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2 6 - 2926 W E B S I T E
De start van dit seizoen ging voor het VTi gepaard met de
lancering van een compleet hertekende website. Vandaag
zijn we klaar voor de volgende fase van deze vernieuwing
met individuele infofiches per gezelschap, aangepaste
webpagina’s in het Frans en Engels, en een internationale
n i e u w s b r i e f .

27 B E L E I D
Uiterste indieningsdata voor een subsidieaanvraag bij de
Vlaamse Gemeenschap in maart en april 2007.

27 K A L E N D E R
Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de werk-
vloer om met de diversiteit in de samenleving? In T r a c k s .
Artistieke praktijk in een diverse samenleving brengen 
An van. Dienderen, Joris Janssens, Katrien Smits het 
parcours in kaart van een twintigtal kunstenaars en 
k u n s t e n o r g a n i s a t i e s .

28 T U S S E N S T A N D
In december organiseerde het Vlaams Theater Instituut
twee rondetafelgesprekken, waarop onderzoek werd gepre-
senteerd en bediscussieerd met de podiumsector. Op 13
december lichtte Dirk Van Bastelaere de voornaamste
bevindingen toe van zijn praktijkproject over de concurren-
tiepositie van de kunstencentra. In samenwerking met
deBuren presenteerden we op 20 december het onder-
zoeksrapport U i t !, een studie van de commissie d’Ancona
over de gesubsidieerde podiumkunsten in Nederland.

29 C O L O F O N

1

I N H O U D

1 - 2
3 - 25
WOORD VOORAF: LEVENSLOOP

DOSSIER LEV E N S LO O P
4-7 DE VOORDELEN VAN KLEINSCHALIGHEID
Het debat over de dynamiek in podiumland wordt de laatste tijd erg
gepolariseerd gevoerd. De aandacht gaat bijna exclusief naar heikele
kwesties als het beleid voor ‘grote huizen’ en de instroom van ‘jonge
makers’. Naar aanleiding van de 50ste verjaardag van Theater Antigone,
hadden we het met theatermaker Jos Verbist en dramaturg Tom Blokdijk
over de rol van middelgrote theaters.

8-11 DE UITDAGING VAN HET MIDDENVELD
Ook Theater Zuidpool is één van de theaters die in de hele periode van
1975 tot nu structurele subsidies kregen van de Vlaamse overheid. Dries
Moreels ging in gesprek met Peter Benoy, die er van 1985 tot 2005
artistiek leider was, en peilde naar de veranderende rol van dit Antwerpse
g e z e l s c h a p .

12-17 DE ONGEBONDEN LOOPBAAN VAN DE PODIUM-
KUNSTENAAR: EEN ZEGEN OF EEN VLOEK?
Anneleen Forrier verdiepte zich in de pittige discussie rond flexibiliteit
versus werkzekerheid die ook binnen de podiumkunstensector wordt ge-
voerd. Flexibele samenwerkingsverbanden blijken niet noodzakelijk na-
delig, zolang er ook in employability wordt geïnvesteerd. Theatermakers
zijn aangewezen op transitiezekerheid. En daarvoor is ondersteuning van
theaterhuizen, de sector en de overheid van cruciaal belang.

18-23 VOOR HET LEVEN? EEN GESPREK MET ROSA VANDERVOST
Meteen na haar studies kon Rosa Vandervost aan de slag bij het
Antwerpse gezelschap De Tijd. Maarten Soete en Robin D’hooge vroegen
naar de wensen en verzuchtingen van deze prille theatermaakster.
Droomt ze van een vaste job bij een gerespecteerd huis of leeft er ook 
een stil verzet?

24-25 WONDERKIND OF LAATBLOEIER 
Jarenlang verzamelde de Amerikaanse wetenschapper David Galenson
gegevens over scheppende kunstenaars en hun werk. Op basis daarvan
kwam een duidelijk onderscheid naar voren in de loopbaan van twee
artistieke types: de ‘young geniuses’ en de ‘old masters’.

U leest deze Courant als de toekenning van de
projectsubsidies enigszins is verteerd en de dos-
siers voor een tweejarige subsidie alweer zijn
ingediend. Net als bij de projectsubsidies zijn er
vele gegadigden die meedingen voor een plaatsje
onder de zon. En net als bij de projectsubsidies
zijn er een pak meer aanvragers dan middelen.
Op zich hoeft dat geen probleem te zijn. Al
maakt het er voor de beoordelingscommissies en
de minister wel niet makkelijker op om keuzes
te maken en deze te verantwoorden.

Keuzes maken, selecteren, dat lijkt meer en meer
de bottom line van de debatten die regelmatig
(ook door ons) gevoerd worden over de toe-
komst van de podiumkunsten. Wie kiest en op
grond waarvan? Het blijft de gemoederen beroe-
ren. En toch moeten we die vraag steeds op-
nieuw durven stellen, al was het maar om de
selectiemechanismen telkens beter te kunnen
verantwoorden of te bevragen. Voor alle duide-
lijkheid: het gaat er mij niet om de rol van de
beoordelingscommissies in twijfel te trekken,
wel in tegendeel. Het installeren van deze com-
missies blijft de beste garantie voor een kwalita-
tieve beoordeling. 

Het maken van keuzes ligt echter niet alleen op
hun bord. De minister heeft en neemt in deze
zijn ‘politieke’ verantwoordelijkheid. Maar ook
het veld zelf toont een grote betrokkenheid
tegenover de gevestigde en beginnende of door-
stromende makers. 
Het komt me echter voor dat het samenspel tus-
sen beoordelingscommissies, veld en minister
nog niet goed is afgestemd. Terwijl de ene de
grote huizen wil responsabiliseren om nieuw-
komers of kleine structuren (al dan niet rond
één kunstenaar) op te vangen, probeert de ande-
re zoveel mogelijk projecten kansen te geven
(zoals bij de recente projectenronde is gebeurd).
Vele kleine projecten die allemaal moeten vech-
ten om de eindjes aan mekaar te knopen, en die

allemaal langs dezelfde deuren moeten om hun
project ook echt te kunnen realiseren. Met meer
wederzijdse frustraties tot gevolg. Nu de midde-
lenstroom lijkt stil te vallen, wordt kiezen weer
een kunst voor alle betrokken partijen. En is
goed overleg meer dan ooit gewenst.

Naar aanleiding van 50 jaar Antigone vroeg 
Jos Verbist het VTi om mee een rondetafel te
organiseren over de rol en het belang van mid-
delgrote theaters. Terecht vond hij dat de groep
van ‘middenvelders’ al te vaak wordt vergeten in
het debat over instroom en doorstroming in de
sector.
Het VTi ging dan ook heel graag in op zijn ver-
zoek, omdat dit ook perfect aansloot bij de
voorbereiding van deze levensloop-Courant.
Het debat is ondertussen alweer voorbij (een
verslag leest u op onze website), maar het bood
opnieuw een goede gelegenheid om tussentijds
een sluier op te lichten over de veldanalyse die
het VTi sinds juli 2005 voert. Via deze veld-
analyse proberen we het debat constant te voe-
den, door de bewegingen in de sector onder de
loupe te nemen.

Deze Courant brengt de levensloop van podium-
kunstenaars en hun organisaties op verschillende
manieren in kaart. 
We doen dat ten eerste letterlijk door de decre-
tale geschiedenis van 1975 tot vandaag visueel
voor te stellen en uiteraard ook te duiden in 
het licht van de knelpunten die ons vandaag
tegemoetkomen, zowel op vlak van instroom,
doorstroming, als uitstroom.
Deze decretale geschiedenis vertelt ons veel over
de ontwikkeling van de structureel gesubsidieer-
de organisaties, over de veranderende houding
van de overheid, over de globale bewegingen/
diversifiëring van het landschap. We boden 
deze affiche als verjaardagscadeau al aan op het
rondetafelgesprek bij Antigone in Kortrijk. Nu
vindt u ze ook in het midden van deze Courant.

L EV E N S LO O P Ann Olaert s

WO O R D VO O R A F

B I J L AGE COURANT#80

H O EVEEL OLIFA N T E N
LU ST EEN SLANG?
De decretale geschiedenis van de Vlaamse podium-
kunsten sinds 1975.
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Aan de hand van enkele veldinterviews benade-
ren we de levensloop van organisaties ook vanuit
ander oogpunt: in gesprekken met Jos Verbist en
Peter Benoy, die het werken in ‘oude’ structuren
van binnen uit kennen, en in gesprek met Rosa
Vandervost, die zich als jonge maakster kan ont-
plooien in de structuur van haar vader.

Om het debat over loopbaanontwikkeling in de
podiumkunsten open te trekken, geeft Anneleen
Forrier, verbonden aan het onderzoekscentrum
Personeel en Organisatie van de K.U.Leuven,
ons een verhelderende inkijk in het recente

wetenschappelijke en beleidsgerichte arbeids-
denken. Nikol Wellens gaat inspiratie zoeken 
bij David Galenson, professor economische
geschiedenis aan de University of Chicago.

Kortom weer een hele boterham die hopelijk
aanzet tot boeiende gesprekken en die ertoe 
kan bijdragen om een dynamisch, beweeglijk
podiumkunstenlandschap te vormen.

Dat wenst de hele VTi-ploeg u alvast voor dit 
en de volgende jaren.

