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EERSTE HULP IN O.

Hoe je weg te vinden in de podiumjungle? Op vrijdag 25 en zaterdag 26 april was het verzamelen blazen in Oostende voor jonge makers en al wie hen wou
gidsen. VTi, Vrijstaat O., Theater aan Zee en Bâtard Festival stelden een tweedaagse samen die de beginnende individuele kunstenaar centraal plaatste.
Eerste Hulp in O. bleek een schot in de roos. Veel volk, een stevige en dynamische studiedag op vrijdag, een hele lading goede gesprekken en artistieke
interventies op zaterd ag. En zon,  strand en een windmolen in zee.
Verspreid doorheen deze C o u r a n t : een fotoverslag van deze  twee inspirerende dagen door Tine Declerck.



De laatste tijd staat de individuele kunstenaar
volop in de belangstelling. De minister vindt dat
hij/zij te weinig ondersteund wordt, dat er te
weinig subsidiemiddelen voor de kunstenaars
zelf worden gereserveerd. Hij heeft er zelfs een
decreetswijziging voor over om een betere en
meer rechtstreekse ondersteunig mogelijk te
maken. Dat siert de minister.

Die zorg wordt ook gedeeld door de sector. In
vele huizen wordt hard gewerkt om de artistieke
ambities van de kunstenaars waar te maken. Om
nieuw werk in de best mogelijke omstandighe-
den te laten groeien. Er wordt ook steeds meer
overlegd, tussen programmatoren en producen-
ten, tussen cultuur- en kunstencentra, tussen
beoordelingscommissies en veld. En dit over het
spreiden van jong/fragiel/onbekend/hybride

voorstellingen, over nieuwe samenwerkingsmo-
dellen, over de toekomst van kunst met en voor
kinderen en jongeren,... Deze overlegmomenten
leggen behalve veel gedrevenheid ook een gevoel
van onzekerheid bloot. Onzekerheid over hoe
het nu verder moet. Onzekerheid om met veran-
dering om te gaan. De (organisatie) van de
podiumpraktijk is de afgelopen twintig jaar
grondig veranderd, dat bleek ook overduidelijk
uit Metamorfose in podiumland, de meest recente
veldanalyse van het VTi. 
De klassieke gezelschapsstructuur ruimt stilaan
plaats voor open productiehuizen,  in een los-
vaste relatie met de kunstenaars. Het zijn steeds
meer multidisciplinaire én multifunctionele pro-
ductieunits geworden, die zich niet louter beper-
ken tot het maken van voorstellingen. Ze zetten
ook in op presentatie (in binnen en buitenland),
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educatie of sociaal artistieke werking.
Deze productiehuizen zijn bovendien steeds
meer vernetwerkt, om nog eens een modieus
woord te gebruiken. Er wordt haast geen pro-
ductie meer zonder coproducenten gemaakt.

Wat is het aandeel van de kunstenaar in dit ver-
timmerde landschap? Is hij/zij de architect van
deze nieuwe productiemodus of is het een kwes-
tie van aanpassen of opkrassen? Hoe vrij is de
individuele kunstenaar eigenlijk in het nieuwe
freelance netwerkmodel? Zorgt dit voor maxi-
male flexibiliteit of toenemende onzekerheid?
Op welke manier kunnen artistieke oeuvres en
loopbanen zich ontwikkelen in deze omstandig-
heden? Op deze vragen vinden we vandaag maar
moeizaam een antwoord.

Maar vooral ontbreekt in het zoeken naar een
antwoord nog te veel de stem van de kunstenaar
zelf. Waarom zitten de kunstenaars niet mee
aan de overlegtafel? Is de stem van de maker in
de hele professionaliseringsgolf niet verstomd?
Hebben ze het gesprek niet te veel overgelaten
aan beleidsmakers, zakelijke leiders, belangenbe-
hartigers of onderzoekers van het VTi?

Dat het kan, bewezen alvast een aantal jonge
makers die op 25 en 26 april zijn afgezakt naar
zee voor Eerste Hulp in O., een gezamenlijk ini-
tiatief van Theater aan Zee, Vrijstaat O., Bâtard
Festival en het VTi. Deze tweedaagse stond vol-
ledig in het teken van de jonge podiumartiest.
Hun gretige deelname aan de debatten (ook al
klonken die bij momenten redelijk ontnuchte-
rend) en werkgroepen geeft alvast aan dat het
gesprek gewenst en nuttig is. Voor alle partijen.
In deze Courant vindt u de teksten van Lucas
De Man, Marleen Decabooter en Kristof
Jonckheere, die met hun statements deze twee-
daagse stevig op gang hebben getrokken.

Dus beste (jonge) maker, ook al leest u deze
Courant nog niet, ik hoop in de toekomst meer
van u te horen.
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DE PODIUMKUNST E N AAR 
A LS I N D I V I D U. ENKELE VRAG E N

I.
In Metamorfose in podiumland, de veldanalyse van de
podiumkunsten die het VTi in juni 2007 presenteerde,
brachten we in kaart op welke manier podiumkunst
maken veranderde in de periode van het Podiumkunsten-
decreet (1993–2005). Het productiesysteem onderging
een ware metamorfose. Het aantal producties groeide.
Naast theater kwamen andere disciplines (dans, muziek-
theater, cross-overs) sterker op de kaart. Steeds vaker
werd dit werk gecreëerd in een internationaal netwerk
van partners en coproducenten. In navolging van ontwik-
kelingen sinds de jaren 1980 in de dans, is de produc-
tiemodus in de gehele podiumsector veranderd. Steeds
minder opereren podiumproducenten in een vacuüm.
‘Connect and collaborate’ lijkt het slagwoord, en dit in
een internationale omgeving. Alsmaar meer producties
zijn coproducties, met partners uit binnen- en buiten-
land.
Vraagt een ander systeem om andere kunstenaars? Ook
de positie van de individuele kunstenaar in dit land-
schap is sterk veranderd. Gezelschappen zijn steeds
minder opgebouwd als een structuur rond een individuele
kunstenaar of een vaste club van podiumkunstenaars.
Nogal wat gezelschappen vormden zich – deels naar het
model van de kunstencentra – om tot flexibele en inter-
disciplinaire productiekernen die een los-vaste relatie
onderhouden met freelance kunstenaars. Velen profileren
zich niet als lid van een gezelschap, maar als een indi-
viduele speler in de netwerkomgeving. Ze leggen een
eigen traject af langs verschillende huizen. Ze doen dat
letterlijk ‘zelfstandig’: kunstenaars manifesteren zich als
een individu op een freelance markt. Dit doet zich ook in
toenemende mate voor in een internationale omgeving.
Die krijgt niet enkel vorm op het niveau van organisaties,
maar ook op het niveau van de individuele kunstenaar
die internationaal steeds mobieler werd.
In deze context heet het wel eens dat de kunstenaars
‘geëmancipeerd’ zijn. Uit dit alles doemt het beeld op
van de kunstenaar als een ondernemende en zelfverzek-
erde actor, maar de vraag is of de realiteit er voor velen
niet anders uitziet.

II.
Dit voorjaar onderneemt het VTi verschillende acties om
dit fenomeen van de individualisering van de podium-
praktijk scherper in het vizier te krijgen. Als aanvulling
op het dossier in deze Courant verschijnt op www.vti.be
‘Survival in de podiumjungle’, een nieuw onderzoeks-

artikel dat – net als Metamorfose in podiumland –
gebaseerd is op de gegevens in de VTi-podiumdatabank.
Daarbij zoomen we in op de positie van acteurs, dansers
en muzikanten in de (gesubsidieerde) podiumproductie
tussen 1993 en 2005. Deze bijdrage en dit Courant-
dossier verschijnen net na Eerste Hulp in O., een debat-
en ontmoetingstweedaagse die eind april te Oostende de
beginnende individuele kunstenaar centraal stelde. 
Het volledige verslag van de Oostendse tweedaagse vindt
u terug via www.vti.be/ehio. In deze Courant vindt u
alvast enkele sfeerbeelden en statements waarmee ver-
scheidene betrokkenen de studiedag op gang schoten.
Lucas De Man (regiestudent Toneelschool Amsterdam)
bevraagt de bestaande constructies en mogelijkheden
waarbinnen hij als jonge maker het veld betreedt.
Marleen Decabooter (artistieke leider nOna Mechelen)
houdt een vurig pleidooi tegen de verkneutering van 
het theater – zonder noodzaak geen theater. Kristof
Jonckheere (programmator BUDA Kortrijk) beschouwt de
mogelijkheden die een kunstencentrum aan jong talent
kan bieden. Tenminste als dat talent daar rijp voor is.
Deze stellingnamen worden hier gecompleteerd door
gesprekken met Ben Benaouisse, Koen Kwanten en Ugo
Dehaes. Er is ook een getuigenis van Wim Vandekeybus
die tijdens een debat in deBuren nadacht over wijzigin-
gen in het landschap sinds de jaren 1980. 

