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2 METAMORFOSE MET TAARTJES
Halfweg de eerste ronde van het Kunstendecreet is de tijd rijp om de
resultaten van onze veldanalyse te bundelen. Metamorfose in podium-
land. Een veldanalyse vat het afgelegde parcours samen en wordt op 28
juni feestelijk gepresenteerd te Leuven.

3–5 ARTISTIEKE PRAKTIJK IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de werkvloer om met diver-
siteit? An van. Dienderen, Katrien Smits en Joris Janssens volgden de
zoektocht van een twintigtal artistieke praktijken uit Vlaanderen en
Brussel. In april werd hun boek Tracks. Artistieke praktijk in een diverse
s a m e n l e v i n g voorgesteld aan het publiek.

6–9 HET VERLANGEN NAAR INTERCULTURALITEIT
Gunilla De Graef, trainer-consultant bij CIMIC, las T r a c k s en gaf haar
eerste reactie tijdens het T:mefestival in Gent. 

10–11 ONDERZOEKSPROJECT POKUMON
Eind maart 2007 is bij het Instituut voor Breedbandtechnologie een
onderzoekstraject gestart dat inzet op de podiumkunsten. In POKUMON
wordt ingezoomd op de problemen van online distributie en archivering
van multimedia in de podiumkunsten en de (klassieke) muziek.

De foto’s in deze C o u r a n t werden gemaakt door Reinhart Cosaert en verschenen
eerder in Tracks. Artistieke praktijk in een diverse samenleving, Epo, 2007.

Het coverbeeld is een graf iek ter voorbereiding van Metamorfose in podiumland. 
Een veldanalyse, Vlaams Theater Instituut, 2007.
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Voor u ligt een wat dunner exemplaar van Courant
dan u van ons gewend bent. 
Bloedarmoede? Komkommertijd? Black-out? 
±? Besparing? Censuur?
Gelukkig niets van dit alles. 

Voor wie Courant sinds september 2005 gevolgd
heeft, weet dat het Vlaams Theater Instituut na de
eerste toepassing van het Kunstendecreet begonnen is
aan een diepgaande analyse van het podiumkunsten-
landschap. Met de eigen databank als werkmateriaal
heeft de VTi-ploeg het veld grondig bewerkt, haast
letterlijk ‘doorploegd’. Tussentijdse resultaten kreeg u
al voorgeschoteld in Courant of tijdens aparte studie-
momenten.

In dit nummer vindt u deze keer geen dossier dat een
bepaald onderdeel van het veld onder de loupe
neemt, geen kokende kikker, geen slang die een oli-
fant eet. Het ultieme ‘veldanalysedossier’ is een heel
boek geworden. Hierin bundelen we alle bevindingen
van het afgelopen jaar. We proberen precies te vatten
wat ‘ons orakel’, de databank, te vertellen heeft. 
We laten een aantal stemmen van buitenaf horen. 
Tot slot hopen we op basis van dit alles een aantal
beleidsaanbevelingen te kunnen formuleren die
beleidsmakers, commissies en sector in de aanloop
naar de volgende grote vierjarige subsidieronde kun-
nen inspireren.

Dit boek, dat eerder een ijkpunt dan een eindpunt
van de veldanalyse wil zijn, wordt op 28 juni voor-
gesteld op een studienamiddag in Leuven. Een dag
die voor de gelegenheid een extra feestelijk karakter
zal krijgen:

Om deze veldanalyse op een aangename manier af te
ronden, uiteraard.
Om het seizoen op vrolijke wijze af te sluiten (hope-
lijk met een goede afloop van de tweejarige ronde).
Maar vooral ook om de twintigste verjaardag te vieren
van het Vlaams Theater Instituut.

Als een steunpunt avant la lettre stelt het VTi zich
sinds 1987 ten dienste van de podiumkunstenaars en
hun organisaties. Het is dankzij deze lang volgehou-
den inspanning dat het VTi zich durft te wagen aan
veldanalyses zoals we die op 28 juni zullen presente-
ren. Het is dankzij de bedenkers en oprichters van het
eerste uur dat het VTi – nu ook met de steun van de
overheid – zijn kerntaken documenteren, onderzoe-
ken en communiceren tot op heden uitvoert en zal
blijven uitvoeren.

Helaas missen we vandaag een belangrijke pion om
dit feest met ons te vieren. In haar twintigste levens-
jaar heeft het VTi geheel onverwacht afscheid moeten
nemen van Els Baeten.
Els was VTi-medewerkster van het eerste uur, en meer
dan dat beleidsonderzoekster van het eerste uur. Zoals
Eric Antonis in het slotwoord op haar begrafenis in
de Leuvense Sint-Geertruikerk zei, was Els al met par-
ticipatie bezig lang voordat het in ministeriële beleids-
teksten begon op te duiken. Els schreef heel wat bij-
dragen over cultuur en beleid, voor binnen- en bui-
tenlands gebruik. Ook in de lopende onderzoeks-
projecten van het VTi had ze een belangrijke stem in
het kapittel.

Twintig jaar VTi is dan ook mede een postuum ere-
saluut aan Els, die de hele ontstaansgeschiedenis van
het VTi met groei- en bloeipijnen van dichtbij heeft
meegemaakt. Haar kritische onderzoeksgeest zal door
het huis blijven waren. Haar warme aanwezigheid 
zullen we blijvend missen.

20 Ann Olaert s

WO O R D VO O R A F



M ETA M O R FOSE M ET TAA RTJ E S
2 8 | 0 6 | 20 07 – STU K, LEUVEN

Twee jaar geleden bracht de eerste uitvoering van het
Kunstendecreet een polemiek op gang over de toekomst
van de podiumkunsten. Voor het Vlaams Theater Insti-
tuut was dit de aanleiding voor een grondige veldanalyse
van podiumland. Sindsdien legden we met praktijkmen-
sen en beleidsmakers een interactief traject af, waarbij
heikele kwesties bediscussieerd werden in Courant en op
studiedagen.

Halfweg de eerste ronde van het Kunstendecreet is de
tijd rijp om de resultaten van dit onderzoek te bundelen.
Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse vat het
afgelegde parcours samen.

Een eerste luik van de bundel bestaat uit cijfermatige
analyses. Wie kreeg structurele subsidies voor podium-
kunsten sinds 1975? Welke opties nam het beleid? Een
analyse van productiecredits laat zien dat hoe we podi-
umkunst maken radicaal veranderde tijdens de periode
van het Podiumkunstendecreet (1993–2005).

Deze cijfers worden verder doorgedacht in een aantal
essays die knelpunten in de relatie tussen sector en
beleid blootleggen. Zo zijn er bijdragen over:
• internationalisering
• organisatie-ontwikkeling en cultuurbeleid
• de positie van de individuele kunstenaar
• spreiding en participatie
• artistieke praktijk en diversiteit

Metamorfose in podiumland besluit met beleidssugges-
ties: een aantal voorstellen voor de herziening van het
Kunstendecreet en voor de tweede uitvoering ervan.

Op 28 juni wordt de bundel gepresenteerd in Leuven. 
We stellen de analyses en beleidsaanbevelingen voor en
overdenken die met gasten uit binnen- en buitenland. 
De bijeenkomst besluit feestelijk: we snijden taart aan en
heffen het glas op het voltooien van het podiumseizoen
en op de twintigste verjaardag van het Vlaams Theater
Instituut.