Een kleine toverfluit, Koninklijk Jeugdtheater, 1987-8 © Leo Brant De blinde koning, HETPALEIS, 2006-7 © Kurt Van der Elst
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DE VO O R D E L E N
VAN KLEINSC H A L I G H E I D

Het debat over de dynamiek in podiumland wordt de
laatste tijd erg gepolariseerd gevoerd. De aandacht
gaat bijna exclusief naar heikele kwesties als het
beleid voor ‘grote huizen’ en de instroom van ‘jonge
makers’. Over de rol van de middelgrote theaters gaat
het bijna nooit. Nochtans spelen die traditioneel een
belangrijke rol. Door de combinatie van hun lokale
inbedding en soms lange tournees bereiken ze een
gevarieerd publiek. Sommige bestaan al lang en
evolueerden van (vaak regionale) ensembles tot wend-
bare productiekernen, kweekvijvers voor divers talent
– lokaal en bovenlokaal, jong en ervaren. Ondervinden
de middelgrote theaters een toenemende concurren-
tie, nu stadstheaters juist hierin inspiratie vinden bij
hun herbronning? Staat het middenveld buitenspel in
dat beleid voor grote huizen? Wat is precies de rol van
dat middenveld? Hoe kunnen middelgrote theaters,
niet zelden huizen met een lange traditie, hun rol blij-
ven actualiseren? Einde januari organiseerden VTi en
Theater Antigone daarover een rondetafelgesprek.
In de aanloop ervan hadden we een gesprek met Jos
Verbist, artistiek directeur van Antigone, en dramaturg
Tom Blokdijk.

JV: Middelgrote theaters hebben door de jaren heen een
zeer wendbare organisatievorm ontwikkeld. Grote huizen
zijn onderworpen aan een bijna industriële productie-
dwang. Je moet ook veel geld hebben om zo’n fabriek te
laten draaien. Voor mezelf blijkt een middelgrote organi-
satie een veel handiger instrument om mee te werken,
omdat het wendbaarder is. Je werkt ook in een nauwer
contact tussen de artistieke en de administratieve en
technische medewerkers. Als dat contact te indirect
wordt, dan stapelen de problemen en misverstanden zich
snel op. 

Naast grote huizen zijn er ook middelgrote plekken nodig
om het landschap dynamisch te houden. Bijvoorbeeld
omdat kleinere steden ook een theaterhuis nodig hebben.
Kortrijk hoeft geen groot huis, maar heeft wel nood aan
een artistieke kern die ter plekke werkt, die kan groeien
en waar dan ook mensen van buitenaf naartoe kunnen
komen. Twintig jaar geleden bestond zo’n gezelschapje
vooral voor mensen vanuit de streek. Om die reden is
Antigone toen geïmplodeerd, bij wijze van spreken, als
een autochtoon provinciaal clubje. Dat zag je op de

meeste plekken in Vlaanderen. Mechelen, Antwerpen,
Brussel, Gent: het probleem was dat men met vaste
ensembles werkte, en dat er geen nieuw bloed kon
instromen. Precies om die reden was ik destijds bij de
grote huizen weggelopen. Die gezelschappen zaten vast-
gesnoerd in arbeidswetgeving, de artistieke functies
werden ingevuld door telkens dezelfde mensen,...
Gelukkig is daar een kentering gekomen. Het model is nu
dat je werkt met los-vaste medewerkers die je interes-
sant vindt. Met wie je op lange termijn samenwerkt en
ook op korte termijn afspraken probeert te maken.

TB: In Nederland wordt gepleit voor een aantal grote
huizen met vele functies en een eigen schouwburg, onder
meer door Ivo Van Hove. En meteen kregen de kleine
gezelschappen het benauwd. Alsof zij een bedreigde dier-
soort vormen. De bedreigde diersoort is het grote zaalthe-
ater. In veertig jaar is het aanbod van gesubsidieerde
grote zaalproducties in Nederland met 80% gedaald. En
het brokkelt steeds meer af. Terwijl er steeds meer grote
zalen komen. Steden investeren fors in infrastructuur.
Zelfs de kleinere steden hebben een grote schouwburg.
Wie moet die vullen? De hype over de stand-up comedy
gaat wat liggen. Mensen willen opnieuw kwaliteitsvol
theater.

Een groep als Toneelgroep Amsterdam maakt vier à vijf
grote zaalproducties per jaar. Over twee jaar komt er een
grote zaal naast de Amsterdamse Schouwburg, die Van
Hove ook gaat bespelen. Dat kan niet met gelijke midde-
len. Ze zullen bijna een verdubbeling van de subsidies
nodig hebben, terwijl de totale middelen voor theater niet
zo sterk gaan stijgen. Dat zal ten koste gaan van het
budget voor kleinschalig theater. Men schreeuwt moord
en brand. Maar is dat zo erg? Er zijn zovele groepjes in
de marge waarvan niemand vindt dat het echt bijzonder
is. Daar kan best het mes in gezet worden. Dat vierjarige
subsidiesysteem is daar precies op gericht: laat het
maar lekker doorstromen, maar wees genadeloos. Het
blijkt zo moeilijk om dingen af te stoten. 

De discussie is tegelijk: Welke gezelschappen zouden van
de kleine naar de grote zaal moeten doorgroeien? Er zijn
geen zwaarwegende artistieke redenen voor bijvoorbeeld
Toneelgroep De Appel om in de middenzaal te blijven.
Waarom zouden ze niet een huisgezelschap kunnen wor-

JOS VERBIST (ANTIGONE) EN DRAMATURG TOM BLOKDIJK OVER DE ROL VAN MIDDELG R OTE THEAT E R S

4

Ann Olaert s, Dries Mo reels & Joris Ja n ss e n s
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den van een grote schouwburg? Hetzelfde geldt voor
Mirjam Koen van Onafhankelijk Toneel.

JV: Ik weet niet of elke voorstelling wel transponeerbaar
is. Welk soort voorstellingen moet op welke plek staan?
Daarover wordt in onze artistieke staf fel gediscussieerd.
Sommige verhalen wil je in de intimiteit van een kleine
zaal vertellen. De grote zaal brengt een tekentaal met
zich die niet voor iedere voorstelling geschikt is. Het con-
tact dat je hebt met een publiek, dat maakt deel uit van
je gesprek. Hoe je het ook draait of keert: een voorstelling
als De bitterzoet onderga je op een veel intensere manier
in de kleine zaal van Stuk of in onze eigen Antigone-
ruimte, dan in de Kortrijkse Schouwburg.
Dat laat tegelijk zien dat de discussie over het midden-
veld minder over de zalenkwestie gaat. Wij maken ook
grote zaalproducties. Het gaat over de organisatievorm
waarbinnen je vrij de artistieke keuze voor grote of kleine
zaal kunt maken. Ik voel veel voor flexibele productie-
kernen. 

Als je als nieuwe directeur binnenkomt in een
bestaande structuur, wat is er dan nodig om zo’n
organisatie nieuw leven in te blazen?

JV: Toen ik er in ’97 begon, was Antigone gestraft voor
een megalomane subsidieaanvraag van mijn voorganger
en teruggezet op een budgetje van twintig miljoen. Op
dat moment had ik geluk dat er geen vast ensemble
meer was. Hollandia was mijn voorbeeld. Met een kleine
kern teken je een artistieke lijn uit. Die breng je in de
praktijk samen met mensen met wie je affiniteit hebt,
maar die je tegelijk ook niet exclusief aan je bindt. Want
ook dat kan verstikkend werken.                                

Wat coproducties betreft, ik had erg weinig geld en
móest wel coproduceren. Dat opende mogelijkheden om
buiten de Kortrijkse biotoop te kijken. In mijn eerste
seizoen ben ik met Kaaitheater en Martha!Tentatief gaan
werken. En in het tweede seizoen met Hollandia, onder
meer voor De bitterzoet. Dat ligt in de aard van hoe ik de
laatste tien jaar daarvoor werkte. Ik freelancete omdat ik
me niet wilde inschrijven in één van de grote huizen. Ik
had daar teveel ‘dode dienaars’ gezien – mensen die
altijd inzetbaar zijn, maar nooit echt ergens voor gaan en
niet artistiek evolueerden. Dat was het probleem in de

meeste huizen, grote of kleine, waar men met vaste
ensembles werkte. Als je daar gevraagd werd als regis-
seur, moest je met een handvol acteurs werken die je
niet wilde. Je kreeg een cast voorgesteld, waarvan som-
mige mensen daar al twintig jaar een soort bediendenjob
uitvoerden. Waarom bleven ze daar dan? Om artistieke
redenen? Daar viel in elk geval niet veel van te merken.
Meestal was het gewoon omdat ze in de buurt gebouwd
hadden. Het kostte veel energie om daar onderuit te
komen. 

De situatie is nu wel veranderd, dat weet ik, maar ik
hoor soms stemmen die opnieuw verlangen naar vaste
ensembles. Die zouden goed moeten weten waar we van-
daan komen. Een ensemble zal wel weer ontstaan. Uit
artistieke noodzaak, mag ik hopen, niet omwille van te-
werkstelling. Je ziet dat al gebeuren bij ntgent. Maar een
ensemble in stand houden is ingewikkeld: het vergt veel
geld en ook veel inventiviteit om je mensen artistiek fris
te houden. 

Stel dat je maar een kleine kern van mensen nodig
hebt om een structuur levendig te houden. Hebben we
dan nog grote structuren nodig? Of kun je volstaan met
KVS te laten bespelen door een aantal middelgrote
gezelschappen?

TB: Als je aan grote huizen denkt, denk je aan giganti-
sche organisaties. Nu blijf je wel grote technische
equipes nodig hebben om grootschalige decors te
bouwen en te changeren. Maar je kunt grote huizen ook
bespelen met meerdere middelgrote organisaties. De
toekomst van de grote gezelschappen bestaat eruit dat
ze opgeknipt worden in kleinere productie-eenheden, met
een eigen spelerskern en eigen diensten als ‘communi-
catie’ of ‘techniek’. Het Toneelhuis werkt nu al zo. 
We moeten nu ook niet doen alsof alle medewerkers van
grote structuren volstrekt artistiek onverschillig zijn.
Uiteindelijk blijkt dat artistieke directeuren eigen
voorkeuren hebben over het type organisatie waarin ze
werken. En de manier waarop Jos het liefste werkt, is
anders dan Ivo Van Hove. De organisatie is daarop
afgestemd. Als je een regie wil doen bij Toneelgroep
Amsterdam, zit je wel in Van Hoves productieapparaat.
Het zou voor Jos niet evident zijn om daar te werken,
omdat Ivo daar voor zichzelf gunstige omstandigheden

heeft gecreëerd. Een plek wordt gekneed door iemand die
daar de artistieke leiding heeft. Dat is maar goed ook. 

