en ten-
toonstellingen worden schrijfopdrachten uitgevoerd,
die samen intensief worden geanalyseerd en bespro-
ken. Gids doorheen het goedgevulde parcours is
opnieuw Anna Tilroe. Na afloop kan u op de website
van het VTi terecht voor een verslag van de activitei-
ten en enkele deelnemersteksten. 

PRAKTISCH
• Van 26/08 tot en met 02/09
• In het VTi (Brussel) en deSingel (Antwerpen).
• De masterclass kunstkritiek 2006 is een
• organisatie van het Vlaams Theater Instituut 
• i.s.m. Het Theaterfestival en Vlaams-Nederlands
• Huis deBuren.
• Op www.vti.be vind je meer over de voorbije 
• edities van de masterclass. DM/JA

INTERNATIONALE 
RONDETAFELCONFERENTIE
ERFGOED VAN HET
FIGURENTHEATER
09|09|2006
MECHELEN
Wat aan te vangen met het erfgoed van het figuren-
theater? Dat was de centrale vraag op 1 oktober 2005
bij de start van Het Paradijs, het onderzoek naar de
behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid van
een (t)Huis voor het figurentheater in Vlaanderen.
Bijna een jaar later wil Het Firmament de conclusies
van dit onderzoek aftoetsen met de makers en erf-
goedbewakers van het figuren-, poppen- en objecten-
theater in Vlaanderen. Op die manier wil men het
debat hierover aanzwengelen en de banden in de 
sector zelf aanhalen. De conferentie richt zich tot 
alle (figuren-, poppen- en objecten)theaters in
Vlaanderen. Maar ook iedereen die in erfgoed ge-
ïnteresseerd is, is welkom.
Naast de gesprekken staan er ook enkele acts van
theater Blauw, het Nederlandse Neville Tranter (o.v.)
en studenten van het Institut International de la
Marionette uit Charleville-Mézières (o.v.) op het 
programma.

PRAKTISCH
• Op 09/09/2006, 13:00-18:00
• In congres- en erfgoedcentrum Lamot, 
• Van Beethovenstraat 8/10, 2800 Mechelen
• Organisatie: Het Firmament
• Deelnemen kost 25 euro (map, drank, lezingen 
• en optredens inbegrepen)
• Inschrijven vóór 1 september. 
• Stuur een e-mail met je contactgegevens naar:
• contact@hetfirmament.be. Het inschrijvingsgeld
• stort je op rekeningnummer 414-0183531-43 van
• Het Firmament met vermelding van je naam.
• Meer op: www.hetfirmament.be JA

ZOMERREGELING BIBLIOTHEEK
TOT 23|08|2006
Nog tot 20/08/06 is de bibliotheek enkel open op
dinsdag van 10:00 tot 18:00. Bibliotheekbezoekers
kunnen ook op afspraak in de bib terecht (contact:
bib@vti.be). De kantoren blijven gewoon open, van
maandag tot vrijdag tussen 9:00 en 18:00. Op dins-
dag 22/08/2006 zijn de bibliotheek en de kantoren
gesloten. Vanaf woensdag 23/08/06 zijn we terug
normaal bereikbaar.                                           RD
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VTi TUSSENSTAND

[Diversiteit]
DISCUSSIEGROEP KUNSTENFESTIVALDESARTS
Om het onderzoek naar artistieke praktijk en diver-
siteit te voeden, organiseerden het VTi en het
KunstenFESTIVALdesArts tussen 12 en 20 mei 2006
een intensieve reeks discussiesessies, met een groep
makers en beoordelaars uit binnen- en buitenland.
Een vijftiental podiumprofessionals – deels interna-
tionale gasten van het KunstenFESTIVALdesArts,
deels kunstbeschouwers en kunstenaars uit België en
Nederland – bogen zich op basis van tien voorstellin-
gen uit het festivalprogramma over de culturele
inkleuring van het maken van, kijken naar en pro-
grammeren van hedendaagse kunst. Hierbij was het
de bedoeling om optimaal in te spelen op de aan-
wezige kennis vanuit verschillende culturen, zodat
zeer precies in kaart gebracht kon worden welke 
tradities, technieken, ideeën, theateropvattingen
gehanteerd worden. Het doel van de workshop was
niet gericht op het formuleren van waardeoordelen
over de geziene voorstellingen, maar wel op het
verkrijgen van meer inzicht in de verschillende
manieren waarop mensen naar voorstellingen kijken,
en de mate waarin tradities, kunstopvattingen en
andersoortige ervaringen daarin een rol spelen.