Een overzicht van het programma:

1 4 : 0 0 Welkom en presentatie van het boek
1 5 : 0 0 Reacties uit Nederland
1 5 : 3 0 K o f f i e
1 6 : 0 0 P a n e l g e s p r e k
1 8 : 0 0 Slotwoord uit Frankrijk
1 8 : 3 0 Buffet met veldanalysetaartjes

P R A K T I S C H

STUK, Naamsestraat 96, 3000 Leuven
2 8|0 6|2007, 14:00-18:00
Inschrijven: Gratis, mits aanmelding via 
c o m m u n i c a t i e @ v t i . b e
Meer info over de veldanalyse: w w w . v t i . b e

P R E S E N TATIE VELDA N A LY S E
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Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de
werkvloer om met de diversiteit in onze samenleving?
Wat is het belang van culturele of etnische achtergrond
in het personeelsbeleid? Langs welke kanalen bereiken
artistieke projecten en organisaties een divers publiek?
Hoe programmeer je ‘allochtone’ kunstenaars, zonder 
ze in een apart hoekje te duwen? En wat doe je met je
eigen vooroordelen en visie?

De groeiende diversiteit in onze samenleving roept heel
wat vragen op. Er is nood aan nieuwe manieren van
communiceren, nieuwe manieren van onderhandelen,
nieuwe manieren van kijken, spreken en maken. Met de
publicatie Tracks. Artistieke praktijk in een diverse
s a m e n l e v i n g willen het VTi, Kunst en Democratie, en de
andere kunstensteunpunten de bestaande expertise
zichtbaar maken voor iedereen die er inspiratie uit kan
p u t t e n .

In 2005 en 2006 volgden we een twintigtal kunstenaars
en cultuurmakers op de voet: uit verschillende kunsttak-
ken, zowel individuele kunstenaars als kunstenorganisa-
ties, al dan niet gesubsidieerd, van kleine buurtorgani-
saties tot grote huizen, uit de stad en de provincie. 
Ze verhalen over de praktijk van KVS, City Mine(d),
Kunstenfestival 0090, HETPALEIS, CORDOBA, Kif Kif,
Alain Platel, De Krijtkring, Els Dietvorst/Firefly, Union
Suspecte, Charif Benhelima, KunstenFESTIVALdesArts,
MuHKA, De Boekenkaravaan, Filmfestival Open Doek en
Circo Paradiso/CC Muze. Het boek bevat ook bijdragen
van Pierre Muylle (Wijk up), het mediactivistische collec-
tief VOX, Michael De Cock (’t Arsenaal), Sibo Kanobana
(Mobassik) en Ho Tzu Nyen.

Bij de beschrijving van deze praktijken hebben we ons
niet geconcentreerd op het eindproduct: een voorstelling,
een tentoonstelling of een film is slechts het topje van
een hele ijsberg. Diversiteit op het podium en een
sociale mix in de zaal bereik je niet zonder het veroveren
van een gigantische berg die zich onder het wateropper-
vlak bevindt. En die blijft meestal onzichtbaar voor het
publiek. Voor dit boek doken we onder. We vonden een
inspirerend diepzeelandschap waar het krioelt van inno-
vatieve en inventieve processen. Zij vormen de humus
van producties die nadrukkelijk positie kiezen ten
opzichte van de feitelijke diversiteit in de samenleving. 

Artistieke processen vormen dan ook het hart van dit

boek. Rijk gedocumenteerd met verhalen en observaties
biedt het een blik achter de schermen van een twintigtal
organisaties in Vlaanderen en Brussel. De tocht heeft
ons onder andere meegenomen naar ‘onontgonnen’
gebieden zoals de gevangenis in Merksplas, de les
Nederlands voor anderstaligen in Gent, woonkamers in
Antwerpen-Noord, de repetities van Union Suspecte en
Alain Platel, de opnamestudio van een jonge hiphopcrew
of de wijkoverlegmomenten van de K V S. 

Voor dit intensieve onderzoek werkten we niet met een
vooraf vastgelegde definitie van ‘interculturaliseren’ of
‘diversiteit in de samenleving’. We hanteren een b o t t o m -
u p methode en volgen de sporen die kunstenaars en
kunstenorganisaties hebben achtergelaten op hun tra-
ject. Daarbij was de volgende vraag richtinggevend: 
hoe gaan zij om met de diversiteit van de samenleving,
met toenemende verschillen in en tussen individuen en
groepen op vlak van overtuigingen, rollen, belangen,
gewoonten en gebruiken, waarden, talen, kansen,
achtergronden, perspectieven op het eigen verleden en
toekomst? 

Er zijn vandaag vele praktijkvoorbeelden binnen de
Vlaams-Brusselse context waaruit we kunnen leren.
Maar uiteraard konden we niet alle interessante pro-
jecten belichten. Voor de keuze van de praktijkverhalen
verzamelden we een lijst met meer dan vijftig organisa-
ties en artiesten die zich uitdrukkelijk in de diverse
samenleving plaatsen, gesuggereerd door uiteenlopende
sleutelfiguren uit de culturele sector. Hieruit weerhielden
we er een beperkt aantal. We zochten voorbeelden uit
verschillende kunsttakken, zowel individuele kunste-
naars als kunstenorganisaties, al dan niet gesubsi-
dieerd, van kleine buurtorganisaties tot grote huizen, uit
de stad en de provincie. Het kwam erop aan individuen
en organisaties vanuit verschillende posities en in ver-
schillende situaties zichtbaar te maken. Praktijken die
op een vernieuwende manier omgaan met de verschil-
lende aspecten van een creatieproces: netwerken ver-
breden, artistieke medewerkers c a s t e n, een productie
voorbereiden, een organisatie uitbouwen, educatieve
activiteiten opzetten, discussiëren over de notie van
artistieke kwaliteit,... 

Sommige organisaties en kunstenaars hebben al een
langere rit achter zich dan andere. Maar alle praktijken

A RT I STIEKE PRAKT I J K
IN EEN DIVERSE SA M E N L EV I N G

An van. Dienderen, Joris Ja n ssens & Ka trien Smits

3



4

zijn nog steeds zoekende. Op die manier komen ook fric-
ties bloot te liggen. Die geven aan dat interculturalise-
ren met vallen en opstaan gebeurt. In de slotreflectie
aan het einde van dit boek lijsten we knelpunten op,
maar laten vooral ook mogelijkheden zien. Zo overlopen
we een aantal uitdagingen: de valkuilen van stereotype-
ring en eurocentrisme, de spanning tussen de artistieke
finaliteit en andere mogelijke doelen van kunst, de com-
plexiteit van een begrip als identiteit, de keuze voor een
doelgroepgerichte werking of een andere benadering,...
Antwoorden op deze vragen leiden niet tot op voorhand
gedrukte recepten of fastfoodprocedés.
Interculturaliseren is een langzaam, intensief en weinig
voorspelbaar proces dat telkens anders verloopt. Toch is
er een aantal kenmerken dat geslaagde processen met
elkaar gemeen hebben. Ze behoren tot een gedeelde
basishouding, die tegelijk iets vertelt over de positie van
kunstenaars in een veranderende samenleving. 

• Een eerste stap blijkt telkens jezelf in vraag durven
stellen: een hoge dosis z e l f r e f l e c t i e: je selectiecriteria
onder de loep nemen, je oordeel proberen te expliciteren
en de discussie in het bredere team voeren,... Het zijn
suggesties uit de praktijkverhalen die nadrukkelijk
boven komen drijven. 