Hoe kunnen we de voorhanden zijnde middelen het
beste gebruiken? Er zijn verschillende opvattingen
over wat het goedkoopste is. De overheid zet in op de
grote huizen om te besparen op overheadkosten.

JV: KVS, NTGent en het Toneelhuis hebben ook geld nodig
om de totaliteit van het bedrijf te laten draaien. Er komt
gigantisch veel bij kijken wat niet veel met het artistieke
te maken heeft: de infrastructuur, het gebouw leefbaar
maken, het gesprek met de stad,... Het moet allemaal
gebeuren. Luk Perceval kreeg destijds veel kritiek, maar
men vergat waar kns vandaan kwam. Ik ben een pleit-
bezorger van het feit dat er drie grote huizen zijn. Vroeger
was ik daar manifest tegen, nu niet meer. Omdat ik de
politiek niet altijd een betrouwbare partner vind. De cul-
turele wereld moet het hebben van intelligente politici
met gevoel voor cultuur. Die zijn er soms wel. Maar de
druk op politici om voor het populistische te zwichten is
zeer groot. De grote huizen zijn belangrijk als uithang-
bord van het theaterlandschap. Grote theaterhuizen
moéten goed kunnen functioneren, vooral artistiek dan.
Ze hebben een belangrijke symboolwaarde voor de 
podiumkunsten in een samenleving. Maar men mag het
minder zichtbare middenveld niet vergeten. Wij spreken
zowel een grote zaalpubliek aan, als mensen die zich in
grote theaters niet hun gemak voelen. En neem de sprei-
dingskwestie. Er zijn veel cultuurcentra. Wie gaat ze
bespelen?

TB: Als je ziet hoeveel gastvoorstellingen in Gent gegeven
worden. Dat is een grote verandering ten opzichte van
vroeger. Iedere avond moet de technische ploeg zich aan-
passen aan andere eisen en omstandigheden. Los daar-
van is de productiekant in de grote huizen sterk aan het
veranderen.

Je ziet dat ook in Antwerpen, als ik goed geïnformeerd
ben. Er zijn zes productiekernen, maar die maken niet
allemaal gebruik van het apparaat dat voorhanden is. Er
zijn acteurs op straat gezet, maar ook een aantal mensen
uit de infrastructuur. Je kunt zien aankomen dat er nog
meer mensen zullen moeten vertrekken. Zo krijg je kleine
productie-eenheden in een groot huis. Natuurlijk zal er

altijd wel een verkeersregelaar zijn. Ik zou me wel sterk
concentreren op de voordelen van de productionele klein-
schaligheid.

JV: In mijn eerste beleidsplan al, tien jaar geleden, was
één van de pijlers kansen te geven aan jonge regisseurs.
En ik bedoel échte kansen, want wat gebeurde er vaak?
Men gaf jongeren wel de mogelijkheid om voorstellingen
te maken, maar men begeleidde ze niet. Als het dan niet
goed was, werden ze aan de kant geschoven. Want wat
zag je soms bij kunstencentra en festivals? Men gaf
jonge kunstenaars wel een kans, maar geen werkbare
budgetten. Als middelgroot gezelschap hebben we altijd
zorg besteed aan de begeleiding, zowel inhoudelijk als
financieel.                                                                

Het gaat er me niet om te polariseren tussen grote
huizen/kleine huizen/kunstencentra. We hebben een
gelijksoortige en/of aanvullende opdracht. En daar ligt
vandaag precies de belangrijkste rol voor de middelgrote
theaters. De overheid verwijst jonge kunstenaars door
naar stadstheaters en kunstencentra. Maar je kunt toch
niet verwachten dat stadstheaters of kunstencentra dat
allemaal op zich nemen, die toestroom van nieuwe ma-
kers. De opdracht die de overheid nu bij de grote huizen
legt, is te groot. Daar kunnen de grote huizen niet aan
voldoen. Ik meen ook dat de financiële verhoudingen
tussen grote huizen en middenveldspelers bij de laatste
subsidieronde een beetje scheef getrokken zijn. 
Vlaanderen is Duitsland niet. Wij zijn net toonaangevend
door die verscheidenheid aan individuele artistieke
initiatieven.                                                                     

Een andere belangrijke rol voor het middenveld zal zich
ten slotte aandienen binnen de Europese hervorming van
de Kunsthogescholen. De master-opleidingen zullen meer
toenadering zoeken tot de praktijk. Gaan de grote huizen
dat ook nog eens voor hun rekening nemen? Ook daar ligt
zeker een rol voor het middenveld.
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DE UITDAGING 
VAN HET M I D D E N V E L D

Dries Mo re e l s

Wat veranderde er in het theater tijdens de afgelopen
dertig jaar? Tijdens de voorbereidingen van de grote
subsidieposter in deze Courant werden we geconfron-
teerd met evoluties en beleidskeuzes die niet allemaal
nog vanzelfsprekend zijn. Fusies en afsplitsingen
springen meteen in het oog, maar ook de gestage
instroom van soms piepkleine organisaties in steeds
meer verschillende categorieën is duidelijk.
Onderhuids is veel veranderd. Zo was het Podium-
kunstendecreet uit 1993 met zijn nieuwe beoordelings-
criteria en een vierjarige dynamiek alleen mogelijk
dankzij de ontzuiling in de politieke besluitvorming. 
Tal van andere maatschappelijke evoluties spelen mee
in de wisselende verhoudingen tussen grote en kleine
organisaties, tussen theater en andere disciplines en
werkvormen, etc.

We konden een en ander voorleggen aan Peter Benoy, die
van 1985 tot 2005 artistiek leider was van Theater
Zuidpool, één van de theaters die in de hele periode van
1975 tot nu structurele subsidies kregen van de Vlaamse
overheid. Zuidpool is meteen ook een voorbeeld van een
gezelschap uit de middenmoot dat vanuit de provincie
(Antwerpen) op een sterke subsidie kon rekenen – één
van de dimensies die op de affiche niet in beeld komt.
Hoe zat dat eigenlijk? 

PB: Om de subsidies vanuit de provincie goed te duiden,
moet je een beetje terug in de geschiedenis. Het Reizend
Volkstheater (RVT), de voorloper van Zuidpool, vormde na
de Tweede Wereldoorlog samen met de Studio en de KNS
het ‘Nationaal Toneel’. Deze functie werd door de over-
heid ook sterk betoelaagd. Het opzet was duidelijk: een
repertoiretheater, een reizend ensemble en een opleiding
werken samen als een centrumfunctie voor het theater.
Toen die constructie politiek niet meer houdbaar was,
werden de taken verdeeld: KNS ging naar de stad, de
Studio naar de staat en het RVT naar de provincie. Het
RVT werd integraal deel van het provinciebestuur: elke
beslissing liep via de Bestendige Deputatie. De subsidies
vanuit het Theaterdecreet werden gewoon in de provin-
ciekas gestort, waardoor het voor de provincie wat
gemakkelijker werd om het RVT te financieren. Toen ik in
1985 directeur werd, is dat veranderd: er is met alle
fracties van de Provincieraad samen een vzw opgericht
en stap voor stap heeft de Provincie Antwerpen haar

steun aan het gezelschap sterk afgebouwd. Je moet die
historische groei voor ogen houden als je naar de opeen-
volgende subsidiebedragen kijkt. 

De subsidie voor het RVT vanuit het Theaterdecreet werd
altijd met een zeker voorbehoud bepaald: “Ah, zij krijgen
al zoveel van de provincie...” Maar de halvering in 1989
was heel ingrijpend. We kregen dat nieuws bovendien
pas drie weken voor de start van het seizoen, nadat alle
afspraken waren gemaakt en de contracten getekend.
Iedereen is toen preventief ontslagen. Een aantal tijdelij-
ke maatregelen hebben het voortbestaan mogelijk ge-
maakt. Ikzelf ben deeltijds teruggegaan naar de univer-
siteit, anderen hebben fors ingeleverd op hun loon of zijn
iets anders gaan doen. Maar de afspraken met het
publiek en de organisatoren zijn we allemaal nagekomen
en het is achteraf gezien misschien de echte start van
Zuidpool geweest.

Hoe belangrijk was voor Zuidpool de plek waar de
voorstellingen gemaakt werden? Sommige theater-
makers denken bij ‘infrastructuur’ aan lekkende dak-
goten en zien het als een blok aan hun been. Anderen
vinden een eigen ruimte en werkklimaat onmisbaar 
om tot kwaliteit te komen. Is het de infrastructuur die
van een gezelschap een middelgrote speler maakt?

PB: Wij hebben met Zuidpool meteen bouwplannen ge-
maakt: in 1985 al bleek het onhoudbaar om in de Aren-
bergschouwburg te blijven, die nota bene in de jaren
zestig voor het RVT was aangekocht. We konden amper
nog drie avonden op de scène repeteren voor een premiè-
re, zo volgeboekt was die zaal. We hadden mooie plannen
voor het complex waar later Studio Tokio in terechtge-
komen is, maar na de subsidiehalvering moesten we dat
laten varen.

In 1991 zijn we na een periode van zoeken en behelpen
naar de Lange Noordstraat verhuisd, naar een grote vier-
kante loods die we tot theaterzaal konden ombouwen.
Voor een gezelschap vond ik het uitermate belangrijk dat
alle functies compact bij elkaar zitten: spelen, repeteren,
techniek, organisatie. Dat was in de Arenberg niet meer
mogelijk, we moesten zelfs met onze premièrereeksen
elders gaan spelen.

P ETER BENOY OVER DE VERANDERENDE ROL VAN ZUIDPOOL
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Meer nog: Zuidpool kon dankzij die eigen zaal meer werk
maken van het contact met het publiek. Vandaag is er in
Antwerpen een grote groep theaterbezoekers die zelden of
nooit in de grote theaters komt, maar met een zekere
gretigheid volgt wat er in de kleine theaters gebeurt. Zo
kon er ook een bescheiden receptieve werking ontstaan:
als de zaal tijdens tournees even niet in gebruik was,
dan konden we makers waarmee we een artistieke ver-
wantschap hadden, of zelfs resoluut jonge makers, faci-
liteiten én een publiek aanbieden. Dat is een belangrijke
functie voor theaters uit de middenmoot, die in het stre-
ven naar steeds grotere huizen over het hoofd wordt
gezien.