Publicist Bart Top modereerde de gesprekken, deel-
nemers waren Augustín Meza, Ho Tzu Nyen, Sonja 
van der Valk, Eva Wittocx, Frederico Paredes, Jonas
Byaruhanga, Mariano Pensotti, Marie Baudet, Wouter
Hillaert, Andreya Ouamba, Arifwaran Shaharuddin en
Paul Grootboom, An van. Dienderen, Ann Olaerts en
Joris Janssens. Pichet Klunchun, Shervin Nekuee, Frie
Leysen en Christophe Slagmuylder gaven als externe
deelnemers toelichtingen tijdens de discussies. 

Een neerslag van dit alles vind je spoedig terug in
Tracks. Artistieke praktijken in een diverse samen-
leving van An van. Dienderen, Joris Janssens en
Katrien Smits. Dit boek met de resultaten van het
diversiteitsonderzoek zal verschijnen bij uitgeverij
EPO. Intussen verschenen er in de pers al een aantal
stukken van Marie Baudet (La Libre Belgique) en
Wouter Hillaert (De Morgen). Je kan ze nalezen op
www.vti.be.                                                          JJ

[Diversiteit]
STUDIEDAG ARTISTIEKE PRAKTIJKEN 
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
Tijdens de feestweek naar aanleiding van het vijfen-
twintigjarige bestaan van De Brakke Grond, het

Vlaams cultuurhuis in Amsterdam, werd een tussen-
tijdse presentatie georganiseerd van het VTi-onder-
zoekstraject naar de interactie tussen artistieke prak-
tijken en diversiteit in de samenleving in Vlaanderen.
An van. Dienderen (VTi) en Katrien Smits (Kunst en
Democratie) lichtten het onderzoekstraject toe en
lieten zien hoe kunstenaars en culturele organisaties
eigen methodes, werkwijzen en strategieën ontwikke-
len om diversiteit in cultuur te weerspiegelen.
In workshops staken ervaringsdeskundigen uit
Vlaanderen en Nederland de koppen bij elkaar om
door te praten over verschillende aspecten: het aan-
bod, werkgelegenheid, publiekswerving en bemidde-
ling, netwerking en educatief werken. Aan het slot
van de dag ging het VTi in gesprek met Netwerk CS,
een Nederlandse netwerkorganisatie die erop gericht
is om expertise over diversiteit in de culturele sector
zo goed mogelijk te laten circuleren. 

Voor een verslag van deze expertmeeting, surf naar
www.brakkegrond.nl. Voor meer informatie over het
diversiteitsonderzoek, surf naar www.vti.be/cafecasa.
Bezoek ook www.netwerkcs.nl.                           JJ

[Internationale werking]
FESTIVAL SCHÖNE AUSSICHT
Nikol Wellens was van 17 tot 19 mei te gast op het
festival Schöne Aussicht in Stuttgart, waar onder
meer De koning van de paprikachips en Aalst op het
internationale luik van het programma stonden.
Brigitte Dethier, intendant van het kinder- en jeugd-
theater Junges Ensemble Stuttgart en artistiek
directeur van het festival, nodigde het VTi uit om 
aan haar Duitse collega’s toelichting te geven bij 
de manier waarop in het Kunstendecreet de
kwaliteitsbeoordeling van de subsidiedossiers tot
stand komt. Het VTi benutte deze gelegenheid om 
een aantal internationale contacten in het kinder- 
en jeugdtheater nauwer aan te halen 
(zie ook: www.jes-stuttgart.de).                          NW