III.
De sterke focus op de positie van de individuele kunste-
naar komt voort uit de overweging dat de ‘individualise-
ring’ zoals we ze hierboven omschreven, zowel van het
beleid als van de sector om een grondige reflectie vraagt.
Het landschap wijzigde heel gestaag en de procedures
zijn allicht nog teveel geënt op het landschap van gis-
teren. Tegelijk is bij de noodzakelijke herzieningen ook
voorzichtigheid geboden. Misschien komen de voorziene
wijzigingen om het Kunstendecreet aan te passen aan de
‘individualisering’ iets te snel. De consequenties van de
veranderingen in het productiesysteem zijn nog niet hele-
maal in kaart gebracht en overdacht. Allicht is er behoef-
te aan grondiger onderzoek naar wat de podiumkunste-
naars juist nodig hebben en naar de relatie tussen indi-
viduen en ondersteunende structuren. 
Het VTi zal er in de nabije toekomst aan meewerken om
de complexe relatie tussen individuen en organisaties in
de podiumpraktijk beter in kaart te brengen. Niet alleen
door dit dossier en de hierboven genoemde projecten. Ook
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door middel van het praktijkproject van Hanne Doms
(studente UAMS), die voor haar opleiding Cultuur-
management de relatie tussen individuele kunstenaars
en ondersteunende organisaties onder de loep neemt. De
gesprekken met Koen Kwanten en Ugo Dehaes verderop
in deze Courant kwamen tot stand in het kader van dit
project. Cruciaal is ook Kwarts.be, het online analyse-
systeem waarbij organisaties zichzelf voor een hele reeks
parameters kunnen vergelijken met andere organisaties
in het kunstenveld. De ondersteuning van kunstenaars is
hier een belangrijk aandachtspunt. Via dit systeem is het
voor organisaties mogelijk om te objectiveren en zicht-
baar te maken op welke manier zij steun bieden aan
individuele kunstenaars. Beide projecten kunnen er al-
licht toe bijdragen dat het oververhitte debat over ‘over-
head’ op een meer geobjectiveerde basis kan worden
gevoerd.

IV.
In de huidige context is er niet alleen een nood aan meer
inzicht in de feitelijke mechanismen, maar ook aan een
evaluatie van de muterende podiumpraktijk. Hoe moeten
we de wijzigingen in het landschap immers evalueren? 
In de podiumkunsten zijn we weg geëvolueerd van auto-
noom en hiërarchisch opererende organisaties, naar een
horizontaal en transnationaal netwerkmodel. Dat houdt
meer mogelijkheden, maar ook navenant toenemende
verantwoordelijkheden in voor individuele actoren. Het is
de vraag wat de nieuwe manier van werken in het ver-
leden heeft opgeleverd en welke mogelijkheden én
beperkingen dit systeem biedt voor de artistieke praktijk
van de toekomst.
Toen zich begin jaren tachtig een nieuwe en zeer getalen-
teerde generatie makers aandiende, moest die buiten het
geijkte kader aan de slag. De bestaande huizen stelden
zich gesloten op voor jonge theatermakers. Die situatie is
helemaal gekeerd. Sindsdien hebben de Vlaamse po-
diumkunsten zich ontwikkeld tot een relatief open sys-
teem. Het werk van individuele kunstenaars wordt gepro-
duceerd door een breed spectrum van instituties: van
kleine toevallige samenwerkingsverbanden tot de grotere
huizen. Die zijn allang niet meer de gesloten bastions die
ze in de jaren tachtig waren. In een essay voor Pigment.
Tendensen in de Vlaamse podiumkunsten (VTi/Ludion,
2003) sprak Rudi Laermans van ‘anti-institutionalisme’.
Hij noemde het gebrek aan generatiekloof zelfs typerend
voor het Vlaamse podiumsysteem sinds het einde van de
jaren negentig. In de praktijk blijkt dat vele organisaties

actief een verantwoordelijkheid opnemen om de ver-
nieuwing van het landschap en de in- en doorstroming
van individuele makers mogelijk te maken.
Dat heeft heel wat opgeleverd. Er is in relatie tot de
Vlaamse podiumkunsten sprake van groei en bloei,
kwantitatief en kwalitatief. Kijken we bijvoorbeeld naar
de sector van de dans, waar in de jaren tachtig – bij
ontstentenis van een cultuurbeleid op Vlaams niveau –
de internationale vernetwerking ertoe leidde dat er über-
haupt geproduceerd kon worden. Coproducties zorgen er
tevens voor dat er grootschaliger gewerkt kan worden.
Toenemende internationale connectiemogelijkheden
maakten van Vlaanderen/Brussel een interessante hub in
de transnationale productieruimte. Dat komt het klimaat
voor podiumkunsten in Vlaanderen en Brussel ten goede.
Het nieuwe netwerkmodel heeft dus zeker vrucht gedra-
gen. Tegelijk is de vraag naar de positie van de individu-
ele kunstenaar in dit flexibele productiesysteem accuut.
Die vraag laat zich op verschillende manieren parafra-
seren en lijkt wel een medaille met twee kanten.
Enerzijds is het zo dat de vrijheid van de ‘geëmancipeer-
de’ maker is toegenomen, maar tegelijk met de verant-
woordelijkheden nam ook de onzekerheid toe. Tevens is
het zo dat het systeem voor een aantal makers en een
bepaald type van praktijk wel een zeer geschikte voe-
dingsbodem is. Anderzijds is het ook de vraag welk type
van kunstenaars en welk type van artistieke praktijk het
onder dergelijke omstandigheden moeilijk zullen krijgen.

V.
De cijferoefening die tegelijk met Courant op onze web-
site verschijnt, reikt materiaal aan om het hierover te 
hebben. In Metamorfose in podiumland. Een veldanalyse
analyseerden we de gesubsidieerde podiumproductie in 



de periode 1993–2005. In ‘Survival in de podiumjungle’
– te downloaden via www.vti.be/ survival – hernemen we
een aantal inzichten uit Metamorfose, maar we kiezen nu
helemaal voor het perspectief van het individu. Een
nieuwe invalshoek bestaat eruit dat we gegevens presen-
teren over hoe carrières zich ontwikkelen. Op basis van
de VTi-podiumdatabank, die gegevens bevat over pro-
ducties in het circuit van de gesubsidieerde podiumkun-
sten, vergelijken we wie in 1993–1994 aan de slag was
met de sector zoals die er anno 2004–2005 uitzag.
(Daarbij hebben we het overigens uitsluitend over 
‘performers’, mensen die in een van de beide seizoenen
daadwerkelijk op de scène te zien waren.) 
We brachten in kaart hoe het netwerk van acteurs,
dansers en muzikanten uit beide seizoenen eruit zag.
Waren zij trouw aan één enkel huis of freelancende job-
hoppers? Werkten zij internationaal of niet? Waren ze
actief in enkel theater, muziektheater en dans, of in 
verschillende subdisciplines van de podiumkunsten? 
Zo onderscheiden we verschillende types van podium-
kunstenaars.
De vergelijking van beide groepen zegt veel over de
veranderende plek van acteurs, dansers en andere per-
formers in het gesubsidieerde circuit. De ‘performers’ uit
2004–2005 hebben een ander profiel dan die uit
1993–1994. Steeds minder zijn ze trouw aan een enkel
huis, steeds meer zijn ze jobhoppers die bij verschillende
organisaties aan de slag zijn. Steeds meer zijn ze actief
in een internationale omgeving en werken ze in copro-
ductieverband. Steeds minder mensen werken exclusief
in het theater, maar bewegen zich in een multidiscipli-
naire omgeving.
Als we de carrière volgen van de performers die in 1993–
1994 op de planken stonden, dan blijken deze parame-
ters ook een uitsluitingsmechanisme. Ze hebben een
effect op de snelheid waarmee kunstenaars uitstroom-
den. Het blijkt dat sommige types van podiumkunste-
naars meer ‘resistent’ waren dan anderen. Wie in de
eerste subsidieperiode van het Podiumkunstendecreet 
al bij verschillende organisaties aan de slag was, bleef
nadien langer aanwezig. Ook kunstenaars die actief
waren in coproducties, bij goed vernetwerkte organisa-
ties dus, hielden het langer vol dan anderen. Ten slotte
zagen we dat wie opdook in verschillende subdisciplines
van de podiumkunsten, meer langdurige carrières kon
ontwikkelen. 