In het synergiedebat, recent nog in alle hevigheid naar
aanleiding van de State of the Union van Ivo Van Hove
in Amsterdam (september 2006), ligt de klemtoon op
de schaalvergroting bij de grote theaters en het
belang van instroomkansen voor jonge makers. Is die
middenmoot dan nog nodig?

PB: Je mag de historische achtergrond niet over het
hoofd zien. Het middenveld is in Vlaanderen kunnen ont-
staan na de Tweede Wereldoorlog omdat we toneeloplei-
dingen kregen waar goede acteurs naartoe konden. De
echte professionalisering in het Vlaamse theater begint
in de jaren vijftig. Omdat Herman Teirlinck mensen als
Tone Brulin of Dora Van der Groen vormt en de repertoire-
gezelschappen niet openstaan voor de ideeën van die
generatie en het nieuwe repertoire dat zij willen introdu-
ceren, ontstaan de kamertheaters. Als je daar nu naar
terugkijkt, dan lijkt het alsof de afwijzende houding en
het conservatisme van de stadstheaters een gevarieerd
landschap van kleine en middelgrote theaters heeft doen
ontstaan. Dankzij de kwaliteit van de pas afgestudeerde
acteurs en hier en daar een financiële of politieke oppor-
tuniteit, bleken die theaters ook levensvatbaar. Ze heb-
ben ons theater een onwaarschijnlijke artistieke dyna-
miek bezorgd. 

In de toespraak van Ivo Van Hove weerklinken voor mij de
pogingen van de stadstheaters om zich te vernieuwen
eind jaren zeventig, begin jaren tachtig. Ook toen keken
ze naar het middenveld en wilden ze die functies absor-
beren. Dat is toen niet helemaal gelukt. Omdat er een
middenveld met bijvoorbeeld Zuidpool, Blauwe Maandag

Cie, Antigone en De Tijd is gebleven, zijn er ook nieuwe
impulsen blijven gaan naar de stadstheaters. De kwali-
teit die we vandaag in de stadstheaters zien, is niet in
één keer verworven – dat heeft tijd gevraagd. Vandaag
die geschiedenis proberen uitvlakken, lijkt kortzichtig.
Wie garandeert dat de stadstheaters over vijf, tien jaar
nog steeds goed zitten?

Ik heb altijd gevonden dat een gevarieerd landschap
meer garanties biedt op artistieke vernieuwing. De
stadstheaters en het middenveld moeten zichzelf en hun
onderlinge relatie voortdurend in vraag stellen en nieuwe
invullingen zoeken, maar ze hebben elkaar nodig om een
dynamische ontwikkeling van het theaterleven mogelijk
te maken. Ik heb getracht vanaf 1985 het RVT en later
Zuidpool in deze optiek te profileren. Voor de nieuwe
artistieke ploeg is het een uitdaging zich opnieuw in het
landschap te plaatsen en ze zijn daar op een succesvolle
manier mee bezig.
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EEN Z EG E N
OF EEN V LO E K?

Anneleen Fo r r i e r

De storm over de beslissing van het Toneelhuis om te
breken met de vaste acteurskern is al wat geluwd. 
De discussie over de vastheid van betrekking van 
podiumkunstenaars is echter nog niet beslecht. 
En zoals het een geanimeerd debat betaamt, schuwen
de protagonisten polariserende standpunten niet.

Aan de ene kant heb je de voorstanders van de lang-
lopende contracten. Zij halen zowel artistieke, organisa-
torische als menselijke argumenten ter verdediging aan.
Vanuit artistieke overwegingen onderstrepen zij dat
acteursensembles de basis vormen van grote gezel-
schappen. Podiumkunstenaars moeten tijd en vertrouwen
krijgen om te groeien en te mislukken, zo luidt de redene-
ring. Op organisatorisch vlak is het belangrijk acteurs te
binden zodat ze beschikbaar blijven. Door te veel losse
contracten wordt het immers moeilijk om de agenda’s
nog op elkaar af te stemmen. Daarnaast zijn er ook de
menselijke argumenten. Podiumkunstenaars zijn de kern-
werknemers van theaters en verdienen bijgevolg een 
fatsoenlijk statuut. Ze hebben recht op werkzekerheid.

Daartegenover staan de verdedigers van de flexibele 
contracten. Ook zij bekijken de situatie vanuit artistiek,
organisatorisch en menselijk standpunt. Als artistiek
argument halen ze aan dat jarenlange samenwerkings-
verbanden nefast zijn voor de creativiteit. Vernieuwing is
nodig om niet te vervallen in ‘artistieke sclerose’. Kortere
samenwerkingsverbanden houden acteurs en makers
scherp. Vanuit organisatorische overwegingen zijn losse
contracten wenselijk, omdat ze ervoor zorgen dat de loon-
kost mee ademt met de producties. Lonen worden enkel
uitbetaald aan theatermakers die op dat moment ‘pro-
ductief’ zijn. Tot slot worden ook menselijke argumenten
aangehaald. Theatermakers zijn hoe langer hoe meer op
zoek naar verschillende uitdagingen. Losse contracten
geven hen de ruimte om verschillende horizonten te ver-
kennen en zich niet te hechten aan één werkgever. Ze
geven hen de mogelijkheid om volop eigenaar te worden
van hun eigen loopbaan.

Deze argumenten worden, vanuit de overtuiging van het
eigen grote gelijk, lijnrecht tegenover elkaar geplaatst.
Hierdoor lijkt het debat te verzanden in een welles-
nietesdiscussie. Maar hoe moet het dan verder met de
loopbaan van de podiumkunstenaar? Deze bijdrage is

een poging om inspiratie aan te reiken vanuit een heel
andere hoek en zo de zoektocht naar ‘creatieve’ oplossin-
gen te versterken.
Voor een buitenstaander die al geruime tijd onderzoek
doet naar arbeidsrelaties en loopbanen, klinkt dit debat
erg bekend in de oren. Er is immers een gelijkaardige
tendens merkbaar in het wetenschappelijke en beleids-
gerichte arbeidsmarktdenken. Tot voor kort werd een ge-
middeld lange anciënniteit bij de werkgever beschouwd
als een indicatie van kwalitatief hoogstaande loopbanen.
Een lange anciënniteit werd geassocieerd met wederzijd-
se loyaliteit, investeringsbereidheid en een hogere pro-
ductiviteit. De wetenschappelijke aandacht ging uit 
naar thema’s als het indijken van het personeelsverloop,
retentiemanagement en het creëren van betrokkenheid
bij het personeel (of commitment om het met een mana-
gementterm te zeggen). Loopbanen die naam waard wer-
den afgeschilderd als iets typisch continentaal Europees.
De Angelsaksische antipode werd al snel geassocieerd
met kortzichtige hire and fire.

Vandaag klinkt het heel anders. De loopbaanliteratuur
staat bol van de beweringen dat de zekerheden van wel-
eer wegvallen en het vaste dienstverband aan belang
verliest. De toenemende onzekerheid betekent dat werk-
nemers de touwtjes zelf in handen moeten nemen om
hun kansen op de arbeidsmarkt te waarborgen. Bijgevolg
moeten ze zich meer gedragen als werkondernemers,
voortdurend op zoek naar nieuwe kansen om hun markt-
waarde te vergroten. Ze binden zich niet langer aan één
organisatie en identificeren zich niet met één werkgever. 

In de loopbaanliteratuur worden tal van concepten
gelanceerd om dit nieuwe loopbaantijdperk te benoemen:
ongebonden loopbanen of boundaryless careers, protean
careers (afgeleid van Proteus, de Griekse mythologische
figuur die voortdurend van gedaante veranderde) of
post-corporate careers. Stabiele loopbanen worden
steeds vaker geassocieerd met rigiditeit, tanende inzet-
baarheid en ervaringsconcentratie. Bovendien luidt de
redenering dat mobiliteit niet enkel de individuele inzet-
baarheid ten goede komt, maar ook een gunstige invloed
heeft op de volledige tewerkstelling. Langdurige arbeids-
relaties ‘betonneren’ de arbeidsmarkt doordat ze de toe-
gang voor buitenstaanders versperren. Daardoor ontstaat
er een duale arbeidsmarkt waarin de zekerheid van één
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aanbieden, bestaat het gevaar voor een duale arbeids-
markt. Teveel zekerheid voor slechts enkelen vergroot
voor anderen de kans op de gevaren waar de verdedigers
van de langdurige dienstverbanden nu net zo’n schrik
voor hebben. 

Het komt er dan ook op aan een evenwicht te vinden tus-
sen flexibiliteit en zekerheid. We leunen hier aan bij het
debat over flexicurity (samentrekking van het Engelse
flexibility en security). De flexicurity-benadering heeft een
andere visie op werkzekerheid. Ze koppelt een hoge mate
van werkzekerheid aan een hoge mate van flexibiliteit
door over de grenzen van een enkele onderneming of job
te kijken. Naast de klassieke vorm van werkzekerheid
(zekerheid bij één en dezelfde werkgever) kan ook
gestreefd worden naar andere vormen van zekerheid,
onder meer transitiezekerheid (de zekerheid om van de
ene baan in de andere te kunnen overstappen). Streven
naar zekerheid impliceert dan eerder het opbouwen en
beschermen van het vermogen om werk te bekomen, te
behouden en vooruitgang te boeken. Dit vermogen wordt
ook wel aangeduid met de term employability.