• Interculturaliseren is m a a t w e r k en vereist aandacht
voor de specificiteit van elke context. Diversifiëren is
sterk afhankelijk van factoren die eigen zijn aan elke
organisatie en haar omgeving, met aandacht voor his-
torische, demografische, taalkundige aspecten.
Sommige projecten weten op creatieve wijze hun werking
af te stemmen op deze context, bijvoorbeeld door zichzelf
te zien als een leeromgeving.

• Rekening houden met een l a n g e t e r m i j n p e r s p e c t i e f i s
een andere kwaliteit die in verschillende hoedanigheden
een rol speelt. Een aspect daarvan is tijd nemen: de tijd
die je investeert in relaties met anderen, de tijd die je
neemt om een project te laten groeien, om verschillende
talen of communicatievormen op elkaar af te stemmen.
Het is de tijd nodig voor l e e r p r o c e s s e n, waarbij metho-
des op hun bruikbaarheid getoetst moeten worden,
mogelijkheden getest op hun effectiviteit. Dat is t r i a l
and error, die idealiter leidt tot een niveau waarbij
‘diversiteit’ geen in de tijd beperkt project is, maar
structureel verankerd in de werking. 

• Een vierde kwaliteit is dialoog en wederzijdsheid:
aandacht besteden aan de interacties tussen betrokke-
nen is cruciaal. Wederzijdsheid betekent dat je de ver-
antwoordelijkheid voor een deel buiten jezelf legt, door
ruimte te maken voor initiatief van anderen en reflec-
tiemomenten. 

• Tot slot is i n n o v a t i e een terugkerende kracht van elk
project. Duurzame interculturaliseringsprocessen doen
zich voor binnen organisaties die nieuwe formats
ontwikkelen, die het aandurven om te veranderen, die
risico’s nemen en soms zelfs zover gaan dat ze hun
imago, identiteit en kwaliteitsnormen ter discussie
s t e l l e n .

Diversiteit binnenbrengen in de artistieke praktijk is 
voor deze cultuurmakers van vitaal belang. Het is vaak
de motor van grensverleggende processen van creatie 
en bemiddeling. Deze waaier aan verhalen bevestigt 
dat het werken met diversiteit geen marginaal ver-
schijnsel is dat aan de rand van de kunsten opereert, 
of het monopolie is van een kleine ‘deelsector’. Het is
materiaal dat een aantal stereotypen over kunst en
diversiteit kan loswrikken. We hopen dan ook dat dit
onderzoek een bescheiden bouwsteen mag zijn in het
debat over artistieke praktijken en diversiteit. Het zou
prachtig zijn mocht het cultuurmakers ertoe aanzetten
om zelf de sprong in het bad te wagen. We nodigen je
daarom uit om mee onder te duiken in dit fascinerende
diepzeelandschap met zijn omwegen, valkuilen en 
drempels, maar ook met zijn fascinerende methoden,
strategieën en vondsten.
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AAN DE SLAG MET T R A C K S
T r a c k s wil interculturele ervaringen van kunstenaars en
organisaties laten circuleren, zodat anderen er inspiratie
uit kunnen putten. Het VTi stelt zich open voor voorstel-
len en zet een traject op over netwerkontwikkeling:

• L E Z I N G E N
Mensen/organisaties die aan de slag willen met het
materiaal, kunnen vragen om samenwerking. Er zijn
verschillende vormen van ‘sessies’ mogelijk: van pre-
sentaties over het onderzoek tot meer intensieve work-
shops, waarbij – eventueel met inbreng van derden,
mensen uit het boek of uit de lokale omgeving – een
aantal deelkwesties dieper worden uitgespit. 
Meer info: j o r i s @ v t i . b e

• NETWERKONTWIKKELING 
• ‘NIET-WESTERSE’ KUNSTENAARS
Zijn de gesubsidieerde podiumkunsten te ‘wit’? De vast-
stelling is dat kunstenaars van niet-westerse herkomst
slechts zelden project- of structurele subsidies verwer-
ven. Er worden uit die hoek ook nauwelijks subsidieaan-
vragen ingediend. Om die reden organiseerden het VTI,
het VCA en het Agentschap Kunsten en Erfgoed op 4 mei
te Anderlecht een infosessie. Welke mogelijkheden biedt
het beleid? Welke drempels en mogelijkheden ervaren de
kunstenaars bij de ontwikkeling van hun loopbaan? In
het najaar plannen we gelijksoortige ontmoetingen in
Gent en Antwerpen. 
Deze infosessies zijn tegelijk een opstap voor een verder
kennismakingstraject om de netwerken tussen podium-
organisaties en niet-westerse kunstenaars die bij ons
actief zijn, aan te halen. 
Wie interesse heeft om mee te werken, kan contact op-
nemen met j o r i s @ v t i . b e

An van. Dienderen, Joris Janssens, Katrien Smits

TRACKS. ARTISTIEKE PRAKTIJK
IN EEN DIVERSE SAMENLEVING
Uitgeverij EPO · ISBN: 9789064454295 · paperback 17 x 24 cm · 336 p.

Hoe gaan kunstenaars en culturele werkers op de werkvloer om
met diversiteit? Tracks volgt de zoektocht van een twintigtal
artistieke praktijken uit Vlaanderen en Brussel. Een afgewerkte
dansvoorstelling, een buurtfeest of festival blijkt slechts het
topje van de ijsberg. Diversiteit op het podium en in de zaal
vraagt ook om het veroveren van de gigantische berg die zich
onder het wateroppervlak bevindt.
Dit boek duikt mee in de diepte van het creatieproces, waar het
krioelt van nieuwe manieren van omgaan met elkaar, van aftas-
ten en produceren. De verhalen en getuigenissen bieden een blik
onder de waterspiegel, tonen de inventiviteit van makers en leg-
gen fricties bloot.
Tracks is een subtiele beschrijving van interculturele competen-
ties in de hedendaagse artistieke praktijk. Een boek vol intuïties
en werkmethodes voor wie zelf de interculturele sprong wil
wagen.

Tracks is een gezamenlijk initiatief van het Vlaams Theater
Instituut, Kunst en Democratie, Initiatief Beeldende Kunst,
Initiatief Audiovisuele Kunst, Muziekcentrum Vlaanderen en het
Vlaams Architectuur Instituut.

• Het boek is te koop in de boekhandel en kan besteld worden 
• via www.vti.be en www.epo.be.
• Prijs in de boekhandel is 22 euro. 
• Grotere bestellingen zijn aan reductietarief: 
• 15 euro per boek vanaf tien exemplaren; 
• 10 euro per boek vanaf twintig exemplaren (excl. verzendingskosten).



H ET VERLANGEN NAA R
I N T E R C U LT U R A L I T E I T

Met de publicatie van Tracks vroegen we Gunilla De
Graef, trainer-consultant bij het Centrum voor
Intercultureel Management en Internationale
Communicatie, om een reactie vanuit haar praktijk-
ervaring buiten de kunsten. Bij CIMIC begeleidde ze
projecten voor onder meer de vakbonden, het Ministe-
rie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en het
Vormingscentrum van Defensie. Daarnaast is Gunilla
De Graef ook Belgisch coördinator van een Europees
Leonardo Da Vinci project rond interculturele gevoelig-
heid bij (technische) trainers. Deze tekst is een neer-
slag van haar interventie tijdens de boekpresentatie 
op het voorbije T:mefestival in Gent.