VI.
Een en ander doet nadenken over wat je nodig hebt om
het in de podiumkunsten te maken. Een bepaald type van
kunstenaar dat goed gedijt in de freelance
netwerkomgeving, komt steeds sterker op de kaart. Wie
goed vernetwerkt is en veelzijdig inzetbaar, heeft in de
podiumkunsten meer overlevingskansen. Het is het type
van kunstenaar dat flexibel genoeg is om zichzelf uit te
vinden in steeds wisselende projecten. De cijfers onder-
steunen dus wat Delphine Hesters en Anneleen Forrier in
hun bijdragen voor Metamorfose in podiumland al aan-
gaven en wat ook in Kanaries in de koolmijn, het master-
plan voor dans, een belangrijk thema was. De lineaire
ontwikkeling van een danscarrière, waarbij iemand
zijn/haar carrière voltrekt binnen dezelfde organisatie,
lijkt voorgoed verleden tijd. Deze situatie stelt kunste-
naars voor een grote uitdaging. Ze moeten niet alleen
kunst maken, niet alleen het eigen leven moet georgani-
seerd worden, ook de eigen structuur moet vitaal blijven.
Kunstenaars worden – zeker in een internationale context
– geconfronteerd met een administratieve jungle, waar
maar weinig mensen zich een weg door kunnen banen.
De vraag is hoe dit alles zich verhoudt tot die niet-kwan-
tificeerbare factoren waar het allemaal uiteindelijk om
draait: artistieke kwaliteit van het werk, oorspronke-
lijkheid, maatschappelijke relevantie,... Gaan we er
gemakshalve vanuit dat het huidige systeem – het free-
lance netwerkmodel met een ban op structuren rond in-
dividuele kunstenaars – voor de beste condities zorgt
waarin deze kwaliteiten kunnen gedijen? Zorgt het free-
lance netwerkmodel voor maximale flexibiliteit, of eerder
voor een toenemende onzekerheid? Op welke manier kun-
nen in deze omstandigheden – waarbij vooral de
artistieke tewerkstelling op freelance basis geregeld is –
zich artistieke oeuvres en loopbanen ontwikkelen? 
De vraag heeft om te beginnen een sociale component.
Hoe kan een leeftijdsbewust personeelsbeleid in dit
beleidskader gecombineerd worden met een gezonde
instroom van talenten en competenties? Is uitstroom
menselijk en financieel haalbaar? De vraag heeft ook
artistieke consequenties. Is dit de context waarin
langetermijndenken en consistente artistieke oeuvres
zich kunnen ontwikkelen? Of is het – zoals Wim
Vandekeybus elders in deze Courant argumenteert –
integendeel een eigen structuur die artistieke flexibiliteit
garandeert?
Een en ander heeft zelfs implicaties voor het debat over
spreiding en participatie. Intussen ondervinden ook 
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producenten de keerzijde van het produceren met free-
lance kunstenaars: het organiseren van een tournee is
een oeverloze planningsoefening geworden omdat spelers
in verschillende projecten tegelijk actief zijn. Een free-
lancer moet immers op meer dan één paard wedden en
kan zich geen blanco periodes in de agenda permitteren.
Extra voorstellingen van succesvolle producties of zelfs
hernemingen worden hierdoor quasi onmogelijk. Zo wor-
den kansen gemist om een breder publiek te bereiken.
Waar liggen met andere woorden de politieke en econo-
mische drijfveren van het horizontale creatiemodel en
van het transnationale nomadisme? Kwam de individua-
lisering er op vraag van kunstenaars die zich emanci-
peerden en zich niet meer wilden binden aan één enkel
huis? Of kwam die er op vraag van de instituten, die
economisch moeten omgaan met hun middelen en af-
willen van de artistieke en economische begrenzingen
van een groot ensemble? Wat zijn de sociale en artistie-
ke beperkingen van de nieuwe productiemodus in de
podiumkunsten? Hoe ‘vrij’ is de individuele kunstenaar
eigenlijk in het nieuwe freelance netwerkmodel? Zorgt de
ongebonden loopbaan met andere woorden voor artistieke
empowerment en ontplooiing? Het zijn vragen die in de
toekomst steeds scherper zullen gesteld worden nu be-
leidsuitspraken over ‘grenzen aan de groei’ en plafonds
allerhande opgeld doen.
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MEER P R O J EC TS U B S I D I E S
EN B E U RZ E N

In januari pakte minister Anciaux uit met een stijging van het
budget voor projectsubsidies aan organisaties. Binnen de
podiumkunsten is de toename voor de theater- en dansprojecten
met respectievelijk 40 en 43 % opvallend. De 39 podiumprojec-
ten krijgen voldoende middelen om de medewerkers aan de pro-
ducties volgens de CAO te vergoeden. 
Tegelijk verscheen de verdeling van de subsidie aan individuele
kunstenaars op de website van de Vlaamse overheid. Ook hier
valt de grote aanwezigheid van podiumkunstenaars op met 29
beurzen. Blijkbaar hebben ze gevolg gegeven aan de oproep van
de minister vorig jaar om dit subsidie-instrument meer te
benutten (zie vergelijkende tabel).

Bij nader inzien worden een aantal verbanden tussen de subsi-
dieoverzichten duidelijk. In 2007 liepen een aantal theater- en
dansgezelschappen een grote teleurstelling op. Eerst vielen de
projectsubsidies voor sommigen heel laag uit. Daarna kregen ze,
ondanks een zekere staat van dienst én een positief advies van
de beoordelingscommissie, geen structurele subsidie in het
vooruitzicht gesteld.
De dossiers die ze in het najaar indienden voor 2008 kregen nu
wel een positieve beslissing.  Naast projectsubsidie ontvangen
leden van een aantal gezelschappen een individuele beurs.  Het
beleid geeft wel een blijk van vertrouwen in de artistieke merite
van de betrokken podiumkunstenaars, zij het met een beschei-
den financiële inbreng. Het op deze manier bijeen gesprokkelde
budget komt immers nog lang niet in de buurt van de laagste
structurele subsidie.  Stelt het cultuurbeleid op deze manier dan
wel voldoende middelen beschikbaar om al het geleverde artis-
tieke werk te belonen?
Er is ook een ander nadelig aspect. In de loop van dit jaar kun-
nen er nog beurzen aangevraagd worden, mogelijk volgen ande-
re podiumkunstenaars dezelfde weg. In dat geval neemt het
aantal dossiers dat moet ingediend (en beoordeeld) worden,
onvermijdelijk toe. Waar het beleid aan de ene kant oplossingen
zoekt voor het verminderen van de administratieve last voor
organisaties, zien we die voor individuele podiumkunstenaars
toenemen.                                                                       [NW]
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Individuele podiumkunstenaars
Kleine ontwikkelingsgerichte beurs
Grote ontwikkelingsgerichte beurs
Kleine projectbeurs
Grote projectbeurs

Organisaties podiumkunsten
Projectsubsidie

Totaal

2
2
1
1

2 9

3 5

14.150,00 E
45.000,00 E

4.000,00 E
8.500,00 E

1.171.650,00 E

1.243.300,00 E

4

3

3 7

4 4

29.800,00 E

35.000,00 E

1.280.000,00 E

1.344.800,00 E

2 1
5
3

3 9

6 8

282.000,00 E
15.500,00 E
55.000,00 E

1.742.000,00 E

2.094.500,00 E

Tabel: toegekende beurzen en projectsubsidies 
podiumkunsten 2006-2007-2008
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Als jonge maker en student aan de regieopleiding in
Amsterdam, vuurde Lucas De Man op Eerste Hulp in O.
zijn collega’s aan tot meer passie, rock-’n-roll en echte
ontmoetingen in het theater. ‘Het is tegenwoordig eerder
een taboe om ergens volledig voor te gaan, maar het
maakt mij geen reet uit.’

Ik ben jong naïef. Elk roepen om verandering en vernieu-
wing, of om behoud en stagnatie, is een herhaling van
geroep van eerdere naïeve jongelingen. En toch roep ik.
Niet omdat ik het weet of het inzicht heb, laat staan
overzicht. Maar omdat er zich ondanks mezelf in elke
vezel van mijn postpuberale lijf een drang, een power,
een drive manifesteert die schreeuwt. Schreeuwt om een
diepe echtheid. Om iets dat gebeurt in het hier en nu,
live. Schreeuwt om een zijn dat zo samenvalt met zich-
zelf en alles er om heen, dat het een niet-zijn wordt. Niet
niet zijn maar gewoon niet zijn. Het is een drive die arro-
gant genoeg is een publiek te willen bereiken. Om daar-
mee dat gevoel van de schreeuw te delen. Een gevoel dat
ik voor nu wil omschrijven als de rock-’n-roll van de
sterfelijkheid.
Die drive is voor mij essentieel wil ik theater maken –
als ik het zo noemen mag. Ook al vind ik het een vreem-
de term, want als theater maakbaar was dan kon men er
een fabriek in beginnen en het door machines laten
doen. Maker en speler als nieuwe termen, omdat regis-
seur en acteur niet meer de lading dekken in dit post-
postmoderne tijdperk. Waarbij het ook absoluut niet
meer zo duidelijk is wat de contouren van theater zijn, 
of waar het precies plaats vindt.

Theater kan overal in de openbare ruimte plaats vinden,
het creëert immers zijn eigen plek. Een plek waar de
mens mens kan zijn. Waar sterfelijkheid geen taboe
maar een onderzoek is. Waar nog iets echt, live, kan
ontstaan. De locatie waar en de vorm waarin theater
deze plek creëert, is volledig vrij te kiezen door de
maker. Maar dat is tegelijk een vloek als een zegen. Hoe
meer alles kan, hoe belangrijker het is te weten wat je
wil. Dan leef je nog eens in een soort recessie met
weinig subsidiegeld, weinig bezoekers en steeds minder
speelplekken. En dan zit er nog eens niemand op jou te
wachten ook.

Ik meen nu op een gepast moment te zijn gekomen,
waarop ik een soort van statement kan formuleren – of

heet het een oproep, een hoop, een wens, een waar-
schuwing of gewoon een zoveelste open deur? 
U oordeelt zelf. 
Eerst had ik dit statement als volgt geformuleerd:
Als wij, theatermakers, niet creatiever worden dan de
ambtenaren op het ministerie van cultuur, dan is theater
binnen de kortste keren echt de zielig in een hoekje
wegkwijnende vergeten hoer van de kunst.  

Ik werd toen aangeraden door vrienden het meer
opbouwend te formuleren, en dan klinkt het als volgt:
Pas als wij, en met wij bedoel ik iedereen die meent dat
dit op hem of haar betrekking heeft, pas als wij naar de
onontkoombaarheid van onze intuïtie, de artistieke
noodzaak die er is ondanks onszelf, durven te luisteren
om er vervolgens met de volste overgave en voortdurend
scherpstellende kritische blik naar te handelen, pas dan
kunnen we iets wezenlijks creëren. 