De literatuur onderscheidt drie loopbaancompetenties die
de employability sterk bepalen: de vaardigheden, kennis
en expertise (knowing how), de sterkte van het eigen
sociaal netwerk (knowing whom) en de duidelijkheid van
de loopbaanverwachtingen of sterkte van de identiteit
(knowing why). De theaterwereld is een toonvoorbeeld
van een omgeving waarin de knowing whom, het juiste
netwerk, de kansen op werk sterk beïnvloedt. Acteurs ver-
groten hun kansen op werk als ze ervoor zorgen dat hun
prestaties worden opgemerkt door de juiste mensen en
als ze een geschiedenis van interessante werkrelaties en
relevante projecten opbouwen. Zekerheid heeft dus niet
zozeer te maken met een contract van onbepaalde duur,
maar eerder met het opbouwen van een goed netwerk.
Loyaliteit is niet gekoppeld aan een huis, maar eerder
aan de mensen die op dat ogenblik het huis bevolken.
Ook de andere twee loopbaancompetenties zijn van
belang. De vereiste kennis en expertise (knowing how) is
gewijzigd over de jaren heen. De grenzen tussen acteren
en regisseren vervagen. De opleiding wordt breder. Het is
dan ook belangrijk dat theatermakers van verschillende
markten thuis zijn. Bovendien wordt de roep naar meer
aandacht voor zakelijke aspecten in de opleiding (cul-

tuurbeleid, statuut, etc.) groter. Bijblijven is dan ook
essentieel om een stevige positie te bekleden. Tot slot
hebben theatermakers van vandaag meer keuzemogelijk-
heden. Dit brengt echter ook met zich dat ze duidelijke
keuzes moeten durven maken over de richting waarin ze
hun loopbaan willen uitbouwen (knowing why). 

Het theaterlandschap evolueert. Het is daarom van
belang dat in de employability van theatermakers wordt
geïnvesteerd. Al te snel wordt ervan uitgegaan dat ze
daar zelf verantwoordelijk voor zijn. Voor een stuk is dat
natuurlijk ook zo. Maar alternatieve vormen van werk-
zekerheid betekenen ook dat vangnetten of ondersteu-
ningsmechanismen moeten worden geïnstalleerd. Het
investeren in de employability moet een gedeelde verant-
woordelijkheid zijn, die gedragen wordt door theaterma-
kers, theaterhuizen, de sectororganisaties en de overheid.
Voldoende brede opleidingen, het ondersteunen van net-
werkontwikkeling, loopbaanbegeleiding en een goed sta-
tuut zijn slechts enkele voorbeelden van manieren waar-
op theatermakers ondersteuning kunnen krijgen.

Daarmee is de kous echter nog niet af. Marsden, een
Britse wetenschapper, geeft aan dat flexibele en project-
matige samenwerkingsverbanden maar kunnen werken
als (1) de motivatie- en controlemechanismen, (2) de
beloningsstructuren en (3) de juridische regelgeving op
elkaar zijn afgestemd. De vraag is in welke mate dit
momenteel in de theaterwereld het geval is. 

(1) Het belang van netwerken en een goede reputatie
leunt aan bij de motivatie- en controlemechanismen die
Marsden vaststelde in organisaties die vooral projectma-
tig werken via korte samenwerkingsverbanden (veelal in
creatieve industrieën). Goede prestaties worden niet
gestuurd door de angst voor ontslag of het vooruitzicht
van een promotie (zoals bij klassieke arbeidsrelaties),
maar veeleer door het belang van een goede reputatie. 
(2) De huidige beloningsstructuur in de sector van de
podiumkunsten, op basis van barema’s en anciënniteit,
is echter nog steeds op maat van langdurige arbeids-
relaties. Een essentiële redenering achter anciënniteit-
beloning is dat werknemers in het begin van hun loop-
baan bij een werkgever een loon krijgen dat lager is dan
hun productiviteit (leerfase), later in hun loopbaan zullen
ze uiteindelijk een loon krijgen dat hun productiviteit
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groep ten koste gaat van de kansen van een andere
groep. Flexibele contracten kunnen de integratie van
werklozen op de arbeidsmarkt stimuleren, hun inzetbaar-
heid verruimen en de schotten tussen ‘insiders’ en ‘out-
siders’ op de arbeidsmarkt verwijderen. Deze nieuwe con-
notatie van mobiliteit heeft met een opmerkelijk gemak
ingang gevonden en is als basis gaan dienen voor het
huidige arbeidsmarktbeleid, zowel op Vlaams als
Europees niveau. 

Kunnen we de discussie hier afsluiten en besluiten dat
lossere loopbanen in de sector van de podiumkunsten
gewoon aansluiten bij een algemene trend op de arbeids-
markt? 

Dat zou wat al te gemakkelijk zijn. Hoewel de slinger in
de loopbaanliteratuur en het arbeidsmarktdenken duide-
lijk van de ene naar de andere kant is gaan overhellen, 
is het debat nog lang niet afgelopen. Veel van de geïn-
troduceerde concepten zijn Amerikaans van oorsprong en
niet zomaar te vertalen naar de eigen arbeidsmarkt.
Onderzoeksgegevens relativeren de vanzelfsprekendheid
waarmee de ‘nieuwe loopbaan’ als trend op de Belgische
arbeidsmarkt wordt aanvaard. De  Belgische arbeids-
markt kent een geringe mobiliteit en een erg hoge gemid-
delde anciënniteit in vergelijking met andere Europese
landen, en zeker in vergelijking met de Verenigde Staten.
De weinige transitionele loopbanen, bijvoorbeeld met tij-
delijke onderbrekingen, zijn vooral typisch voor jongere
hoger geschoolden. Bovendien geven critici aan dat het
paradigma van de ongebonden loopbaan een ideaaltype
vertegenwoordigt, waarin de ongebonden loopbaan wordt
verondersteld te stroken met verwachtingen van indivi-
duen én werkgevers. Wat mensen willen en verwachten in
hun loopbaan stemt echter nog vaak overeen met oude
structuren. Onderzoek geeft aan dat veel werkenden tra-
ditionele bronnen van loopbaansucces, zoals werkzeker-
heid en promotie, blijven koesteren. Dat is zeker het
geval in België. Uit een Europese vergelijkende studie
blijkt dat Belgen veelal afkerig staan tegenover arbeids-
mobiliteit. Twee derde van de ondervraagde Belgen is het
oneens met de idee dat om de zoveel jaar van baan ver-
anderen goed is voor mensen. Arbeidsmobiliteit wordt
eerder als een bedreiging beschouwd. Dit staat in scherp
contrast met bijvoorbeeld de Denen en Zweden, die blijk-
baar in meerderheid overtuigd zijn van het belang van

arbeidsmobiliteit (respectievelijk 72% en 79%). De roep
naar zekerheid voor Vlaamse theatermakers is dus niet
zo verwonderlijk. 

Toch blijven er stemmen opgaan dat meer mobiliteit
wenselijk is op de Belgische arbeidsmarkt. In een wereld
die voortdurend verandert, kan het nefast zijn om te lang
op dezelfde stoel te blijven zitten. Bovendien geeft onder-
zoek van de OESO aan dat een te hoge arbeidsmarktbe-
scherming en een geringe mobiliteit de tewerkstellings-
graad verlagen en langdurige werkloosheid in de hand
kunnen werken. In 2005 was 51,6% van de werklozen in
België twaalf maand of langer werkloos. Deze graad van
langdurige werkloosheid was 44,3% in Europa en slechts
25,9% in Denemarken. De geringe mobiliteit creëert
schotten op de arbeidsmarkt en verhoogt de kans op
langdurige werkloosheid. Tegelijkertijd werkt het hoge
risico op langdurige werkloosheid wellicht de behoefte
aan werkzekerheid en de beperkte neiging tot mobiliteit
van Belgische werknemers in de hand. Sociale normen en
institutionele kenmerken beïnvloeden elkaar wederzijds.
Maar ook over de relatie tussen mobiliteit en tewerkstel-
ling zijn niet alle onderzoekers het eens.

Hoe vertalen we dit nu naar het debat over de tewerkstel-
lingsverbanden binnen de sector van de podiumkunsten?
In plaats van te verzanden in een polemiek die gaat van
‘losgeslagen wild’ tot ‘artistieke sclerose’, is het wellicht
aangewezen het debat tot de essentie terug te brengen.
Uiteindelijk redeneert iedereen vanuit eenzelfde streven
naar creatieve en hoogstaande producties. De centrale
vraag is of dit staat of valt met langdurige contracten.
Bij het beantwoorden van deze vraag, willen we twee
essentiële elementen in het achterhoofd houden. Ten eer-
ste is het streven naar zekerheid van (bepaalde) theater-
makers zeer begrijpelijk. De romantische gedachte dat
theatermakers vanuit hun liefde voor de kunst bereid zijn
af en toe op zwart zaad te zitten, is niet meer van deze
tijd. Theatermakers zijn ook mensen die een gezin moe-
ten onderhouden, af en toe de luxe willen hebben om op
vakantie te gaan en aan het eind van hun actieve loop-
baan recht willen hebben op een leefbaar pensioen. Ten
tweede is het echter belangrijk te beseffen dat een te
hoge zekerheid voor de ene groep ten koste kan gaan van
tewerkstellingskansen voor andere groepen. Als slechts
enkele (grote) gezelschappen lange dienstverbanden
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overschrijdt. Vandaar dat ze loyaal blijven aan die werk-
gever en dat werkgevers bereid zijn na bewezen diensten
een hoger loon te betalen. Bij meer flexibele samenwer-
kingsverbanden gaat deze redenering niet langer op.
Bovendien prijst dit beloningssysteem oudere acteurs uit
de markt. Vooral vrouwen blijken daar het slachtoffer van
te zijn. Meer en meer vertolken jongere actrices de rol
van oudere vrouwen.
(3) Tot slot is het Belgische arbeidsrecht nog steeds
afgestemd op langdurige arbeidsrelaties. Het sociaal
statuut van de kunstenaar voorziet in een eigen regel-
geving op maat van de sector. Bovendien hebben uit-
voerende kunstenaars een eigen werkloosheidsregeling
die rekening houdt met de veelheid aan korte arbeids-
relaties. Dat neemt echter niet weg dat theatermakers
omwille van hun andere arbeidsmarktsituatie vaak moei-
lijker gebruik kunnen maken van een aantal arbeids-
marktinstrumenten waarvoor een bepaalde anciënniteit
bij dezelfde werkgever noodzakelijk is, denk bijvoorbeeld
aan tijdskrediet. Hun huidige positie is dus niet altijd
‘volwaardig’.