Als trainer in interculturele communicatie reis ik stad en
land af om ‘de blijde boodschap van het verschil’ te
brengen. Eens in het leslokaal gezeten, is de eerste op-
merking die je dan hoort vaak: ‘Diversiteit, dat is eigen-
lijk puur een modewoord, daar hoef je toch geen extra
inspanningen voor te leveren, verschil is er toch altijd 
al geweest?’ En hoewel die bewering objectief gezien
natuurlijk klopt, is ze subjectief gezien toch heel wat
minder overtuigend. De nostalgie naar een tijd toen alles
nog eenvoudig was en er overal nog vooral zogezegd
‘normale’ mensen werkten, is er een van het hardnekkige
soort. Diversiteit en de processen en dynamieken die
ermee samenhangen, heeft dus wel degelijk onze extra
aandacht nodig. 

Omgaan met verschil vraagt een extra inzet, een extra
bewustzijn, een extra bereidheid. Alvast een belangrijke
verdienste van Tracks is dat het deze vaardigheden in
kaart heeft gebracht. Ik som er even een paar op:

• Bereidheid om jezelf in vraag te stellen, zowel je posi-
tieve als negatieve kanten.
• Bereidheid om risico’s te nemen en in de onzekerheid
te stappen. En daarbij ook de capaciteit om confrontaties
aan te gaan. 
• Bereidheid om maatwerk te leveren in plaats van op
sjabloon of standaardpatroon te tekenen.
• Bereidheid om in een verregaande wederzijdsheid te
stappen. Soms zelfs zover dat je de teugels loslaat en de
verantwoordelijkheid voor jouw werk buiten jezelf legt.
• Bereidheid om ook om voor jezelf je grenzen te
definiëren, het zogenaamd ‘niet-onderhandelbaar kader’

waar ook Edwin Hoffman van de Fontys Hogeschool naar
verwijst.
In een boek over interculturaliteit in de hulpverlening
vond ik een term die de bovenstaande kwaliteiten mooi
samenvat. Om écht intercultureel competent te worden,
zo stelde het boek, had je naast kennis, taalvaardigheid
en geduld ook nog iets anders nodig, namelijk cultural
desire. Als definitie van dat begrip las ik: ‘de wil om je
werkelijk te geven in cultureel bepaalde situaties en de
capaciteit tot oprechte zorg’. 

Iets van die cultural desire is zeker terug te vinden in de
praktijkverhalen van Tracks. Ze blijkt uit het volgehouden
engagement van de geïnterviewden, volgehouden zelfs
wanneer ze soms op hun tandvlees zaten. Door die ver-
schillende facetten te tonen – het verlangen naar de
interculturaliteit, maar ook de ontgoochelingen ervan –
levert Tracks een boeiende insteek naar een verdergaand
gesprek over het wat en hoe van interculturele competen-
tie. Concreet doet het dit door ons uit te nodigen tot een
aantal evenwichtsoefeningen. Het doorwerken van de
verschillende dilemma’s of knelpunten die je doorheen de
praktijkverhalen vindt, kan een organisatie al een heel
eind op weg zetten naar een eigen diversiteitsbeleid. 

Tracks prikkelt organisaties om een eigen visie op diver-
siteit te ontwikkelen. Werken we vooral aan gelijke
kansen of mikken we op het echt waarderen van verschil,
door te zoeken naar alternatieve waarden? De vraag die
daar onder ligt is eigenlijk: gaan we voor de exploratie
van het verschil als motor van het creatieve proces of
zetten we het creatieve proces juist in als instrument
voor de onthulling van gelijkenissen? Een dilemma dat
zich – zoals Tracks correct toont – zeker ook in de
artistieke werving en in de publiekwerking van een
kunst- of cultuurinstelling vertaalt: kiezen we voor een
apart doelgroepenbeleid, vooral gericht op etnische origi-
ne, of gaan we voor zogenaamde mainstreaming, het
meer impliciet willen aanwezig stellen van het thema in
alle facetten van onze werking, daarbij diversiteit inter-
preterend in de meest ruime zin van het woord (gender,
holebi, leeftijd,...)? 

Dat eerste dilemma brengt ons als vanzelf bij een vol-
gend centraal punt, de ‘aard’ van het fenomeen diver-
siteit: zien we het als een maatschappelijke urgentie –

Gunilla De Gra e f
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een beetje zoals levertraan – of erkennen we er intuïtief
de toegevoegde waarde van? Zelf heb ik het gevoel dat in
de praktijkverhalen van Tracks de meerwaarde van diver-
siteit op een meer spontane manier aanwezig is dan in
gelijksoortige teksten uit andere sectoren. De uitdaging
blijft echter om die ‘meerwaarde’ te concretiseren, te ver-
duidelijken voor hen die ze nog niet ervaren hebben.
Maak ze tastbaar en expliciet. Want laten we eerlijk zijn,
voor het gros van de Belgen – op de fabrieksvloer, het
schoolplein, de koffiekamer van de vereniging – blijft
omgaan met diversiteit toch nog altijd een beetje oorlog.
Het is een spel van geven en nemen dat dus ook dyna-
mieken van winst en verlies oproept. Veranderen, ge-
wenst of ongewenst, doet altijd pijn, en de vraag is dan
waar je op kan terugvallen om die pijn te rechtvaardigen
of relativeren. In de wereld buiten die van Tracks zoekt
men zich vaak suf naar de voordelen van verschil. 

De vraag naar de aard van diversiteit brengt ons ook nog
bij een ander dilemma in het boek: hoe geëngageerd
moet werken aan diversiteit vandaag nog zijn? Als je
ervoor gaat, hoe lang en hoe ver moet je er dan voor
gaan? Tracks brengt verhalen van volgehouden engage-
ment, maar  waarschuwt terecht ook voor irrealistische
verwachtingen. Schat je eigen draagkracht en je grenzen
goed in, zegt men. Maar ook: ga het debat aan over de
taken van kunst en cultuur. ‘Kunst heeft een doel op
zich, mag niet geïnstrumentaliseerd worden, hoeft niet te
faciliteren of te compenseren,’ staat in het boek. Dat
klopt ongetwijfeld, maar is het ook niet zo dat de
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maatschappelijke realiteit – die zoals eerder al gezegd,
niet altijd even tof is – toch ook tot een zekere verant-
woordelijkheid dwingt? Kan er uit de ervaringen van
Tracks een soort kritisch minimum worden afgeleid? 
Het minimum dat gerealiseerd moet worden om van echt
geslaagde interculturalisering te spreken? En de vraag
gaat daarbij nog wat verder: hoe moeten we dat mini-
mum dan definiëren? In cijfers (kleurtjes in de zaal of op
de bühne)? Allicht niet? Maar hoe dan wel? We zeiden
het al aan het begin van deze tekst: werken aan diver-
siteit vraagt inspanningen. De vraag naar een ‘bewijs’
van het rendement van deze inspanningen is dan ook
eigenlijk wel gerechtvaardigd. Mochten de verhalen
aangehaald in Tracks ook op dit vlak een aantal pistes
kunnen aanreiken, dan sluiten ze zich in elk geval aan
bij een heel actuele vraag in het interculturaliserings-
denken: hoe meetbaar kan en moet dit proces zijn?