De kracht van creativiteit is het ontstaan. Je weet niet
hoe het zal uitpakken, hoe het er zal uitzien en wat de
reacties zullen zijn. Maar je gaat wel, en dan nog met
een heel team dat besloten heeft met jou mee te doen
aan de vrije val. Dat niet weten en toch springen, dat
vallen zonder grond te zien, met en voor mensen, dat is
wat theater doet en waar mensen zo een nood aan
hebben. Zeker in de maatschappij van nu waar de com-
mercie koning is en middelmaat haar kroon. Het is zelfs
meer dan een vrije val zonder grond te zien. Het is weten
dat er geen antwoorden zijn en nooit zullen zijn, en toch
vragen. Het is de rock-’n-roll van de sterfelijkheid. Het is
de mogelijkheid van het onmogelijke omarmen met beide
armen.

Deze rock-‘n-roll moet de jonge maker uitdragen in alles
wat hij/zij openbaar doet. Niet zomaar iets schrijven, iets
maken, iets zeggen, iets organiseren, iets verkopen. Elk
project dat zich als noodzakelijk opdringt vanuit
zijn/haar intuïtie dient uitgevoerd te worden. Of het nu
groot, klein, op locatie of in zaal is, vijf minuten of een
jaar duurt, of het nu een voorstelling is of een andere
vorm heeft, 50.000 figuranten en een halve dierentuin
bevat, of één op één is. Het lukt, communiceert, creëert
en raakt als de noodzaak en de ballen van de maker
groot genoeg zijn. 
Ik pleit dan ook voor een grotere noodzaak en grotere
ballen en dat die niet alleen in het repetitielokaal maar

ALLES WAT JE ZEGT IS AL GEZEG D
ALLES WAT JE DOET IS AL GEDAA N
ALLES B E H A LVE JIJ

Lu cas De Ma n



ook daarbuiten aangewend worden. Het is tegenwoordig
eerder een taboe om ergens volledig voor te gaan, maar
het maakt mij geen reet uit. Ik heb het immers niet over
hubris of een American Dream-achtige zweverige propa-
ganda. Ik heb het over het geloof in de kracht van de
creativiteit die de mens in zijn diepste raakt. Ik heb het
over voelen dat je bent door te voelen dat je sterven
gaat. 

Ik pleit er bij deze ook voor dat de jonge makers niet
enkel naar hun eigen ballen gaan zitten staren. Maar dat
ze juist met elkaar over gelijk wat voor grenzen (land,
taal, kunst, klasse of tijd) heen stappen. Het gaat mij hier
niet om een soort ‘kinderen voor kinderen’-achtige chiro
bijeenkomst, maar een ontmoeten van mensen met
dezelfde power of toch een gelijksoortige. Dit ontmoeten
kan op niets uitdraaien of enorm vruchtbaar zijn, maar
het overbrugt een individualisme dat misschien in de
jaren ‘90 hip was, maar nu vooral zielig en gesloten
overkomt. Ik geloof niet in collectieven, maar wel in
samenwerkingen als die op grond van wederzijdse inte-
resse gebeuren. Laat makers elkaar en andere creators
ontmoeten en doe dat vooral niet in een theater. En ook
niet met sprekers en te behandelende onderwerpen,
maar met een fuif, of een dauwtrip, of een bezoek aan
een Roemeens weeshuis. Laat ze elkaar ontmoeten als
mensen, als de energie klikt komt er vanzelf wel iets
moois uit.

Tot slot nog een oproep aan de organisaties die zich op
een of andere manier met jonge makers bezighouden.
Steun dit voorgaande met gelijke energie en daadkracht.
Neem ons geen werk of beslissingskracht uit handen,
zeg geen nee maar stel vragen, daag ons uit en vooral
spring mee. Uiteindelijk kwakken we tegen de grond, ja,
dat weten we. Maar zolang we vallen, zijn we aan het
vliegen. En dat doen we met de grootste stijl en een
vette beat. 

Tot hier. Voor nu.

Roll With It.

Lucas De Man studeerde Germaanse Talen aan de KULeuven en ging daarna
naar de regieopleiding in Amsterdam. Vorige zomer werd zijn Shakespeare-
bewerking Cassius bekroond met de TAZ Jong Theaterprijs 2007.
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STAT E M E N T #2

Tijdens Eerste Hulp in O. hield Marleen Decabooter, 
artistiek leider van kunstencentrum nOna, een opge-
merkt pleidooi tegen de ‘verkneutering’ in het theater.
Hierbij riep ze de jonge makers, de opleidingen en het
veld op om zichzelf diepgaand te bevragen. De toekomst
van de podiumkunsten is volgens Decabooter niet ge-
diend met de vrijblijvende gezelligheid, die ze al te vaak
op de scène ziet.

Onlangs heb ik me laten wijsmaken dat gelijkvormigheid
zowel het mooiste als het meest weerzinwekkende is wat
er bestaat. Het mooiste wanneer het de spiegel van de
eeuwigheid weerkaatst. Het lelijkste wanneer het ver-
wijst naar iets dat eindeloos en onveranderlijk is. Het
mooiste symbool van de gelijkvormigheid is de cirkel.
Het lelijkste het tikken van de klok1.

Op één of andere manier leek deze stelling me interes-
sant en bruikbaar voor wat ik relevant vind binnen de
podiumkunsten, voor alle makers en niet slechts de
jonge makers, voor alle momenten en niet slechts het

nu. Creaties in het veld van de podiumkunsten, of dat wat
opborrelt als fundamenteel artistiek onderzoek, kunnen
het eindeloze en onveranderlijke vertalen naar iets be-
klijvends of actueels. In het beste der werelden veroor-
zaken ze beweging en commotie, en omvatten ze tegelijk
een esthetische essentie van wat de kunsten kunnen
zijn. Een esthetische essentie die in een persoonlijke
herinnering blijft rondcirkelen als af en onaf, die van
betekenis verandert afhankelijk van context, tijd, ruimte
en duur.  

En daar wringt voor mij het schoentje als ik me laat
meezuigen in jong werk. Context, tijd, ruimte en duur
geven een creatie zuurstof; elke creatie kan een nieuwe
weg of omweg zijn, een ander discipline omvatten, een
vreemde inspiratiebron verbergen. Als ze ontstaat vanuit
een noodzaak, een urgentie, een fascinatie, een focus,
een verwondering, een niet vrijblijvende ambacht is de
creatie potentieel interessant. Maar met potentieel
komen we niet ver genoeg; artistiek werk, jong van
karakter gedijt in een kader waar de bluts en de buil

ZONDER NOODZ AAK 
GEEN THEAT E R

Marleen De ca b o o te r



bijna voorwaardelijk zijn aan groei. Maar als het jonge
maakwerk bestaand maatwerk niet overstijgt en slechts
een logisch parcours als het tikken van de klok volgt, is
het volstrekt overbodig. 

Werk dat getuigt van het doorlopen van de prêt-à-porter
formule ‘hoe maak ik mijn eigen werk’, dus vaak solo-
werk, behoort hiertoe. 
De ‘jonge’ kunstenaar is door gebrek aan middelen of
coaching aangewezen op het zelf schrijven, spelen en
regisseren, en levert bijgevolg werk af dat vertrekt van-
uit een buikgevoel, een persoonlijk verhaal, wars van
abstractie of theatrale verbeelding. Het inspiratiemate-
riaal overstijgt te weinig de persoonlijke zorgen of leef-
wereld van de maker, waardoor ik me meer dan eens de
vraag stel waarom een ander lastigvallen met pseudo-
liefdesperikelen of voer voor werkloze psychologen. 

De vraag naar noodzakelijkheid popt up. Vergelijk ze met
de pop up in je beeldscherm. Met dat verschil dat je deze
wel best ALTIJD toestaat. Waarom kies je als jonge maker
voor die tekst, waarom schrijf je hem liever zelf?
Waarom speel je zelf? Waarom net dat thema, die invals-
hoek, die beeldtaal? Waarom überhaupt theatermaken?

Het antwoord op deze laatste vraag overstijgt dat werk
dat slechts rijk is aan een torenhoge ambitie. Het ant-
woord voorkomt de verkneutering die me hoog zit.
Vanzelfsprekendheid en clichés zijn de jeugdzonden van
schoolse oefeningen en mogen niet verworden tot routi-
ne bij het doorgroeien naar een professioneel veld, waar
voorts al genoeg overbodig ‘gewoonte’-theater wordt
gemaakt.

Toch wil ik meer dan een verwijtende vinger uitsteken en
doe meteen een oproep.
Een oproep aan de opleidingen. Om scherper te staan, de
al dan niet te halen quota of norm te vergeten en de
ongetwijfeld innige band met de maker te overstijgen,
enkel en slechts uit wederzijds respect. Het moeras der
opleidingen doet meerdere makers na het dichtslaan van
de deur kopje onder gaan.
Een oproep aan het professionele veld ook, om vooral
geen zompige dialoog in stand te houden met de jonge
maker. Er is permanent werk aan de winkel, los van The
show must go on. De jonge maker flankeert zich met
graagte met kritiek als deze constructief bedoeld is en

zijn maakproces positief kan beïnvloeden. Niemand is
gediend met gedachten die bol staan van bedenkingen
tijdens die première waar iedereen het over alles heeft,
behalve over de bedenkingen zelf.