We kunnen concluderen dat de vastheid van een gezel-
schap wellicht meer afhangt van de stabiliteit van een
netwerk, dan van de duur van de contracten. Flexibele
samenwerkingsverbanden zijn dus niet noodzakelijk
nadelig. Tegenover deze flexibiliteit moet echter voldoen-
de zekerheid worden geplaatst. Theatermakers zijn aan-
gewezen op transitiezekerheid. Daarvoor is ondersteuning
van theaterhuizen, de sector en de overheid van cruciaal
belang. Bovendien kan een systeem van flexibele samen-
werkingsverbanden maar werken als de psychologische,
economische en juridische stimuleringsmechanismen
voldoende op elkaar zijn afgestemd. En dat is momenteel
nog niet het geval.

Anneleen Forrier doceert aan de Lessius Hogeschool en de K.U.Leuven,

waar ze verbonden is aan het Onderzoekscentrum Personeel &

Organisatie van de Faculteit ETEW.
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VOOR 
H ET LEV E N ?

Al zo’n twee decennia bespeelt het Antwerpse gezel-
schap De Tijd eigenzinnig en standvastig de theater-
podia. Toch kreeg het ensemble bij de eerste uitvoe-
ring van het Kunstendecreet niet de verhoopte ver-
hoging van middelen. De minister volgde het advies
van de theatercommissie waarin De Tijd uitdrukkelijk
wordt aangespoord om op zoek te gaan naar een nieu-
we dynamiek. Artistiek leider Lucas Vandervost heeft
weinig begrip voor die redenering. Op de vraag hoe-
veel De Tijd vandaag nog is van wat ze vroeger was,
antwoordde hij een jaar geleden tijdens een interview
op radio Klara: ‘De Tijd zal altijd De Tijd blijven. Voor
het leven.’
Laat Voor het leven nu net ook de titel van de voorstel-
ling zijn waarmee dochter Rosa Vandervost in 2005
voor het eerst op de professionele planken stond. Haar
stageproject binnen de afstudeerklas toneel van het
Herman Teirlinck Instituut werd vanuit de samenwer-
king met acteur Jurgen Delnaet ondersteund door 
De Tijd. De voorstelling werd door het gezelschap op-
genomen in de programmering van het volgende sei-
zoen en Rosa kwam als net afgestudeerde in het
ensemble terecht.
Wordt Rosa Vandervost de trekker van een jonge
generatie binnen De Tijd? Of is die vraag naar vernieu-
wende dynamiek wel de laatste van haar zorgen?
Terwijl ze middenin haar tweede seizoen al aan een
derde productie meewerkt, lijkt het tijd voor een
gesprek.

VEILIGE LANDING
Rosa Vandervost blikt als jonge afgestudeerde met
gemengde gevoelens terug op haar toneelopleiding: 
‘Het waren vier heel leerrijke, maar zware jaren,’ zegt ze.
‘Ik was blij dat het gedaan was en ik echt iets kon gaan
doen. Achteraf gezien lijkt de opleiding wel snel voorbij
gegaan, iets wat ook wel te maken zal hebben met de
regelmatige afwisseling van lesgevers. Ik vind het de
meerwaarde van het Herman Teirlinck Instituut dat alle
docenten ergens allemaal dezelfde visie hebben, maar
tegelijkertijd heel verscheiden persoonlijkheden bezitten.
Zet ze maar eens naast elkaar: Peter Van den Eede, Peter
Van Kraaij, Steven Van Watermeulen, Frank Focketyn,
enzovoort. Je kunt elk trimester met iemand van deze
mensen meegaan, je krijgt heel verschillende zaken aan-

geboden, waar je achteraf zelf uit kunt plukken en van
overhouden wat je aanspreekt. Het enige wat ik echt
jammer blijf vinden, is dat er minder en minder theorie-
lessen worden aangeboden. Dat verzwakt de opleiding
ontzettend. Al kunnen ze er eigenlijk zelf niets aan doen;
het is een geldprobleem.’

Je beslist een toneelopleiding te gaan volgen en vier jaar
later studeer je af als acteur. Voel je je dan rijp genoeg
om je als kunstenaar op het leven te gooien? 
Rosa: ‘Ik had graag nog wel iets anders gestudeerd,
maar zie dat nu niet meer zitten. Trouwens, stel dat ik
eerst aan een andere opleiding was begonnen, ik was
waarschijnlijk nooit aan theater toegekomen. Ik denk
zelfs dat jong aan een toneelschool beginnen niet slecht
is: dat je nog niet teveel weet, zaken zomaar durft aan-
nemen. En een beetje shocktherapie was wel goed, denk
ik. Of ik rijp genoeg was? Ik zou zeggen: na vier jaar ben
je vooral die schoolsituatie beu, je speelt ook altijd met
dezelfde mensen. Uiteindelijk leer je vooral bij door er
elke avond te staan en dat is iets wat een school je niet
kan bieden. Maar dat hoeft ook niet, een opleiding is er
als beschermde omgeving waar je gemakkelijker op je
bek kunt gaan.’

Naast die beschermende factor, bleek al vaker dat de
opleiding een cruciale rol speelt in de opstart van een
carrière. Gastdocenten zijn niet zelden de eerste werkge-
vers van studenten, brengen hen met andere makers in
contact en zetten zo aan tot netwerken. Ook de laatste-
jaarsstage blijkt een goede opstap naar toekomstige pro-
jecten. Het verhaal van Rosa Vandervost bevestigt dit
nog maar eens. Via het stageproject met Jurgen Delnaet
en de band met Johan Van Assche en Lucas Vandervost
kwam ze bij De Tijd terecht. In tegenstelling tot heel wat
van haar voorgangers heeft ze er nooit aan gedacht om
samen met de afstuderende klas een eigen groep op te
richten.

Rosa: ‘Het was heel boeiend om met die mensen te wer-
ken, gesprekken aan te gaan. Leerrijk omdat je niet je
hele leven zult samenwerken met mensen die je zelf
kiest. Maar we waren echt alledrie te verschillend.
Natuurlijk heb ik ongelooflijk veel geluk gehad om bij De
Tijd terecht te komen, dit te mogen doen, hier ruimte te
krijgen. Ik herken mezelf in de keuze voor degelijk tekst-

Ma a rten Soete & Robin D’h o o g e
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EEN GESPREK MET ROSA VA N D E RVO ST

theater. Ik lees een zin, raak daardoor ontroerd en denk:
dit moet heel de wereld horen. Het begint bij mij altijd
vanuit de tekst. Hier krijg je kansen, met mensen die het
vak kennen en vanuit hun docentschap tegelijkertijd veel
raad kunnen geven. Je kunt je eigen ding doen, maar het
blijft ook veilig genoeg. Dat is echt ideaal.’

IK WIL ROSA KUNNEN ZIJN
Toen vorig jaar verschillende kunstenaars onder de vorm
van cellen of satellieten rond grote huizen begonnen te
cirkelen, brak een discussie los over de artistieke auto-
nomie van makers, die zich tenslotte verbonden aan de
naam en werking van deze organisaties. Dat bleek
naderhand voor die kunstenaars zelf eigenlijk niet zo pro-
blematisch: niemand leek echt het gevoel te hebben dat
er inhoudelijke toegevingen moesten gedaan worden of
dat er een artistieke filter zou worden geplaatst op
ideeën, voorstellen, projecten. Hoe ziet een pas afgestu-
deerde actrice in dat opzicht haar positie en engagement
binnen De Tijd? Kan ze op dit moment maken wat ze wil?

Rosa: ‘Ik denk dat het inhoudelijk hetzelfde is, dat je hier
op zich evenveel vrijheid krijgt als pakweg Benjamin
Verdonck bij het Toneelhuis. Alleen lijkt het misschien
niet zo voor de buitenwereld, omdat het niet zo vormge-
geven wordt. De Tijd profileert zich als een ensemble en
de bereidheid om samen dingen te doen, is hier dan ook
wel groter. De inhoudelijke lijn is duidelijker in vergelij-
king met bijvoorbeeld het Toneelhuis-model. Ook hier zul-
len ze niet zomaar iemand binnenhalen en die zijn ding
laten doen. Als je bijvoorbeeld niet van tekst houdt, heb
je hier niet veel te zoeken. Maar als je dan bij De Tijd aan
de slag bent, heerst er toch wel een zeker vertrouwen.’

Je studeert af en sluit je als jonge twintiger aan bij een
gerenommeerd ensemble, dat ondertussen bijna even
oud is als jezelf en is opgericht door een generatie die 
er vandaag nog steeds deel van uitmaakt. 
‘De jaren tachtig vroegen om revolutie,’ zei Lucas
Vandervost tijdens het VTi-salon over loopbaanontwikke-
ling in 2005. ‘Dat is ook gebeurd met de Blauwe Maan-
dag Compagnie. Nu is alles opengebroken, en vraagt het
landschap veel minder om revolutie.’ 

Ook Rosa lijkt zich daar bij aan te sluiten: ‘Die tendens

om je af te zetten tegen vroegere generaties is zeker ver-
minderd. Ik hoop wel dat die terugkomt, maar dat heeft
momenteel met het ontbreken van een stuk idealisme te
maken, denk ik. Op zich vermoed ik wel verzet bij mijzelf,
maar daar werd ik als theatermaker nog niet mee gecon-
fronteerd. Ik kan me een aantal gezelschappen voorstel-
len waar ik vol verzet en idealisme zou zijn, als ik nu bij
hen speelde. Dat heb ik bij De Tijd nog niet gehad.
Vroeger waren die grote gezelschappen echt gesloten
huizen. Vandaag is dat anders, staan ze veel meer open.
Waartegen moet je je verzetten? Ik wil Rosa kunnen zijn,
die iets zegt tegen mensen die komen luisteren. Ik zou er
niet gelukkig van worden om te spelen in een gezelschap
waar je als acteur alleen maar mag uitvoeren wat een
regisseur voor je bedacht heeft. Dat sluit niet uit dat ik
ook heel graag met andere mensen wil samenwerken. Bij
De Tijd komen die twee uitersten eigenlijk mooi samen: je
eigen ding kunnen doen en mogen meespelen in een pro-
ject van iemand anders.’