Om af te sluiten nog deze bedenkingen. Je kunt volgens
mij Tracks op verschillende manieren lezen. Je kunt
zeggen: ‘Mooie verhalen, heel grappig soms ook, maar
niets voor mij want de context waarin ze zich afspelen is
te verschillend aan die waarin ik werkzaam ben.’ Of je
kunt zeggen: ‘Ok, ik sta mezelf toe hier en daar even te
blijven haken aan een van de dwarsliggers langs het
spoor, misschien zelfs even te struikelen. Op die manier
kom ik erachter hoe iemand anders het aanpakte, maar
zie ik plots ook beter hoe het zat bij mij.’ Zo wordt dan
een proces van perspectiefwijziging in gang gezet. Je
gaat even uit je centrum staan en ziet de dingen vanuit
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een andere hoek. Dat soort ‘gedecentreerde’ zelfreflectie
is – en dat heeft Tracks heel goed begrepen – de eerste
stap op weg naar wat het uiteindelijke doel van intercul-
turele ontmoeting zou moeten zijn: de ontwikkeling van
een echte meerstemmigheid, een synergetische taal.

En inderdaad, simpelweg door ‘de ander’ aan het woord
te laten brengt Tracks ons vlakbij de kernvraag van cul-
turele synergie: Hoe kunnen we onze beide culturen com-
bineren en van die combinatie een hefboom maken voor
de toekomst? Dat is een heel andere vraag dan die naar
wat mensen van de ene cultuur kunnen leren van de
andere cultuur opdat ze efficiënter en productiever
zouden worden. Het is vooral door de juiste vraag te
stellen, dat Tracks inspireert.

R e f e r e n t i e s :
• Edwin Hoffman, Interculturele gespreksvoe ring, Theorie en praktijk
van het TOPOI-model, Bohn Stafleu van Loghum, 2002
• A. Campinha-Bacote, Cultuur en Zorg, een interculturele benadering
van zorg in de verpleging, Coutinho, 2005
• Maddy Janssens, Meerstemmigheid. Organiseren met verschil,
Universitaire Pers Leuven, 2001
• Nancy J. Adler, International Dimensions of Organizationa l Behaviour,
South-Western Thomson Learning, 1991





Eind maart 2007 is bij het Instituut voor Breedband-
technologie (w w w . i b b t . b e) een onderzoekstraject gestart
dat inzet op de podiumkunsten. In POKUMON wordt
ingezoomd op de problemen van online distributie en
archivering van multimedia in de podiumkunsten en de
(klassieke) muziek. Recente wetenschappelijke kennis
op het vlak van auteursrechten, metadata en audio- en
videocompressie worden aan elkaar gekoppeld, met het
oog op pragmatische oplossingen voor de producenten
en de receptieve huizen.

Het IBBT is in 2004 door de Vlaamse Overheid en de
universiteiten opgericht om de digitalisering aan te
zwengelen en de kennis van bedrijven en universiteiten
met elkaar in verband te brengen. Daarbij gaat het
zowel over projecten in de gezondheidszorg of
mobiliteit, als in de media en cultuur.

POKUMON kan al steunen op voorbije onderzoekstrajec-
ten in de cultuursector als IPEA en VACF. IPEA was een
onderzoek naar uitwisselingsstandaarden voor de tele-
visiesector. Zenders formuleerden samen afspraken
over beeldformaten en beschrijvende informatie, zodat
het archiveren van de digitale producties voor de lange
termijn optimaal kan verlopen. Alle onderzoeksgroepen
van POKUMON werkten ook aan IPEA mee. VACF was een
onderzoek naar de uitdagingen en functies van een
kunstencentrum als Vooruit in het digitale millennium:
denk maar aan w e b 2 . 0, slimme geïntegreerde gebrui-
kersprofielen en draadloze technologie.
In POKUMON richten we ons niet op één huis, maar op
de samenwerking tussen de culturele spelers, om de
multimedia rond een voorstelling of concert van acteur
en muzikant via de verschillende organisaties naar het
publiek te verspreiden.

POKUMON heeft een meervoudige doelstelling:
• Vereenvoudigen van distributie en archivering van
multimedia in de podiumkunsten, door standaarden te
formuleren op maat van de sector en concrete hulp-
instrumenten te ontwikkelen.
• Vormen van digitale participatie aan de podiumkun-
sten exploreren (online, op school, via digitale TV,...)
• Auteursrechtenstatuut van multimedia verduidelijken
doorheen het traject van auteurs en uitvoerders via
receptieve huizen naar archieven.

Concreet is het onderzoekstraject onderverdeeld in
zeven werkpakketten, die elk een stukje van de puzzel
aanpakken. Het uitgangspunt is een state of the art
rapport over de archivering en ontsluiting van podium-
kunsten-multimedia: Hoe wordt in Vlaanderen gewerkt?
Hoe in het buitenland? Welke zijn de nieuwste trends?
Het sociaal-wetenschappelijke werkpakket onderzoekt
vervolgens de noden en behoeften bij de organisaties in
de cultuursector, bij het onderwijs en bij aanbieders
van digitale televisie.

Twee technologische werkpakketten diepen de goede
voorbeelden uit binnen- en buitenland verder uit. Er
wordt zowel gekeken naar de verschillende formaten om
audiovisuele informatie te comprimeren en in een
bestand te verpakken, als naar de verschillende tech-
nologieën om de formaten te transcoderen (bijvoorbeeld
tussen hoge televisiekwaliteit en lagere kwaliteiten,
ongeacht of beeld en klank in goede of in minder goede
staat zijn). De drie overige werkpakketten bestaan uit
een demo-applicatie, uit onderzoek naar de
auteursrechtenvraagstukken bij podiumkunstenmulti-
media en uit een ontwerp van een metadatamodel voor
de uitwisseling, zodat niet alleen de multimedia, maar
steeds ook de credits en andere beschrijvende infor-
matie mee geconverteerd worden. 

Dit twee jaar lopende onderzoekstraject wordt gedragen
door een brede groep partners uit de universiteiten, de
podium- en muzieksector en de bedrijfswereld. De pro-
jectleiding is in handen van professor Rik van de Walle
van UGent Multimedialab samen met het VTi. 
Meer info over de concrete bezigheden en de tussentijd-
se resultaten vind je op w w w . v t i . b e, in C o u r a n t en op
h t t p : / / p o k u m o n . i b b t . b e

Contacteer Dries Moreels met alle vragen: d r i e s @ v t i . b e

O N D E RZ O E KST R AJ EC T
POKUMON G E STA RT

Dries Mo re e l s
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P R O J EC T PA RT N E R S
U N I V E R S I T E I T E N
• U Gent: Multimedialab en MICT (behoeftenonderzoek)
• VUB: ETRO (compressie) en SMIT (e-cultuur)
• K.U.Leuven: ICRI (auteursrechten)

B E D R I J V E N
• Videohouse (video archiving)
• Telenet (video on demand)
• C o m s o f

CULTURELE INSTELLINGEN
• Vlaamse Opera
• d e F i l h a r m o n i e
• Concertzaal DeBijloke
• d e S i n g e l
• R o s a s
• Koninklijk Ballet van Vlaanderen

S T E U N P U N T E N
• Vlaams Centrum Volkscultuur (mondelinge bronnen)
• Muziekcentrum Vlaanderen
• Vlaams Theater Instituut





UITERSTE INDIENINGSDATA VOOR EEN SUBSIDIE-
AANVRAAG BIJ DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

PROJECTBEURS VOOR KUNSTENAARS
• 8.000 euro of meer voor een project dat aanvangt in het
werkjaar 2008 
15 augustus 2007
• minder dan 8.000 euro voor een project dat aanvangt in de
periode januari t/m april 2008 
15 september 2007

ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURS VOOR KUNSTENAARS
die 8.000 euro of meer bedraagt voor het werkjaar 2008 
15 augustus 2007