Als recent voorbeeld neem ik de voorstelling Mighty
Society 5 van Eric De Vroedt, jonge Nederlandse theater-
maker die het dreigt te maken. De zelfobsessie van de
21ste eeuw krijgt vorm in een installatie voor acht hou-
ten kamertjes, waar het publiek in een bad van natura-
listisch tijdstheater gedompeld wordt, door zelf de voor-
stelling als een ervaring mee te maken2. Al zappend loopt
men binnen en buiten in de realityshow van de tiener
vandaag. Elf jonge acteurs uit de Toneelacademie
Maastricht, Toneelschool Arnhem en Nooderlingen
Groningen komen bij het zoeken naar de utopieën en
dystopieën van hun generatie niet verder dan het onder-
maats uitbeelden van clichés. 
Als deze generatie uitzwermt vanuit de overtuiging dat
deze voorstelling in mijn persoonlijke herinnering blijft
rondcirkelen als af en onaf, van betekenis verandert
afhankelijk van context, tijd, ruimte en duur, sta ik voor
een groot probleem. Een voorstelling moet meer zijn dan
een individuele speelruimte waar het gezellig en onge-
dwongen vertoeven is. Theater wordt hier ter plaatse
gemaakt, maar blijft gespeeld als een vermeend spel. 
De risico’s zijn ontweken, geformatiseerd. Waardoor 
vrijblijvendheid troef is. Betekenis verandert afhankelijk 
van het publiek dat medespeler wordt, en dat lijkt een te
makkelijke oplossing.

Maar even goede vrienden. Een statement omtrent de
‘verkneutering van het theater - zonder noodzaak geen
theater’ kan leiden tot het ontvouwen van de eigen 
verkneutering, maar it’s worth to take the risk.
Kritiek welkom. Theater nog meer.

Marleen Decabooter is artistiek leider van kunstencentrum nOna, Mechelen
www.nona.be

1 Parafrasering van een citaat uit Simone Weil, Aufmerksamkeit für das
Alltägliche, dat me werd toegestuurd naar aanleiding van de nieuwe creatie
van Andy Deneys/Galothar Company, The Wronski Feint. In mijn beleving een
voorstelling die getuigt van pure kracht, van gelijkvormigheid in haar volste
schoonheid.
2 Zie: ‘Hot issues op de planken’, Wouter Hillaert. De Morgen van 26 maart
2008. 



STAT E M E N T #3

VAN D R O M E N EN D I G G E L E N K r i stof Jo n c k h e e re

13

Kunstencentrum BUDA Kortrijk bundelt drie functies in
één werking: het is een werkplek voor kunstenaars, een
filmhuis voor de betere cinema en een festivalorganisa-
tor met zes festivalmomenten per jaar. In het kader van
Eerste Hulp in O. reflecteert artistiek coördinator en pro-
grammator podiumkunsten Kristof Jonckheere over wat
BUDA al dan niet voor jonge makers kan betekenen.

In 2007 kwamen 95 kunstenaars (lees: 26 verschillende
artiesten of gezelschappen) in 43 residentieperiodes van
twee weken tot anderhalve maand in Kortrijk wonen en
werken. Dat is veel. In Kortrijk, begot. In de luwte, weg
van de spotlights van de driehoek Gent-Antwerpen-
Brussel. En dus met grote focus op het werken zelf (er is
in Kortrijk voorlopig weinig vertier dat afleidt). Dat vin-
den steeds meer artiesten fijn. Ieder nadeel heb z’n
voordeel.
Artistieke discipline is voor ons geen criterium: we ont-
vangen net zozeer nieuwe media en beeldende kunste-
naars als choreografen, theatermakers, geluidsbrico-
leurs als performers pur sang. En bovenal artiesten op
de grensgebieden daarvan. Ook nationaliteit is geen
issue: kunstenaars komen zowel van Kortrijk en Roese-
laere, als van Brussel, India, Oostenrijk, Portugal, Frank-
rijk of Amerika. En tot slot is ook ervaring niet van
belang. We huisvesten zowel neofieten als Alix Eynaudi,
Ewout D’hoore of Tarek Halaby, als rijzende kometen à la
Superamas of angry old men als JeanLuc Ducourt... 
Om het met wijlen Grootmeester Claus te zeggen: ‘de
overgrote belangstelling die men heden voor de jeugd
betoont is iets waar ik niet bij kan. Alle grijsaards schij-
nen tegenwoordig maar één bekommernis te hebben: te
weten te komen wat de jongeren denken. Dat is heel
boeiend, maar het heeft geen enkel belang. Leeftijd
speelt geen rol.’ Einde citaat. Noteer het jaar: 1967.
(Dat was een goed wijnjaar, zegt men.)

Onze infrastructuur (vijf studio’s en twee podiumzalen,
waar indien nodig een paar weken kan afgemonteerd
worden, een unicum in Vlaanderen) en onze ploeg (tech-
niekers en medewerkers die standaard uitgaan van een
‘ja’ als antwoord op de vaak onvoorspelbare vragen van
kunstenaars) leiden ons tot die veelheid en diversiteit
aan residenties. En dat is goed. Het biedt deels een ant-
woord op de stelling van minister Anciaux net ná de vori-
ge structurele subsidieronde ‘dat alle individuele kunste-
naars maar naar de gezelschappen en de kunstencentra

moesten i.p.v. allemaal een dossier in te dienen...’.
Mijnheer de minister: voor bijna honderd kunstenaars
per jaar kunnen wij dus iéts betekenen. Precair wordt
het als blijkt dat er per jaar zo’n 500 aanvragen zijn om
bij kunstencentrum BUDA te komen werken. In Kortrijk,
begot. Minimum 500. En dan laten we gemakshalve alle
vragen tot pure presentatie buiten beschouwing.

‘We zoeken gewoon een ruimte om te werken.’
‘We zoeken nog 3.000 euro om deze fantastische pro-
ductie te kunnen maken.’
‘We zoeken specifieke technische ondersteuning.’
‘Ik wil tijd om te onderzoeken vooraleer te creëren.’
‘We zoeken een zaal waar we twee weken lang de 
eindmontage kunnen doen van onze voorstelling. Met
overnachting. Voor twintig personen. Liefst met een
premièrereeks daaraan gekoppeld.’

Er wordt vaak en veel gezocht, en daar willen wij graag
op ingaan. Heel graag. Maar met ons ploegje van 11,5
voltijdse medewerkers zitten we aan de limiet. We kun-
nen jaarlijks een veertigtal residenties aan, geen 500. 
Er is een probleem, mijnheer de Minister. Nog geen 10%
van de vragen kunnen we positief beantwoorden. Meer
dan 90% laten we bijgevolg in de kou staan.
Soms zijn dat jonge kunstenaars die niet echt klaar zijn
om zelfstandig de arena te betreden. Oh ja, het enthou-
siasme is groot. Pas afgestudeerd en hop, alweer een
nieuw gezelschap. Klaar om de wereld te veroveren. 
En cassant ook: ‘het is toch jullie taak om ons te onder-
steunen?’
Laat ons wel wezen: acht 23-jarigen maakt nog geen
groot gezelschap. Jonge makers: overweeg de levensvat-
baarheid van jullie projecten. Concentreer je in het begin
liever op fijn en klein dan op overmoedig groot. Ook Tg
Stan en co hebben hun plek moeten veroveren, hebben
die niet zomaar gekregen. En toen was het nog makke-
lijk. Toen was er nog niet Het Alles Overheersende
Overaanbod. 450 nieuwe producties per jaar op Vlaamse
planken. En dan vallen er gegarandeerd nog een pak tus-
sen de plooien van de statistieken.
Of zoek post-natale stageplekken; gezelschappen waar
je een tijdje naast inspirerende leermeesters kunt lopen.
Waar je het klappen leert kennen voor je zelf het zweep-
je hanteert. Waar je eelt op je handen krijgt. De verant-
woordelijkheid hoeft niet alléén bij kunstencentra en
werkplaatsen te liggen. Een aantal gezelschappen neemt
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die uitdaging nu al aan, maar het zijn er te weinig, me
dunkt. Neem jonge makers op in jullie kernen en schenk
hen ervaring. Begeleid hen bij hun projecten of geef hen
spelervaring. Geef hen tijd om leerrijk te mislukken.

Af en toe hebben jeugdige makers wel degelijk een
eigen, pertinent project, artistiek onderbouwd en met de
adem van noodzaak, maar is het financieel gewoon niet
te bolwerken binnen de massa die op jaarbasis binnen
een kunstencentrum of werkplek komt aangerold. Het is
dan kiezen tussen veelheid en diversiteit enerzijds, of
exclusiviteit anderzijds. BUDA kiest bewust voor het eer-
ste. Al doet het pijn interessante projecten te moeten
laten schieten door een gebrek aan middelen. Soms is
‘niet’ dan een betere optie dan ‘half’. 
Maar er zijn manieren om als jonge maker – ook finan-
cieel – sterker te staan. Ga niet zomaar uit van de gou-
den dienbladen. Ik daag jullie uit om zelf mee middelen
te gaan zoeken. Er zijn niet alleen de beurzen voor indi-
viduele kunstenaars, maar ook specifieke subsidies om
bestaande voorstellingen te hernemen. Dat lijkt voorals-
nog een goed bewaard geheim, maar het kan een hef-
boom zijn om jullie werk tegen verlaagde uitkoopsom-
men gespreid te krijgen. En er zijn alternatieve manieren
van financiering. BUDA zet momenteel samen met
ArtEconomy (een vzw op de verbinding tussen kunst en
ondernemers) een platform op waarbij kunstenaars en
bedrijven een relatie aangaan. Steeds meer onderne-
mers blijken bereid om mee te investeren in het par-
cours van een kunstenaar, áls die kunstenaar ook iets
wil betekenen voor dat bedrijf. In atelier 36 werken Kris
Verdonck, Eric Joris en Yves Coussement momenteel
samen met respectievelijk dZine, IndieGroup en Traficon.