[Internationale werking]
INTERNATIONALE WERKING BINNEN 
HET KINDER- EN JEUGDTHEATER
Op vrijdag 9 juni organiseerden we in het Vlaams
Theater Instituut een rondetafelgesprek over de inter-
nationale werking binnen het kinder- en jeugdtheater.
Hierbij wilden we nagaan wat de buitenlandse erva-
ring en expertise van het VTi voor de sector kan be-
tekenen. De genodigden reageerden in groten getale
op de uitnodiging en er ontspon zich een boeiend
gesprek tussen de aanwezigen.
Van bij de oprichting heeft het VTi zijn werking in een
internationale context geplaatst. Hierbij werd gezocht
naar instrumenten om het uitzwermen van de
Vlaamse podiumkunsten zo goed mogelijk te onder-
steunen. In de ‘pioniersjaren’ werden hiertoe regel-
matig presentatieprojecten opgezet met buitenlandse

062882 Courant 78  08-08-2006  16:38  Pagina 59



60

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

partners. Nadien lag de nadruk vooral op informatie-
verschaffing en het aanboren van nieuwe contacten
in minder evidente regio’s. De bekendste kanalen die
hiervoor worden gebruikt, zijn onze website www.vti.be,
onze bezoekersprogramma’s en de participatie aan
diverse netwerken. We danken de deelnemers voor de
talrijke suggesties over de doorstroming van informa-
tie en het delen van kennis en ervaring.                NW

[Publieksonderzoek]
HET PUBLIEK VAN DE BRUSSELSE THEATERS
Eind juni werden de resultaten voorgesteld van een
publieksonderzoek bij Nederlandstalige en Franstalige
theaterhuizen in Brussel. Dit onderzoek, op vraag van
de Brusselse schepen voor Cultuur Henri Simons,
werd aan Nederlandstalige kant uitgevoerd door
Dieter Vandebroeck (VUB) en Michael Debusscher
(Cesor) en aan Franstalige kant door Nancy Guilmain.
In totaal vulden 3.621 toeschouwers een vragenlijst
in. Die peilde vooral naar de motivaties van de
toeschouwers.
De ‘Brusselse’ toeschouwer is opvallend hoogge-
schoold. Iets meer dan de helft woont in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest, maar de aantrekkingskracht
op niet-Brusselaars is aan Nederlandstalige kant
groter: 55 % woont buiten Brussel-Hoofdstad, vooral
dan in Vlaams-Brabant, in mindere mate in de pro-
vincies Oost-Vlaanderen en Antwerpen. Binnen het
Gewest zijn er grote verschillen tussen de 19 gemeen-
ten. Aan Nederlandstalige kant komen de Brusselse
theaterbezoekers vooral uit Brussel-Stad, Schaarbeek
en Elsene.
Franstaligen gaan eerder naar een voorstelling in een
Nederlandstalig huis kijken dan omgekeerd, maar
voor een groot gedeelte heeft dit te maken met het
dansaanbod.
De onderzoekers hebben aan de hand van de motiva-
ties van de theaterbezoekers drie toeschouwertypes
opgesteld: de kenner (vooral de regisseur/choreo-
graaf, het gezelschap, acteurs, tekst, auteur bepalen
de keuze), de genieter (voor wie een voorstelling bij-
wonen vooral een sociaal en gezellig gebeuren is) 
en de nieuwsgierige (die gevoelig is voor affiches,
folders,...). Het zijn natuurlijk ‘archetypes’, maar de
onderzoekers zagen een aantal verbanden met be-
paalde factoren, en verschillen tussen Franstaligen
en Nederlandstaligen. 
Het onderzoek peilde ook naar mogelijke belemmerin-
gen om vaker naar theater te gaan. De publicatie 
De weg naar de podiumkunsten kan je verkrijgen bij
het VTi.                                                            EB

[Veldanalyse]
DINSDAG DANSDAG
De eerste uitvoering van het Kunstendecreet viel bij
de danssector niet overal in goede aarde. 
In Courant#77 wierp het Vlaams Theater Instituut een
beschouwende blik op de hedendaagse danspraktijk.