PROJECTSUBSIDIE VOOR KUNSTORGANISATIES, KUNST-
EDUCATIEVE OF SOCIAAL-ARTISTIEKE ORGANISATIES
voor een project dat aanvangt in het werkjaar 2008 
15 september 2007

UITGAVE VAN EEN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIE
die verschijnt in de loop van 2008
15 september 2007

INTERNATIONAAL PROJECT OF NETWERK
(aanvrager uit Vlaanderen of Brussel) dat aanvangt in het
werkjaar 2008 
1 oktober 2007

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 /
wetgeving/ kunstendecreet/hoe_aanvragen.htm

EUROPEES JAAR VAN DE 
INTERCULTURELE DIALOOG 2008 
OPROEP TOT HET INDIENEN VAN VOORSTELLEN

Voor het Europees Jaar van de Interculturele Dialoog 2008
wordt in totaal 10 miljoen euro uitgetrokken. Daarvan is 3
miljoen euro bestemd voor de medefinanciering van een beperkt
aantal (symbool)acties op Europees niveau. En dit om de inter-
culturele dialoog te bevorderen, zoveel mogelijk mensen te
bereiken en resultaten en ervaringen rond het thema onder de
aandacht te brengen. In totaal zullen acht tot tien projecten
betoelaagd worden.

Daarnaast wordt ook 3 miljoen euro voorzien voor de mede-
financiering van evenementen en initiatieven op nationaal en
regionaal niveau met een belangrijke Europese dimensie en 
bijzondere aandacht voor acties ‘in verband met burgerzin en
het leren waarderen van andere mensen en hun verschillen’. 
27 projecten (één per lidstaat) zullen een toelage krijgen.

Aanvragen moeten uiterlijk op 31 juli 2007 naar de Commissie
worden verzonden. Alle informatie op: 
h t t p : / / e c . e u r o p a . e u / c u l t u r e / e a c / d i a l o g u e / c a l l s _ e n . h t m l

KOSTELOOSHEID 
B A S I S O N D E R W I J S

De Vlaamse Regering heeft op 9 februari een voorontwerp van
wijzigingsdecreet goedgekeurd dat de kosteloosheid van het
basisonderwijs vanaf 1 september 2007 effectief zou moeten
garanderen. 

De aanpassingen aan het bestaande decreet raken niet alleen
onderwijsinstellingen; de beslissing werd ook op de voet ge-
volgd door de kunstensector. Van belang was namelijk welke
plaats culturele activiteiten (zoals schoolvoorstellingen van
jeugdtheaters) binnen het kosteloosheidsplaatje zouden krijgen. 

Het principe blijft behouden dat alles wat noodzakelijk is om de
eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven,
gratis aangeboden moet worden. Daarnaast wordt er per leer-
jaar een ‘scherpe maximumfactuur’ vastgelegd. Dit is de fac-
tuur die scholen naar ouders mogen doorrekenen, waarvan
duidelijk bepaald is hoe hoog het bedrag kan zijn. Het gaat
onder andere om kosten voor activiteiten tijdens de schooltijd
die niet strikt noodzakelijk bevonden worden, maar voor ‘ver-
levendiging’ moeten zorgen (boswandeling, ééndaagse school-
r e i s , . . . ) .

Ondanks de vermelding in de eindtermen en ontwikkelings-
doelen van zowel productieve als receptieve cultuurparticipatie,
werd besloten het beleven van culturele activiteiten buitenshuis
niet te beschouwen als strikt noodzakelijk. Het bijwonen van
theater- en dansvoorstellingen, museum- en concertbezoek,...
worden met andere woorden niet kosteloos – ze blijven staan
onder de scherpe maximumfactuur. 

Kunstenaars, scholen, programmatoren,... kunnen dus gerust
zijn: de situatie blijft eigenlijk zoals ze was én er komen midde-
len bij. Om de uitvoering van de nieuwe regeling te garanderen,
komt er vanaf volgend schooljaar namelijk meer werkingsbud-
get vrij (45 euro per leerling). 

Het signaal dat culturele activiteiten de onderwijspraktijk
slechts ‘verlevendigen’ is natuurlijk ongelukkig. Daarover heb-
ben jeugdprogrammatoren en steunpuntmedewerkers van de
culturele centra (Cultuur Lokaal) en de kunstensector (VTi)
overleg met beide kabinetten Anciaux en Vandenbroucke. 
Die laatste liet trouwens in zijn toespraak op de Dag van de
Cultuureducatie (23 januari 2007) verstaan dat hij de bekom-
mernis hierover zeker ter harte neemt. 

M S

B E L E I D
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[LEZING EN DEBAT] 
RESIDENTIE 
EN REFLEC T I E
10 – 1 9|0 5|20 07
Ku n ste nF E ST I VA Ld e s A rt s
B R U S S E L
Ook dit jaar nodigt het Vlaams Theater Instituut, in samen-
werking met het KunstenFESTIVALdesArts, een aantal kunste-
naars uit die het festival van zeer nabij zullen volgen. Jonge
artiesten uit alle hoeken van de wereld, die samen met een
paar Belgische collega’s de confrontatie aangaan met de
festivalvoorstellingen en met elkaar. 

Tien dagen lang duiken ze de theaterzaal of tentoonstellings-
ruimte in, en nemen ze hun observaties, bedenkingen en
bezwaren mee naar de discussietafel. De gesprekken worden
dit jaar gekoppeld aan drie lezingen, waarin een aantal lij-
nen van het festival grondiger worden uitgediept: heden-
daags auteurschap, kosmopolitisme en de nieuwe utopie.
Deze lezingen staan ook open voor een ruimer publiek, dat op
deze manier kan delen in het denkproces van de onderzoeks-
groep. 

Met het ‘Residence and Reflection’-project willen het VTi en
KunstenFESTIVALdesArts een ruimte creëren waarin verschil-
lende interpretatiekaders, politieke overtuigingen, ethische
bedenkingen en esthetische voorkeuren tegenover elkaar 
worden geplaatst. En hopelijk brengen ideeën andere ideeën
voort, en ontstaan uit deze confrontatie nieuwe perspectie-
ven. Niet alleen op de voorstellingen van het festival, maar
ook op de positie van de kunstenaar in een samenleving, op
de hedendaagse kunstpraktijk, en wie weet, misschien ook
wel op het leven zelf.

11|05|2007, 17:00U, KAAITHEATERSTUDIO’S: 
JOHAN MOYERSOEN (CITY MINE(D))
Johan Moyersoen is actief bij City Mine(d). Deze organisatie – met
basis in Brussel, Barcelona en London – voert een acti eve politiek van
stedelijke interventies. Zo ontwikkelt City Mine(d) niet alleen lokale en
transnationale netwerken, maar ondersteunt tegelijk de uitbouw van
een theoretisch kader voor stadsvernieuwing.

15|05|2007, 17:00U, KAAITHEATERSTUDIO’S: 
GRANT WATSON
Grant Watson is curator bij MuHKA, hij spreekt over de erfenis van het
communisme en hoe die aangewend kan worden als nieuwe bril om
naar artistieke samenwerkingsverbanden te kijken.