Slotsom. Het veld is, mede dankzij de substantiële verho-
ging van de middelen die minister Anciaux tijdens zijn
legislaturen doorduwde – dat mag ook wel eens gezegd
worden – de laatste jaren flink geprofessionaliseerd. Het
aantal kunstencentra en werkplaatsen is gevoelig geste-
gen. Maar de vraag vanuit de kunstenaars naar die orga-
nisaties is verveelvoudigd, door het feit dat beoorde-
lingscommissies bijna géén instroom van jonge makers
meer toelaten omwille van stagnering van de budgetten.
Waar de kunstencentra tien jaar terug een handvol
artiesten behoorlijk wat geld toestopten om hun werk te
ontwikkelen, is de keuze nu om veel meer kunstenaars
een beperkt budget te geven. Dat verklaart waarom zelfs
eerste producties van jonge makers vaak door drie orga-
nisaties gecoproduceerd worden. 
Met zijn allen hanteren we eenzelfde systeem: artiesten
krijgen een studio, boterhammen, soep en een slaapplek,
en afhankelijk van het engagement ook technische,
logistieke, financiële en inhoudelijke ondersteuning. Het
residentie-hoppen tiert welig, maar dat is vaak niet ten
voordele van het artistieke proces: twee weken op plek 
x werken, dan weer drie op y, en als het goed gaat pre-
sentatie op z of a. Opdracht volbracht. Vaak zonder één
échte hoofdproducent, waardoor er zonder blozen naar
elkaar gekeken wordt als het gaat om preproductie, 
dramaturgische begeleiding (het rotwoord ‘coaching’
tiert welig), postproductie of spreiding. Met alle gevolgen
van dien: te veel werk wordt te weinig gezien. (Terwijl het
omgekeerde óók waar is: te veel gezelschappen willen
per se al hun producties in alle cultuurcentra gespeeld
zien en versterken daarmee het probleem van het over-
aanbod.)
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Mijn pleidooi slaat dan ook drie kanten uit:

1/ NAAR HET BELEID: Er mogen méér organisaties komen
die zich als uitvoerend producent opwerpen en het werk
van interessante jonge (of minder jonge) makers bege-
leiden van a tot z. Ja, we zouden dat ook binnenshuis
kunnen oplossen, maar niet met de huidige middelen.
Het is: bescheiden budgetten voor artiesten of hogere
overheadkosten.
Onder druk van de veelheid, de diversiteit en de span-
ning op de artistieke budgetten, slagen de  meeste kun-
stencentra er dus niet of te weinig in om artiesten op
hun volledige parcours te begeleiden. Onze taak start
vaak bij de aankomst van de artiest en stopt na diens
toonmoment of première. Gelukkig biedt een organisatie
als het ‘alternatief managementsbureau’ Margarita
Productions soelaas voor veel artiesten waar kunsten-
centrum BUDA mee werkt. Zij doen voor ‘hun’ artiesten
niet alleen de préproductie (dossierwerk, wetgeving, vin-
den van coproducenten en werkplekken, engageren van
de nodige omringende personen), maar verzorgen ook de
postproductie en spreiden het werk, vaak ook internatio-
naal. 

2/ NAAR HET VELD: Er is vermoedelijk geen gebrek aan
organisaties of infrastructuren om jonge artiesten een
startplatform te geven. Er is allicht zelfs geen tekort aan
presentatiemogelijkheden: in drie weekends tijd passeer-
den afgelopen maand formats als TASTE in Stuk Leuven,
Bouge B in deSingel Antwerpen en fresh in Buda Kortrijk:
allemaal manieren om jong werk aan de wereld te tonen.
Alleen is er een probleem van doorstroming. Er is nu ein-
delijk, onder impuls van het VTi, een structureel overleg
tussen kunstencentra en cultuurcentra. Dat was drin-
gend nodig, want de communicatie van kunstencentra
naar cultuurcentra is vaak ondermaats of bereikt het
doel niet.
En omgekeerd is er vanuit de cultuurcentra misschien te
weinig opvolging voor het werk van jonge makers binnen
de kunstencentra en werkplaatsen. Het probleem is
gekend: de meeste cultuurcentra staan onder hoge druk
vanuit de lokale besturen om te scoren en er is steeds
minder ruimte om te investeren in vernieuwende vormen
van kunst, want het risico is groot en het bereikte
publiek klein. Door de vlakke herverdeling van de varia-
bele subsidies voor alle cultuurcentra, is overigens elke
vorm van positieve stimulering verdwenen. Een centrum

van klasse A kan zich nu ongestraft permitteren om
enkel in te zetten op chanson en groot theater, en daar-
bij dans, performance, crossovers en jong werk te nege-
ren. Dat is stuitend. Dat is nefast. 
Ik weet het: er zijn de gelukkige uitzonderingen.
Programmatoren van cultuurcentra die met verve hun
nek uitsteken en hun politieke overheden en publiek
meesleuren in hun enthousiasme voor het werk van
jonge, dus onbekende artiesten. Laat hen hun collega’s
mobiliseren om datzelfde te doen. Zoniet krijgen we op
korte termijn een cultureel veld dat vooral kijkt naar 
cijfers en verleden, en de jeugd, de toekomst aan zich
voorbij laat gaan. In de bedrijfswereld weet men al jaren
dat de afdeling ‘research en development’ niet onmiddel-
lijk rendabel, maar niettemin levensnoodzakelijk is.
Zonder onderzoek, zonder investering in ontwikkeling:
geen toekomst.

3/ NAAR DE JONGE MAKERS ZELF: Ik eindig opnieuw met
Claus. In 1978 mopperde hij: ‘het voortdurend institutio-
naliseren van de kunst is natuurlijk rampzalig. Vooral in
het theater zie je nog alleen employés werken. De bron-
nen verdrogen dan snel.’ Los van het feit dat ik wel zeker
weet dat er in de sector hard gewerkt wordt, denk ik:
jonge makers: jullie zijn die bron. Neem niets for grant-
ed. Ga niet uit van de doorsnee. Wees streng voor jezelf.
Ban vrijblijvendheid uit jullie projecten. Zoek jullie mees-
ters op. Misbruik hen. Dwing een positie af. Indien niet
mét CAO-normen, dan maar zonder. Vertrek vanuit de
beperkingen, maar wees vastberaden. En laat ons allen
een poepie ruiken.

Kristof Jonckheere is artistiek coördinator van kunstencentrum BUDA, Kortrijk.
www.budakortrijk.be
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V E R A N TWO O R D E L I J K

Sinds 2000 maakt choreograaf en danser Ugo Dehaes
elke twee jaar een avondvullende voorstelling. Met zijn
eigen vzw kiest hij bewust voor een projectmatige aan-
pak, om zo de productiedruk van een structurele sub-
sidie te vermijden. In het kader van de Brussels
Performing Arts Think Tank buigt hij zich mee over de
verzuchtingen van de individuele kunstenaar in
Brussel.

Nog tijdens je tweede opleidingsjaar bij P.A.R.T.S. werd
je als danser aangenomen bij Damaged Goods. Wat
betekende het voor jou om te kunnen dansen in een
gezelschap?
Ugo Dehaes: ‘Ik had financiële onafhankelijkheid. Ik ging
weliswaar werken als uitvoerend kunstenaar, maar dat
was een bewuste keuze omdat ik me nog niet klaar voel-
de om op eigen initiatief een voorstelling te maken. Ik
sloot een contract af voor meteen een jaar, wat ervoor
zorgde dat ik na afloop kon terugvallen op een werkloos-
heidsuitkering. Bovendien was zo de kans groter dat
Damaged Goods mij later voor kortetermijncontracten zou
contacteren, wat ook gebeurde.’

In 1999 richtte je samen met Charlotte Vanden Eynde
je eigen vzw kwaad bloed op. Hoe verliep dit proces en
wat betekende het concreet voor jou?
‘Charlotte en ik wilden allebei eigen werk maken en in
die tijd was je voor de aanvraag van een projectsubsidie
nog verplicht een vzw te hebben. We hebben al het werk
dat bij zo’n oprichting hoort gewoon samen gedaan. Uit
het veld hebben enkele specialisten ter zake hun per-
soonlijke steun toegezegd en dan de vzw gedurende de
eerste jaren, vanuit persoonlijk engagement, draaiende
gehouden. Zonder die persoonlijke steun was het heel
moeilijk geweest. Uiteindelijk is de zakelijke kant hele-
maal binnen de context van wp Zimmer terechtgekomen,
waar nog later de vzw Filter werd opgericht. Na onze 
eerste productie met kwaad bloed hebben Charlotte en ik
niet meer samengewerkt. Tot 2006 zaten we in dezelfde
vzw, maar ieder deed zijn eigen projecten.
Door een eigen vzw op te richten, koos ik natuurlijk ook

voor een andere werksituatie, namelijk die van choreo-
graaf. Het hele proces vóór een productie viel op mijn
bord en ik kende als choreograaf natuurlijk niet zomaar
mijn weg in het zakelijke aspect. Anderzijds werd ik ook
wel mijn eigen baas. Een vzw geeft meer verantwoorde-
lijkheid, maar ook meer vrijheid. Werkzekerheid is een
andere vraag, want ik zal nooit binnen een bepaalde
tijdsspanne evenveel opvoeringen kunnen doen als een
groot dansgezelschap. Daarom probeer ik mijn brood niet
enkel te verdienen als choreograaf, maar ook als danser,
voor kortere opdrachten. Ik kies er bewust voor als chore-
ograaf met projectsubsidies te werken ,omdat in geval
van structurele subsidies de productiedruk te hoog zou
worden.’