Tijdens een studiedag op 27 juni in het Stuk te
Leuven, wilden we dit materiaal terugkoppelen naar
wie bij dans betrokken is – producenten, programma-
toren, commissieleden, administratie en anderen –
en een discussieplatform aanbieden over de toekomst
van de dans in Vlaanderen en Brussel. Het uitgangs-
punt was de stelling van Theo Van Rompay dat de
cultuurpolitiek te weinig nadenkt over het samenspel
van productie, onderzoek, presentatie en opleiding in
de hedendaagse dans. Op Dinsdag Dansdag wilden
we onderzoeken hoe dit samenspel een plek kan krij-
gen in een geïntegreerd dansbeleid. We deden dat
aan de hand van drie verschillende invalshoeken,
die in evenveel werkgroepen werden uitgewerkt:

• Hoe kan de beoordelingsprocedure in het Kunsten-
decreet aangepast worden om tot een beter samen-
spel van productie, research, presentatie en opleiding
te komen?
• Op welke manier kunnen producenten, kunstencen-
tra en werkplaatsen, cultuurcentra, festivals en oplei-
dingen samen meer duurzame instroom, doorstroming
en spreiding creëren?
• Welke partners kunnen welke instrumenten inzetten
om dans een groter draagvlak te geven bij een breder
publiek?

Elke werkgroep kreeg ook een opdracht mee: het
formuleren van een concreet voorstel en twee vragen,
die nadien tijdens een plenaire sessie werden voor-
gelegd aan Stefaan De Ruyck, kabinetschef van 
minister Anciaux.

Volgende voorstellen werden voorgelegd:

1. Een werkgroep die een masterplan voor de dans
uitwerkt. In die werkgroep zijn de verschillende partij-
en en geledingen vertegenwoordigd: de dansgezel-
schappen (inclusief kleinere initiatieven en het Ballet
van Vlaanderen), kunstencentra, werkplaatsen, op-
leidingen, educatie, de commissie, de administratie
en het kabinet. Dit naar analogie van de werkgroep
Beeldende Kunsten. Aan het kabinet wordt gevraagd
om deze werkgroep te trekken en hiervoor de nodige
ondersteuning te geven. Timing: onmiddellijke start
om tegen juni 2007 een nota klaar te hebben.

2. Een ‘danshuis’ of ‘dansweek’ als instrument om de
visibiliteit van dans te verhogen. Het gaat niet zozeer
om een fysiek huis met een jaarwerking, maar eerder
om een netwerkachtig publieksfestival, dat geduren-
de een beperkte periode (een week of weekend) ge-
spreid over een aantal plateaus in Vlaanderen een
centrumfunctie vervult.

Verdere toelichting bij de geformuleerde voorstellen,
de reacties hierop van Stefaan De Ruyck, en de
overige agendapunten van de dag kan je lezen op 
www.vti.be.                                                      EB
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CONTACT
Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 201 09 06
F +32 (0)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
Jef Aerts, Els Baeten, Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De
Brandt, Martine De Jonge, Mieke De Schepper, Robin D’hooge,
Joris Janssens, Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete,
An van. Dienderen, Nikol Wellens
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BIBLIOTHEEK
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.

[PLOEG VTi]
Het VTi heeft afscheid genomen van Yasmina Boudia,
medewerker documentatie. We willen haar bedanken
voor haar enthousiasme en prettige aanwezigheid als
‘smaakmaker’. We wensen haar veel voldoening in haar
nieuwe job bij het Toneelhuis. Daarnaast mochten we
de voorbije maanden ook vers bloed verwelkomen, met
Jef Aerts als halftijds medewerker redactie en Maarten
Soete als medewerker documentatie.
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VLAAMS THEATER INSTITUUT

Sainctelettesquare 19  1000 Brussel

T+32.2.201.09.06  F+32.2.203.02.05  

info@vti.be  

www.vti.beCOVERBEELD: UIT TECHNOCALYPS VAN FRANK THEYS, 2006 – FOTO: FRANK THEYS
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