O N D E R N E M E R S C H A P
Anneleen Forrier stelt in haar bijdrage over kunstenaars-
loopbanen in deze Courant dat werknemers de touwtjes
zelf in handen moeten nemen. Ze moeten zich meer
gedragen als werkondernemers, voortdurend op zoek naar
nieuwe kansen. Tegelijkertijd voelt net het zakelijke
aspect voor veel kunstenaars aan als een onvertrouwde
blok aan het been. Precies daarom werd tijdens het jong-
ste Bâtardfestival een infosessie voor (her)beginnende
kunstenaars georganiseerd. Dat hier in de opleiding nog
niet genoeg aandacht aan wordt besteed, bevestigt
Rosa. Al heeft ze ook haar bedenkingen bij dit onderne-
merschap: ‘Al dat geplan – wat wil ik doen in 2008 en
waar zal ik dan spelen? Een dossier schrijven, je overal
gaan aanbieden, die praktische zaken regelen – daar
heb ik geen zin in. En ik ben ook onzeker: hoe doe je dat,
hoe pak je zoiets aan? Ik ben van nature niet echt ‘toe-
komstgericht’, maar ik besef het de laatst weken meer
dan ooit: je wordt daartoe verplicht. Voor het eerst begin
ik me de vraag te stellen: wat nu, wat volgend jaar?’

Dat je als jonge maker kunt instappen in een organisatie
die er al een hele tijd staat en inhoudelijke en zakelijke
ondersteuning biedt, zorgt voor een zekere rust. Maar dat
die keuze meteen ook voor werkzekerheid zou zorgen,
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spreekt Rosa tegen: ‘Zekerheid heb je nooit. Dat bereik je
nooit in een productieproces, zelfs niet tijdens of na een
speelreeks. En dus ook niet in een carrière als podium-
kunstenaar. Het is voor mij eerder van belang dat je
steeds nieuwe ontmoetingen blijft aangaan – iets dat al
begint bij de opleiding en ook later voor uitdagingen
blijft zorgen. Ontmoeting is waar theater om draait.’

Goed bekeken dus van De Tijd om een aantal nieuwe,
jonge acteurs op te pikken. Of om het met de woorden
van artistiek leider Lucas Vandervost te zeggen: ‘Op het
moment dat de minister zegt: al twintig jaar doen jullie
hetzelfde, op dat moment zet de generatie zich verder, de
estafettestok gaat niet alleen van acteur naar acteur –
maar letterlijk naar de nieuwe generatie.’

Rosa relativeert: ‘Het is gewoon kwestie van de juiste
mensen bijeen te brengen, de rest komt vanzelf,’ zegt ze.
‘Ik voel mijn engagement hier niet aan als een bewuste
strategie om De Tijd een of andere injectie te geven, ik
bezit ook de drang niet om hier dingen te gaan veran-
deren. En of iets vernieuwend werkt, blijkt pas achteraf –
ergens na tien jaar aanwezigheid. Ik ben trouwens niet
van plan mijn hele leven bij De Tijd te blijven (aarzelt).
Of alleszins – niet alleen bij De Tijd.’
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WO N D E R K I N D
OF L AAT B LO E I E R

David Galenson, professor economische geschiedenis
aan de University of Chicago, bestudeert al zijn hele
carrière de relatie tussen leeftijd en andere economi-
sche parameters. Op basis van gegevens uit 17de en
18de eeuwse registers schreef hij boeken over de
relatie tussen de leeftijd van contractarbeiders en hun
productiviteit, of het effect van leeftijd op de prijs van
slaven. Eind jaren 1990 werd zijn aandacht getrokken
door de prijsschommelingen van kunstwerken, en ging
hij nieuwsgierig op zoek naar de economische beteke-
nis ervan. Begin 2006 publiceerde hij Old Masters 
and Young Geniuses: the two life cycles of artistic 
creativity als sluitstuk van dit onderzoek.

Jarenlang verzamelde hij gegevens over scheppende kun-
stenaars en hun werk. Op basis daarvan ontwikkelde hij
een nieuwe (economische) theorie over creativiteit. Hij
koppelde gegevens zoals de verkoopprijs van kunstwer-
ken, de citaten van voorbeeldwerken in leerboeken en 
kritieken, de vermeldingen als inspiratiebron door andere
kunstenaars, etc. aan de leeftijd waarop de kunstenaar
die werken creëerde. De grafieken die daaruit ontston-
den, toonden twee erg verschillende curves.

Opvallend was dat kunstenaars als Edvard Munch, Orson
Welles en F. Scott Fitzgerald hun meest succesvolle werk
maakten toen ze twintigers of jonge dertigers waren.
Andere kunstenaars als Paul Cézanne, Alfred Hitchcock
of Virginia Woolf maakten hun succesrijkste werk dan
weer op rijpere leeftijd. Deze kwantitatieve onderzoeks-
resultaten werden aangevuld met kwalitatieve informatie
uit de levensloop van de kunstenaars, wat leidde tot een
versterkt beeld van twee zeer verschillende types.

‘Old masters’ zijn experimentele kunstenaars die hun
werk langzaam ontwikkelen zonder uitgesproken plan. 
Ze schaven en verfijnen hun techniek, verkennen nieuwe
mogelijkheden en bouwen met wat ze bijleren stap voor
stap aan de verdieping van hun artistieke visie. Ze be-
reiken hun meesterschap als ze ouder zijn dan veertig;
het zijn laatbloeiers.

‘Young geniuses’ zijn conceptuele kunstenaars die hun
artistieke visie vanuit een theoretisch of technisch sterk
idee op een planmatige manier omzetten in baanbrekend
werk. In de meeste gevallen is het werk dat ze op latere

leeftijd maken minder succesvol. Tenzij ze een totaal
nieuwe weg inslaan en een ander talent aanspreken, 
blijven ze dat ene sublieme idee herhalen.

Onbetwiste meesterwerken als Citizen Kane en Vertigo
zijn dus het werk van twee zeer verschillende kunste-
naarstypes. Galenson definieert het concept ‘creativiteit’
binnen het kwantitatief economisch onderzoek en bewijst
hoe twee totaal andere denkstijlen en werkmethodes tot
vernieuwing en succes kunnen leiden. Zijn typologie kan
daarom ook toegepast worden op innovatie binnen
wetenschap en technologie, en werpt nieuw licht op de
manier waarop industriële organisaties functioneren. Hij
waarschuwt ervoor dat snel succes dikwijls eenmalig is,
maar leent zijn theorie niet voor de verheerlijking van
talentloos getreuzel.

Galensons onderzoek stelt het renaissance-idee dat een
genie per definitie jong is in vraag, en weerlegt de alge-
mene opvatting dat het na een bepaalde leeftijd alleen
nog bergaf kan gaan. Zijn theorie is een pleidooi om
naast de snelle, planmatige denker ook de hardwerken-
de, geduldige zoeker naar waarde te schatten. Voor het
realiseren van verandering en innovatie op eender welk
maatschappelijk terrein, zijn beide creatieve types nodig.

N i ko l We l l e n s
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B O E K P R E S E N TATIE 
TRACKS. 
ARTISTIEKE PRAKTIJK 
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
AN VAN. DIENDEREN, JORIS JANSSENS, KATRIEN SMITS

20|0 4|20 07
G E N T, DE CENTRALE
Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de werk-
vloer om met de diversiteit in de samenleving? Een
urgente vraag nu het ‘samen leven’ elke dag meer onder
druk komt te staan. Onderzoekers van het VTi en Kunst
en Democratie trokken het veld in, op zoek naar sporen
die de inventiviteit maar ook de fricties laten zien in
allerlei concrete artistieke projecten en praktijken.

In een lopend onderzoeksproject brengt het VTi het par-
cours in kaart van een twintigtal kunstenaars en kun-
stenorganisaties, niet alleen uit de podiumkunsten. Via
collages van ik-verhalen en observaties biedt het boek
Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving
een blik onder de waterspiegel. 
Diversiteit op het podium en in de zaal vraagt ook om
het veroveren van de gigantische berg die zich onder het
wateroppervlak bevindt. Die berg is meestal onzichtbaar
voor buitenstaanders. De auteurs duiken mee in de diep-
te van het creatieproces, waar het krioelt van innovatie-
ve en inventieve manieren van omgaan met elkaar, van
aftasten en produceren. Het resultaat is een subtiele
beschrijving van de onderliggende processen van de
zoektocht naar interculturele competenties. Een boek vol
intuïties en werkmethodes voor wie zelf als culturele
werker de interculturele sprong wil wagen. 

T R A C K S wordt gepresenteerd tijdens de editie 2007
van het Gentse t : m e - f e s t i v a l. Meer informatie vind je
spoedig via w w w . v t i . b e

Het onderzoek ‘Diversiteit in artistieke praktijken’ is een
gezamenlijk initiatief van Vlaams Theater Instituut, Kunst
en Democratie, Initiatief Beeldende Kunst, Initiatief
Audiovisuele Kunst, Muziekcentrum Vlaanderen en het
Vlaams Architectuur Instituut.