Je hebt het kunstenaarsstatuut. Heb je problemen
gehad om dit te verkrijgen?
‘Ja, de regels waren voor mij niet duidelijk. Bovendien is
de verhouding vreemd: om het te verkrijgen, moet je
gedurende een bepaalde periode heel veel werk hebben.
Nadien volstaat één artistiek contract, al was het maar
van één dag, om het statuut te mogen behouden.
Bovendien is de communicatie omtrent het statuut
slecht. Er is niemand die officieel meldt dat je dat sta-
tuut hebt. Gelukkig heb ik me aangesloten bij een vak-
bond waar een apart bureau bestaat voor kunstenaars.’

Een heikel punt is de ondersteuning die onafhankelijke
kunstenaars nodig hebben bij hun werk. Je vzw bestaat
intussen een hele tijd, ondervind jij nog problemen bij
de productie van een voorstelling?
‘Ja en neen. Een dossier schrijven doe ik volledig zelf,
behalve de begroting, waarvoor ik een boekhouder
betaal. Iemand die voor het eerst een dossier schrijft,
raad ik aan reeds bestaande en positief geëvalueerde
dossiers te raadplegen. In geval van een (co)producent,
kan je dit luik van je dossier door hem laten schrijven.
Tot slot is een ‘pre-evaluatie’ van je dossier door een
expert eveneens zinvol. Zelf regel ik tegenwoordig de rest
van de zakelijke kant alleen. Ik laat me niet vertegen-
woordigen door een alternatief managementbureau dat

Hanne Doms | Annick Le s a g e
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In het kader van haar opleiding Cultuurmanagement (UA) voert Hanne Doms momenteel een praktijkonderzoek binnen het VTi. Opzet is het in kaart brengen
van de ondersteuningsvormen die organisaties in de danssector, zoals de kunstencentra, werkplaatsen en dansgezelschappen, bieden aan de individuele
kunstenaar. Op basis van interviews wordt nagegaan wat de voornaamste knelpunten zijn, om vervolgens de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen met
betrekking tot de ondersteuningspolitiek aan te stippen. Voor deze Courant filterden we een aantal passages uit Hanne Doms’ gesprekken met choreograaf-
danser Ugo Dehaes en werkplaatscoördinator Koen Kwanten.



voor veel verschillende choreografen tegelijk werkt. De
verkoop van mijn werk gaat in het huidige stadium niet
vanzelf en ik moet er veel tijd en energie in stoppen. In
de voorbije jaren heb ik dan wel mijn eigen netwerk kun-
nen opbouwen, nog steeds moet ik vertrouwen op de net-
werken van (co)producenten om mijn werk te kunnen
maken en verkopen.’

Welk instrument is voor jou prioritair bij de productie? 
‘Een sterk dossier is cruciaal. Het is belangrijk dat je een
idee op papier zet aan de hand van tekst en beeld, en
dat je daarmee bij verschillende huizen financiële, logis-
tieke en/of andere zakelijke ondersteuning en ook speel-
data tracht te bekomen. Hoe meer mensen in je dossier
stappen of medewerking beloven, hoe sterker je dossier
en ook hoe minder geld je aan de overheid moet vragen.’

En is er na de productie voldoende ondersteuning op
gebied van spreiding?
‘Ik denk het niet. Het systeem is te veel gericht op pro-
ductie en te weinig op het laten renderen van wat ge-
maakt wordt, dat zegt ook het recente masterplan voor
dans van het VTi. Een goede spreiding hangt natuurlijk
af van verschillende factoren. Je werk moet niet alleen
kwalitatief goed zijn, je moet het ook nog kunnen tonen
om het te kunnen verkopen. En als je het niet voldoende
kan tonen, dan kan je e-mailen, dvd’s versturen, pra-
ten,... Je eigen werk verdedigen is echter niet gemakke-
lijk. Het gaat altijd beter als een andere persoon zegt 
dat het goed is en het moet worden getoond.’

Sinds kort legt de overheid opnieuw het accent op de
individuele kunstenaar. Er zijn aangepaste en doelge-
richte beleidsinstrumenten die de individuele kunste-
naar beter moeten ondersteunen. Wat vind je daarvan?
‘Dat de Vlaamse Gemeenschap werkbeurzen voorziet die
niet prestatiegericht zijn, vind ik al heel goed. Het zorgt
er vermoedelijk voor dat mensen eerst een jaar dingen
uitproberen en dan pas een voorstelling maken.
Anderzijds vind ik dat de overheid nog niet voldoende
juist communiceert. De uiterlijke indieningsdata voor

Super Conflict — Robin Jonsson (P.A.R.T.S.)
in O d e t t e, installatie van Boy&Erik Stappaerts en Nick Ervinck 
in opdracht van Vrijstaat O. — Eerste Hulp in O.
Foto: Tine Declerck



dossiers bijvoorbeeld zouden via een mailinglist of een
informatiepunt kunnen worden gesignaleerd. Dat er
sowieso structureel meer aandacht is voor de individuele
kunstenaar, vind ik een noodzakelijke evolutie. De over-
heid kan natuurlijk niet oneindig veel gezelschappen
rond individuele artiesten subsidiëren. Maar misschien
moet ze meer trajectbegeleiding voorzien die een kunste-
naar stuurt in de richting van een structureel gezel-
schap, of net aanraadt projectmatig te (blijven) werken.
Ik kies er zelf wel voor projectmatig te blijven werken,
maar nog nooit heb ik van overheidswege een brief ont-
vangen die meldt dat het tijd is een structurele subsidies
aan te vragen.’

Je probeert mee de problematiek van de individuele
kunstenaar aan te kaarten door middel van de B-PATT,
de Brussels Performing Arts Think Tank. Vanwaar die
denktank?
‘De B-PATT is een ambitieus project waar we de proble-
men van de performancekunstenaars in Brussel trachten
in kaart te brengen en oplossingen proberen te vinden.
We werken ook in de andere richting, door bijvoorbeeld
concrete voorstellen uit het masterplan voor dans te
bespreken. Ik maak deel uit van de tienkoppige kern-
groep die de plenaire vergaderingen voorbereidt en Linda
Suy van de Pianofabriek volgt mee op. Doel van de Think
Tank is één krachtige stem te worden, van en voor indivi-
duele kunstenaars.’

Na zijn opleiding aan P.A.R.T.S. ging Ugo Dehaes aan de slag als danser
bij Damaged Goods. In 2000 richtte hij samen met Charlotte Vanden
Eynde de vzw kwaad bloed op. Vanaf dan maakt hij elke twee jaar een
avondvullende productie. Ondertussen is Dehaes ook actief als danser
voor andere choreografen en als performer in tal van kortfilms en kleine
performances.

Super Conflict — Robin Jonsson (P.A.R.T.S.)
in O d e t t e, installatie van Boy&Erik Stappaerts en Nick Ervinck 
in opdracht van Vrijstaat O. — Eerste Hulp in O.
Foto: Tine Declerck
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H ET CREËREN 
VAN O P E N I N G E N

Sinds 1 januari 2008 is WorkSpaceBrussels erkend als
werkplaats voor de podiumkunsten. Coördinator Koen
Kwanten putte uit zijn eerdere ervaringen bij Klapstuk,
Dans in Kortrijk en BUDA om een flexibele structuur op
te bouwen die artiesten tijd en ruimte geeft om zich
verder te ontplooien. Een ruggensteun voor de vele
buitenlandse podiumkunstenaars in de hoofdstad, al
blijft er nog veel werk aan de winkel.

Koen Kwanten: ‘Uiteindelijk is er voor mij de voorbije vijf-
tien jaar niet zo veel veranderd. Bij Klapstuk in Leuven
begon voor mij de zoektocht naar hoe je als organisatie
verschillende instrumenten ter beschikking stelt aan
artiesten om hun werk te kunnen maken, zoals repetitie-
ruimte, huisvesting, technische faciliteiten, en daarnaast
ook een platform aanbiedt om hun werk te presenteren.
Later bij Dans in Kortrijk heb ik eigenlijk niets anders
gedaan, maar wel nog meer vanuit het idee van een
werkplaats, ook al bestond dat concept nog niet officieel.
Dans in Kortrijk was eigenlijk een werkplaats ‘avant la
lettre’. Die lijn wordt nu doorgetrokken naar WorkSpace-
Brussels. Ik heb nog altijd geen betere manier gevonden
om jonge, beginnende kunstenaars te ondersteunen.’

Hoe ziet de structuur van WorksSpaceBrussels eruit?
Werk je met een ploeg en een  taakverdeling?
‘Ik heb een jaar alleen gewerkt en sinds kort is er een
tweede persoon bijgekomen. Mijn aanpak verdraagt geen
grote structuur. Je moet zodanig kort op de bal spelen
binnen een werkplaats, dat kleinschaligheid essentieel
is. Kleinschaligheid en flexibiliteit. Jonge en beginnende
kunstenaars moet je in een zekere zin beschermen, en
vooral de ruimte geven om te worden wat ze kunnen wor-
den. En dat kan je niet vanuit een grote organisatie of
instelling. Voor de residentiële werking krijgen we zowel
van Kaaitheater als van Rosas gratis een bepaalde
faciliteit van de infrastructuur ter beschikking. Dat is
een vrij unieke constructie. Ik heb één à twee studio’s
binnen Rosas en één à twee studio’s binnen het Kaai-
theater, waar ik ook gratis mijn bureau heb. De boek-
houding wordt gedaan door het Kaaitheater. Zo kan ik 
me echt concentreren op mijn ‘core business’, het onder-
steunen van artiesten.’