18|05|2007, 17:00U, KAAITHEATERSTUDIO’S: 
PIERRE ABI-SAAB
Journalist en thea tercriticus Pierre Abi-Saab woont in Beiroet en is
hoofd van de culturele rubriek van Al Hayat. Al Hayat (‘Leven’) is een
toonaangevend pan-Arabisch dagblad voor linkse en liberale intel-
lectuelen. Abi-Saab is mede-oprichter van het culturele tijdschrift
Z a w a y a, een pan-Arabisch blad voor ‘levende cultuur’. Voor deze ge-
legenheid overdenkt hij teksten van auteurs-regisseurs die hun werk
tonen tijdens het KunstenFESTIVALdesArts. J J

Na een serie gesmaakte masterclasses met Anna Tilroe staat
het Vlaams Theater Instituut klaar voor een volgende stap:
bouwen aan een alternatief corpus podiumkritiek. Vandaag
raakt kunstkritiek steeds verder gemarginaliseerd in de
geschreven en gesproken pers. Toch zijn we overtuigd van
het belang als noodzakelijke schakel tussen kunstwerk en
publiek, tussen kunstenaar en samenleving. En als geheugen
van de artistieke praktijk. Voortvloeiend uit een serie ge-
sprekken met vertegenwoordigers van E t c e t e r a, T h e a t e r m a g-
g e z i e n, Thersites, IAK en U r b a n m a g heeft het VTi daarom
besloten een alternatief platform voor podiumkritiek te
c r e ë r e n .

Vanaf het seizoen 2007–2008 bieden we tien recensenten
een volledig jaartraject aan. De deelnemers krijgen de kans
om gespreid over het seizoen tien degelijke, kritische stukken
te schrijven over voorstellingen. Zonder premièredruk en
tegen vergoeding, zodat ze echt tijd kunnen vrijkopen om aan
hun ontwikkeling te werken. De deelnemers zullen regelmatig
met elkaar in gesprek gaan, om vanuit andere invalshoeken
geconfronteerd te worden met hun teksten. Doorheen het jaar
wil het VTi zelf ook een vijftal reflectie- en leermomenten uit-
s t i p p e l e n .

De geschreven teksten worden in de eerste plaats gepub-
liceerd op de websites van het VTi en U r b a n m a g. Onder
bepaalde voorwaarden kunnen ook anderen de teksten her-
gebruiken, vertalen voor promotiedoeleinden, etc.

Binnen de groep van tien mensen wordt gezocht naar een
stevige mix van ervaringsniveaus, leeftijden, disciplines en
organisaties van herkomst. Het eerste jaar ligt de focus meer
op ervaring; via de jaarlijkse in- en uitstroom worden gelei-
delijk meer starters mee opgenomen in het traject. 

P R A K T I S C H

Wie zich geroepen voelt om  deel uit te maken van deze groep critici
stuurt voor 23 juni 200 7 een gemotiveerde brief, samen m et drie
recente teksten (recensies van 6.000 à 9.000 tekens (spaties incl.),
waarvan bij voorkeur ook één tekst over een gese lecteerde voorstelling
van het Theaterfestival, editie 2007. 

Uit de inzendingen zal een jury beg in juli een selectie maken. 
De aftrap wordt gegeven tijdens Het Theaterfestival in Brussel.

Corpus Kunstkritiek is een organisatie van het Vlaams Theater
Instituut i.s.m. U r b a n m a g, Het Theaterfestival en Vlaams-Nederlands
Huis deBuren.

Met vragen kun je steeds terecht bij Robin D’hooge (robin@vti.be). R D

VTi KA L E N D E R

[ KU N ST K R I T I E K] 
OPROEP DEELNEMERS
CORPUS KUNST K R I T I E K
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VTi T U S S E N STA N D

[ V E L D A N A L Y S E ]
MIDDENVELD OF BUITENSPEL?
Het Vlaams Theater Instituut was op 26 januari te gast in
Kortrijk in het kader van Act 2, een driedaagse naar aanlei-
ding van vijftig jaar Theater Antigone. Tijdens deze ronde-
tafel werden ook nieuwe resultaten uit onze veldanalyse van
de podiumkunsten gepresenteerd. 
Welke podiumorganisaties kregen structurele subsidies
tussen 1975–2007? Wie nam er telkens de grootste hap uit
de taart? Dries Moreels en Joris Janssens (VTi) gaven in pre-
mière toelichting bij de kaart die half februari als bijlage bij
Courant #80 werd verspreid.

Vervolgens ging dramaturg Tom Blokdijk in gesprek met Paul
Koek (De Veenfabriek), Jos Verbist (Theater Antigone), Bart
Meuleman, Rik Bevernage (De Werf), Johan Simons (NTGent),
Guy Cassiers (Toneelhuis), Michael De Cock (’t Arsenaal) 
en de zaal. Centraal stond het debat over de dynamiek in
podiumland, dat al te gepolariseerd wordt gevoerd. De aan-
dacht gaat bijna exclusief naar het beleid voor ‘grote huizen’
en de plek van ‘jonge makers’. Over de rol van de middel-
grote theaters gaat het bijna nooit.
Toch spelen de middelgrote theaters traditioneel een belang-
rijke rol in podiumland. Door de combinatie van hun lokale
inbedding en soms lange tournees bereiken ze een gevarieerd
publiek. Ze evolueerden van (vaak regionale) ensembles tot
wendbare productiekernen, kw eekvijvers voor divers talent –
lokaal en bovenlokaal, jong en ervaren. Hierbij kwamen een
aantal vragen op tafel: Ondervinden ze concurrentie, nu
stadstheaters hierin inspiratie vinden bij hun herbronning?
Staat het middenveld buitenspel, in dat beleid voor grote
huizen? Wat is precies de rol van het middenveld in podium-
land? Hoe kunnen middelgrote theaters, niet zelden huizen
met een lange traditie, hun rol blijven actualiseren?

De begrippen ‘groot’ en ‘klein’ werden genuanceerd vanuit de
artistieke keuzes van makers. De tekentaal die ze kiezen is
niet altijd numeriek te vertalen naar het aantal m2 s c è n e-
vloer of het aantal stoelen in de zaal. Soms is een monoloog
te groot voor een kleine zaal.
In de loop van het lange gesprek kwamen dan ook een aantal
knelpunten aan de orde: de soms moeizame samenwerking
met cultuurcentra en kunstencentra voor de spreiding van
voorstellingen, het geven van meerdere kansen aan starters,
het gevecht tegen institutionalisering, de instroom van
andere genres in hetzelfde decreet zonder een even grote 
stijging van de beschikbare budgetten, doorstroom en uit-
stroom,...                                                                      N W

[ S A M E N W E R K I N G ]
ONDERTEKENING SAMENWERKINGS-
OVEREENKOMST IN BRUSSEL
In het licht van het beoogde cultureel samenwerkingsakkoord
tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap
ondertekenden de Brusselse kunstenorganisaties (waaronder
het VTi) op 23 februari 2007 een samenwerkingsovereen-
k o m s t .
De ondertekenaars engageren zich om in de toekomst samen
te werken op het vlak van 1) het artistieke aanbod, 2) het
publiek, 3) personeel, 4) infrastructuur, 5) kunstonderwijs, 
6) onderzoek, reflectie en overleg. In een jaarlijks actieplan
zal concrete invulling worden gegeven aan deze vormen van
samenwerking. Het eerste actieplan wordt in september 2007
gepresenteerd. Op deze manier spreken de ondertekenaars
zich uit voor meer samenwerking, meer overleg, meer inter-
culturele dialoog en meer zichtbaarheid van de talloze vor-
men van samenwerking in Brussel.
Met deze overeenkomst willen de Brusselse kunstenorganisa-
ties vooral een positieve, enthousiasmerende boodschap uit-
dragen, een boodschap van collegialiteit en solidariteit
tussen kunstenaars, organisaties en publiek. Niet het proble-
matiseren van de spanningsvelden, maar het aan de opper-
vlakte brengen van de vele mogelijkheden ligt ten grondslag
van deze samenwerkingsovereenkomst.
Initiatiefnemers van deze samenwerkingsovereenkomst zijn
het Réseau des Arts à Bruxelles en het Brussels Kunsten-
overleg, twee overlegplatformen binnen de Brusselse
k u n s t e n s e c t o r .