J J

B E L E I D VTi KA L E N D E R
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UITERSTE INDIENINGSDATA 
VOOR EEN SUBSIDIEAANVRAAG 
BIJ DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

15 maart 2007
1) Aanvraag voor een ontwikkelingsgerichte beurs
voor kunstenaars die minder dan 8.000 euro voor het
werkjaar 2007 bedraagt. Dergelijke beurzen zijn
bedoeld voor kunstenaars aan wiens oeuvre een bij-
zondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden
toegeschreven worden.
2 ) Aanvraag tot toekenning van een creatieopdracht.
Een creatieopdracht moet door de opdrachtgever wor-
den aangevraagd. 
3) Subsidieaanvraag voor de uitgave van een niet-
periodieke publicatie die verschijnt tussen 1 augus-
tus en 31 december 2007. Het gaat om eenmalige
publicaties met een duidelijk artistieke, culturele
en/of kunstkritische inhoud. Wetenschappelijke publi-
caties komen niet in aanmerking.
4 ) Subsidieaanvraag voor de vertaling van een niet-
periodieke publicatie die verschijnt tussen 1 augus-
tus en 31 december 2007. Zowel vertalingen uit het
Nederlands als naar het Nederlands komen in aan-
m e r k i n g .
5 ) Aanvraag tot structurele erkenning als periodieke
publicatie voor de periode 2008-2009.

31 maart 2007
Subsidieaanvraag voor een internationaal initiatief
voor de projectperiode september–december 2007.

15 april 2007
Aanvraag voor een projectbeurs voor kunstenaars
minder dan 8.000 euro voor een project dat aanvangt
in de periode september-december 2007. Opgelet:
voor podiumkunsten komen alleen beurzen in aan-
merking die zich situeren op het vlak van reflectie. 

Meer informatie (handleiding, aanvraagformulieren)
kan je vinden op:
h t t p : / / w w w . w v c . v l a a n d e r e n . b e / r e g e l g e v i n g c u l t u u r /
w e t g e v i n g / k u n s t e n d e c r e e t / h o e _ a a n v r a g e n . h t m

Robin D’h o o g e

De start van dit seizoen ging voor het VTi gepaard met de lancering van een compleet hertekende website. Deze
nieuwe omgeving liet ons vooral toe om op een overzichtelijke manier meer nieuws, achtergrond en duiding aan
te bieden. Vandaag zijn we klaar met de volgende fase van deze vernieuwing.

VERTAALDE WEBSITE EN 
INTERNATIONALE NIEUWSBRIEF

Het VTi heeft altijd inspanningen geleverd om het geheel
van haar werking in een internationaal referentiekader
te plaatsen. De landschapspagina’s en infofiches wer-
den daarom vertaald naar het Engels en het Frans voor
onze vele internationale bezoekers. Die krijgen een eigen
portaal aangeboden, dat verder aan de hand van extra
context en een paar richtingaanwijzers op een bevatte-
lijke manier toegang verschaft naar rubrieken op de
Nederlandse site (premières, gezocht, overzichten van
producties, organisaties en personen,...). Je vindt deze
instappagina’s op internet onder e n . v t i . b e en f r . v t i . b e
of via de taalknoppen op w w w . v t i . b e.

Van bij de start van de vertaalde site zetten we boven-
dien een internationale nieuwsbrief op. Die zal vijfmaal
per jaar rondgestuurd worden in het Frans en Engels
naar pers en professionals in de podiumkunsten, rela-
ties van het VTi en al wie via de website intekent. De
nieuwsbrief zal een selectie onderwerpen bevatten die 
in de komende periode (van twee à drie maanden) rele-
vant is op internationale schaal. Deze informatie wordt
bovendien aangevuld met een overzicht van premières
en gedetailleerde buitenlandse speellijsten. Suggesties
zijn altijd welkom via i n f o @ v t i . b e.

INFORMATIEFICHES 
OVER GEZELSCHAPPEN

Aan de landschapsschetsen over onder meer theater,
dans, muziektheater en kunsteducatie voegen we een
serie informatiefiches toe over individuele gezelschap-
pen. Per organisatie krijg je de adresgegevens, een al-
gemeen profiel en een aantal markante producties. In
een prikbord kunnen gezelschappen hun profiel boven-
dien ook zelf opvrolijken met bijvoorbeeld een foto of 
een nieuwsfeed, die nieuwsberichten rechtstreeks over-
tapt van hun eigen site. Wie graag wil experimenteren
met deze mogelijkheid, kan contact opnemen met Dries
Moreels (d r i e s @ v t i . b e) .

Deze fiches zijn bovendien volledig vergroeid met onze
podiumdatabank, de genoegzaam bekende overzichts-
lijstjes van producties en hun medewerkers sinds 1993.
Een groot aantal van deze producties worden geïllus-
treerd met een foto uit ons archief, net zoals in het vroe-
gere jaarboek. Met nieuwe filtermogelijkheden (genre,
seizoen, doelgroep) kan je tijdens het zoeken makkelijker
inzoomen op de informatie die je echt nodig hebt. 

Verder heeft dotProjects, onze partner die voor de ont-
wikkeling van de pagina’s zorgt, vooral schitterend werk
verricht achter de schermen, waardoor de koppelingen
tussen al deze gegevens veel vlotter verlopen. Zo werkt
de premièrelijst vandaag naadloos samen met de rest
van de gegevens, en werd er druk gesleuteld om de rela-
ties tussen organisaties bloot te leggen, zoals tussen
LOD en Het Muziek Lod, Publiekstheater en NTGent,
Olympique Dramatique en het Toneelhuis,...
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C O N TAC T
Vlaams Theater Inst i tuut vz w
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32 (0)2 201 09 06
F +32 (0)2 203 02 05
info@vti.be
www.vt i . b e
zo e ke n .vt i . b e
www. k u n ste n l o ket. b e
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

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

M ED EW E R K E R S
Jef Aerts, Els Baeten, Diane Bal, Wessel Carlier, 
Christel De Brandt, Martine De Jonge, Mieke De Schepper, 
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B I B L I OT H E E K
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 Ä 5,00. De kaart blijft 12 maanden geldig.
Houders van een gebruikerskaart krijgen een abonnement op Courant 
en 10% korting op de VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen
betaalt een bibliotheekwaarborg van Ä 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

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

M ET STEUN VAN 
De Vlaamse 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.

VTi T U S S E N STA N D

[Veldanalyse] 
RONDETAFELS IN DECEMBER

In december organiseerde het Vlaams Theater
Instituut twee rondetafelgesprekken, waarop onder-
zoek werd gepresenteerd en bediscussieerd met de
p o d i u m s e c t o r .
Op 13 december lichtte Dirk Van Bastelaere de voor-
naamste bevindingen toe van zijn praktijkproject in
het kader van de opleiding Cultuurmanagement van
de UAMS. Met Upstream of product markets buigt hij
zich over de concurrentiepositie van de kunstencentra.
De studie wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling
van een op human resources management gebaseerd
strategisch kader voor kunstencentra. Nadien was er
discussie met een veertigtal aanwezigen, vooral
medewerkers van kunstencentra en werkplaatsen. Het
werd een soms emotioneel debat over een breed spec-
trum aan vragen: Is het mogelijk de artistieke praktijk
te beschrijven in managementterminologie? Zijn de
kunstencentra vandaag nog steeds de meest geschik-
te katalysator voor de ontwikkeling van de kunsten? 
Is kunst gebaat met meer concurrentie, of integendeel
met meer solidariteit? 

In samenwerking met deBuren presenteerden we op
20 december het onderzoeksrapport U i t !, waarin de
commissie d’Ancona de situatie van de gesubsidieer-
de podiumkunsten in Nederland toelicht. Het rapport
werd voorgesteld door Hedy d’Ancona en Harry Kramer.
Er waren korte reacties op het onderzoek van Jan
Denolf, adjunct-kabinetchef van cultuurminister
Anciaux, en Leen Laconte, directeur van De Brakke
Grond. Ten slotte volgde een discussie over de toepas-
baarheid van de door de commissie gelanceerde
voorstellen voor Vlaanderen. 
In het panel zetelden Don Verboven, Jan Goossens,
Staf Pelckmans, Gui Baguet (Frans Brood Productions)
en een zaal met vijftig geïnteresseerden.

De resultaten van de gesprekken worden meegenomen
in de veldanalyse van podiumland, waarvan het VTi
later dit voorjaar het eindrapport presenteert. Blijf al
surfend op de hoogte: w w w . v t i . b e / v e l d a n a l y s e.        J J

[Loopbaan] (NEDERLANDSE) 
EX-DANSERS BESTAAN NIET

Als het einde van de dansloopbaan in zicht komt, kun-
nen dansers in Nederland terugvallen op de steun van
de Stichting Omscholingsregeling Dansers om een
tweede loopbaan te realiseren. Deze regeling bestond
in september 2006 twintig jaar. Ten gelegenheid
daarvan verscheen bij het Theater Instituut Nederland
de tweetalige publicatie Ex-dansers bestaan niet /
There is no such thing as an ex-dancer. 
In dit boek vertellen twintig dansers hun persoonlijk
relaas over de ommezwaai na hun danscarrière. Over
hun leven als danser, en de overgang naar een
bestaan zonder elegante sprongen. Uit hun verhalen
wordt duidelijk hoe belangrijk de Omscholingsregeling
is bij het verwezenlijken van een tweede loopbaan. De
persoonlijke verhalen worden geïllustreerd met foto’s
van de dansloopbaan en de nieuwe werkkring. Het
spreekt voor zich dat de actuele foto’s zijn gemaakt
door ex-dansers, die zijn omgeschoold tot fotograaf. 

Meer info: w w w . t h e a t e r i n s t i t u u t . n l
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Voor/boven: Kassa kassa kassa ikke ikke ikke,
Evelien Van Hamme – RITS, 2006 © Tine Declerck

Voor/onder: De emigranten, Jean-Pierre De Decker, 
Koninklijke Vlaamse Schouwburg, 1975-6
Op de foto: Rik Andries, Marc Bober © Jean-Pierre De Decker

Achter/boven: Ter Ere Van, Reizend Volkstheater, 1975-6
© Fotograaf ongekend, Archief Reizend Volkstheater/Theater Zuidpool 

Achter/onder: Redisdead, Toneelacademie Maastricht – 
Peter Missotten/de Filmfabriek, 2006 © Tine Declerck 
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