[ P A R T I C I P A T I E ]
EEN PORTRET VAN HETPALEISPUBLIEK
2 0 0 1 – 2 0 0 5
In de periode 2001–2005 organiseerde HETPALEIS vijf pu-
bliekspeilingen. Twee vroegen naar de smaak van het publiek
aan de zaal, twee liepen via de website en één richtte zich op
de groep van grootouders en kleinkinderen. Ann Laenen
voerde een vergelijkend onderzoek uit op basis van deze vijf
publieksonderzoeken. De resultaten bieden de kans om over
een langere periode een kritische kijk te hebben op het pu-
blieksbeleid van HETPALEIS. Beantwoordt het beeld dat 
HETPALEIS heeft van zijn publiek aan het werkelijke profiel?
En hoe kan – waar nodig – rekening gehouden worden met
de resultaten uit diverse bevragingen?

HETPALEISpubliek blijkt niet onder één pet te vangen. Als
theaterhuis voor kinderen, jongeren en kunstenaars komt
HETPALEIS in contact met mensen van verschillende leeftijd,
moedertaal, opleiding, inkomen, woonplaats, kleur, smaak,...
Ze kijken naar voorstellingen in Antwerpen en daarbuiten, in
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een theaterzaal, op school of op locatie, met vrienden, fami-
lie of de klas, gebruiken de website (12% van het publiek is
een virtueel publiek!), gaan aan de slag in workshops en
a t e l i e r s .
Al het onderzoeksmateriaal is online beschikbaar. Op een
moment dat cultuurparticipatie een speerpunt in het beleid
is, biedt het inspiratie aan alle betrokkenen in dit debat. 

h t t p : / / w w w . h e t p a l e i s . b e > over HETPALEIS > Jaarverslagen
en rapporten > rapporten                                               N W

[ S T U D I E N A M I D D A G ]
PARTICIPATIE EN E-CULTUUR
Creatieprocessen verlopen vandaag niet altijd even rechtlij-
nig. We kennen het model van bijvoorbeeld de kunstenaar 
die creëert en vervolgens zijn werk publiek maakt via een
vertoningsplek en distributiekanalen. Dat model evolueert
steeds meer naar een proces waarbij onderzoek, ontwikkeling
en creatie mee gestuurd en bepaald worden door deelnemers
uit andere disciplines en sectoren, of door actieve gebruikers.
Dergelijke participatieve vormen van creatie zien we ont-
staan in de audiovisuele kunsten, de muziek, de podium-
kunsten, de architectuur, het orale erfgoed, etc.
Wat zijn nu deze nieuwe participatieve vormen van creatie?
Wat voor impact hebben ze op het creatieproces? Welke
noden en uitdagingen dienen zich aan voor organisaties,
werknemers, makers, sectoren en beleid? Met deze vragen
ging op 27 maart een werkgroep aan de slag. Er werden 
verschillende cases gepresenteerd door Jouke Kleerebeezem
(beeldend kunstenaar), Steven Lemmens (Poppunt), Peter
Westenberg (Constant), Ward Verbakel (architect), Nathalie
Van Lier (Ladda) en Eric Joris (Crew).
De werkgroep werd begeleid door Dirk De Wit (Digitaal Plat-
form – IAK/IBK) en Dries Moreels (VTi). Het verslag van deze
werkgroep en van alle andere activiteiten in deze studie-
namiddag vind je op w w w . v l a a n d e r e n . b e / e - c u l t u u r.        D M

[ I n f o n a m i d d a g ]
ALLOCHTONE PROFESSIONELE 
( P O D I U M ) K U N S T E N A A R S
Waarom vinden allochtone kunstenaars de weg niet naar de
professionele podiumkunsten? Welke drempels belemmeren
hun artistieke en zakelijke zoektocht? Hoe kunnen die ver-
holpen worden? Hoe het subsidiekluwen ontwarren? En bij
wie kunnen zij terecht met al deze vragen?

In Brussel zijn veel professionele allochtone kunstenaars
actief. Maar deelname aan het kunstenlandschap verloopt
niet zonder slag of stoot. De kunstenaars vinden heel wat
obstakels op hun weg en krijgen weinig kansen om een pro-
fessionele c a r r i è r e als podiumkunstenaar uit te bouwen. Het

blijft al te vaak iets mythisch – een onbereikbaar ideaal. 
Uit hun verhalen blijkt onder meer de dringende nood aan
gedegen informatie, advies over financiële aanpak en mana-
gement, aansluiten van netwerken. Uitwisseling, openheid en
erkenning van instellingen en verenigingen schieten vaak
tekort. Vooroordelen dienen weggewerkt.

Daarom organiseerden het Vlaams Theater Instituut en de
Brusselwerking van het VCA op 4 mei een infonamiddag in
het kader van het TRY-IT festival.
Een aantal kunstenaars kwamen er vertellen over hun artis-
tieke en zakelijke ambities en alle moeilijkheden die ze daar-
bij ondervinden. Onder hen: Carlos Ramirez (multimedia-
kunstenaar), Nienke Meulenbroeks (Compagnie Pit), Estella
Unduraga (Tonada), Gustavo Miranda (danser), Bawayi
Balokola (choreograaf), Daniel Tuyizere (FORA),... Het team
podiumkunsten van het Agentschap Kunsten en Erfgoed gaf
een toelichting over de vele subsidiemogelijkheden in het
kader van het Kunstendecreet. En ook het Kunstenloket 
presenteerde haar werking.
Wordt ongetwijfeld vervolgd. Hou de website in de gaten:
w w w . v t i . b e.                                                                   M S

[ O n d e r z o e k ]
PRAKTIJKPROJECTEN UA
Tom De Moor en Helena Taelman studeren Cultuurmanage-
ment aan de Universiteit Antwerpen en kozen ervoor hun
praktijkproject binnen het VTi te maken. In het kader van
onze niet aflatende aandacht voor de loopbaanontwikkeling
peilt Tom naar het belang van een leeftijdsbewust perso-
neelsbeleid in de podiumkunstensector. En dit vanuit de
realiteit van de ongebonden loopbaan. Helena gaat na wat
de rol van de Raad van Bestuur in gesubsidieerde podium-
kunstenorganisaties is en welke de mogelijkheidsvoorwaar-
den voor goed, verantwoord en transparant bestuur zijn 
(cultural governance). Beide studenten schrijven tegen juni
een scriptie op basis van vakliteratuur en interviews met
professionelen uit de sector, die we langs deze weg danken
voor hun bereidwillige medewerking.                               N W
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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
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, Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, 
Martine De Jonge, Mieke De Schepper, Robin D’hooge, 
Joris Janssens, Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, 
Nikol Wellens

C O U R A N T#81
Redactie: Jef Aerts, Robin D’hooge, 
Joris Janssens, Dries Moreels, Ann Olaerts, 
Maarten Soete, Nikol Wellens
Eindredactie: Jef Aerts

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

IS SN  07 76 -11 9 8

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
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