Hanne Doms | Annick Le s a g e

Waarop let je bij de keuze van de kunstenaars die in
WorkSpaceBrussels terecht kunnen?
‘Ik probeer op basis van een aantal gesprekken te voelen
waar die persoon mee bezig is en of het tot iets interes-
sants kan leiden. Maar het hoeft niet per definitie op te
kunnen tegen de concurrentie, die in de cultuursector al
zo groot is. Een werkplaats moet een plek zijn waar dit
niet speelt. Het voordeel van de twijfel is belangrijk.
Makers moeten er tijd, ruimte en ook inhoudelijke en
andere ondersteuning krijgen om dingen uit te proberen.
En om te mislukken. Zelfs als iets geen concreet resul-
taat oplevert, dan nog zou ik niet spreken van een mis-
lukking, omdat die maker een contact heeft kunnen uit-
bouwen met mij en anderen in het veld. Tot slot is ook
timing van belang. Iemand moet in residentie komen op
het juiste moment, niet te vroeg en niet te laat. Een vol-
gende mogelijke stap is met zo iemand verder in zee te
gaan en zijn stuk te coproduceren.’

Hoeveel artiesten ondersteun je per jaar?
‘Dit jaar wil ik bijna dertig artiesten ondersteunen, maar
het is afwachten hoeveel van hen financiële ondersteun-
ing krijgen en de kans hun werk te tonen. Geld is echter
misschien niet het allerbelangrijkste. Cruciaal is dat je
die makers in contact brengt met andere organisaties in
het binnen- of buitenland, waarvan je denkt dat ze geïn-
teresseerd kunnen zijn. Het gaat om het creëren van
openingen, zodat kunstenaars ook op andere plekken
kunnen gaan werken en hun werk tonen.’

Administratie en management zijn problemen waarmee 
makers vaak worstelen. Krijgen ze daarvoor bij jullie
hulp? Of adviseer je eerder en open je netwerken?
‘Ik doe zeker niet de boekhouding voor een artiest, noch
de personeelsregistratie en ik zal evenmin zijn dossier
schrijven. Dat neemt niet weg dat ik het heel belangrijk
vind dat de juiste omkadering wordt gegeven. Ik denk dat
de werkplaatsen daarin een verantwoordelijkheid hebben,
zeker als je bedenkt dat 85 procent van de artiesten die
hier wonen, werken en een dossier zouden willen indie-
nen, buitenlander is. Je kan van zo iemand niet verwach-
ten dat hij of zij meteen de complexe situatie in Brussel
doorgrondt, met alle uiteenlopende systemen en regerin-
gen, en daarbij nog een nieuwe taal leert om een dossier
te kunnen indienen.’
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Is het zinvol dat werkplaatsen hiervoor complementair
samenwerken?
‘We werken al op kleine schaal complementair, maar
voorlopig is het nog wat aftasten, omdat de notie werk-
plaats nog maar sinds heel kort is erkend. Momenteel
zijn er veel gesprekken tussen werkplaatsen in Brussel
en Vlaanderen. Er bestaat meer dan ooit  bereidheid om
echt samen te werken en bepaalde zwaartepunten te
leggen. Alleen door samen te werken, ook al is het nu nog
niet vergaand, kunnen we als sector een gezamenlijk
standpunt innemen omtrent de notie werkplaats en wat
er allemaal bij komt kijken.
Op administratief vlak werken we ook samen met bijvoor-
beeld wp Zimmer en verschillende alternatieve manage-
mentbureaus. Vanuit de sector rijzen enkele interessante
ideeën. Bijvoorbeeld dat de werkplaatsen iedere week een
soort van zitdag houden, met ervaren mensen uit het
veld met een verschillende expertise.’

Waar denk je dat de grootste lacune ligt op vlak van
ondersteuning bij administratie en management?
‘Talen zijn een probleem, maar ook en vooral het
doorgeven van informatie. Ik denk dat we ondertussen
met de sector wel aardig wat ervaring hebben opge-
bouwd, maar het is zo versplinterd en gebonden aan
individuele ervaringen. Het zou goed zou zijn om op een
toegankelijke manier die eerstelijnsinformatie te bunde-
len en in verschillende talen, maar zeker in het Engels, 
te communiceren. Bijvoorbeeld onder de vorm van een
virtueel prikbord op het internet, waarin zowel de profes-
sionelen uit de sector als de artiesten met vragen en
antwoorden bepaalde onderwerpen aansnijden. We
moeten zoeken naar een gemeenschappelijk instrument
dat de volledige sector, van individuele kunstenaar over
gezelschap tot ondersteunende organisatie, voedt en er
zelf ook iets aan heeft. Er kunnen ook zoekertjes komen
voor repetitieruimte of workshops. Het gaat over een
community, geen nieuwe instelling, maar een platform
dat gewoon is te denken vanuit de artiesten en niet
vanuit een andere optiek.’

En wat zie jij dan als de grootste oorzaak dat deze
vicieuze cirkel blijft bestaan?
‘Te weinig geld en een veel te logge en bureaucratische
rompslomp, zeker in het geval van buitenlanders. Ik be-
grijp wel dat het te maken heeft met de ‘illegalenproble-

matiek’, maar als er uitzonderingen worden gemaakt
voor belangrijke wetenschappelijke onderzoekers van
buiten Europa, dan vind ik dat ook kunstenaars en 
sportmensen in aanmerking moeten kunnen komen. 
Maar dat is een politieke kwestie.’

Je hebt ook een heel internationaal netwerk, in welke
mate stel je dat ter beschikking van de artiesten?
‘Ook op dat vlak proberen de werkplaatsen en alter-
natieve managementbureaus complementair samen te
werken. We moeten er niet zomaar al die contacten,
ervaringen en netwerken losjes op een grote hoop gooien,
maar het zou goed zijn die informatie geregeld en syste-
matisch samen te brengen. Ik denk dat dit interessant is
voor iedereen. Nu gebeurt het ook al wel, maar veel
informeler en minder gestructureerd. Ook op beleids-
niveau is er nog te doen. De hele problematiek van de
individuele kunstenaar, met het bestaan van werkbeur-
zen, onderzoeksbeurzen en projectsubsidies is er alleen
maar complexer op geworden, ondanks de inspanningen.
Het kunstenaarsstatuut zou moeten worden herbekeken
en uitgebreid. De kunstenaar moet kunnen loskomen van
de verplichting jaarlijks een dossier in te dienen. Hij
moet zijn agenda meer zelf kunnen bepalen. Zodat hij
zijn projecten beter en op het moment dat hém het beste
uitkomt in een bepaalde richting kan sturen, door bij-
voorbeeld een workshop, een korte residentie,... Nu is het
systeem volgens mij te presentatie- en productiegericht.’

Koen Kwanten is coördinator van WorkSpaceBrussels. Voordien werkte hij
een jaar als artistiek directeur van kunstencentrum BUDA in Kortrijk, dat
in 2006 ontstond uit de fusie van drie Kortrijkse kunstenhuizen. Een er
van was Dans in Kortrijk, waar Kwanten van 1998 tot 2005 algemeen
directeur was.
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Super Conflict — Robin Jonsson (P.A.R.T.S.)
in O d e t t e, installatie van Boy&Erik Stappaerts en Nick Ervinck 
in opdracht van Vrijstaat O. — Eerste Hulp in O.
Foto: Tine Declerck
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G A M E S
Anonieme inzending van een middenveldspeler



LEREN OMGAAN 
M ET JE V R I J H E I D

In het kader van het Europese netwerk APAP
(Advancing Performance Art Project) onderzoekt
danser-regisseur Ben Benaouisse de mogelijkheid om
een nieuw gezelschap voor podiumkunsten op te rich-
ten. De voorstelling Quoi après Babel, Alain Platel et
Jérôme Bel? is een pilootproject van deze onderzoeks-
groep en zal vermoedelijk eind november 2008 in pre-
mière gaan in Kortrijk.

Je bent momenteel bezig met een onderzoek bij APAP.
Ben Benaouisse: ‘Ik denk na over hoe een nieuw
gezelschap op te richten. Dit jaar wil ik me vooral toe-
leggen op het laboratoriumaspect en hoe ik dat kan blij-
ven ontwikkelen. Eens je een gezelschap opricht, val je al
gauw onder de productionele mechanismen van een
landschap. En binnen die mechanismen is het niet altijd
evident of eenvoudig om een werking te realiseren die
niet echt uit is op resultaat, maar die gericht is op
vraagstelling, op meer vrijheid, een beetje buiten de
canon, een beetje minder denken aan het publiek... De
eerste stap in dat proces is het laboratorium: hoe kan ik
die labofunctie binnen een gezelschap vormgeven?’

En waar kom je dan bij uit?
‘Ik droom ervan om een ruimte te creëren die autonoom
moet zijn, ook in de tijd, en die ik kan delen met mensen,
elk vanuit hun autonomie. Maar tegelijk moet je ook
omgaan met de paradox dat kunst nog altijd een heel
individueel verhaal blijft. Ik ben vertrokken vanuit een
vraag die ook de titel is van het pilootproject: Quoi après
Babel, Alain Platel et Jérôme Bel? Het is een knipoog,
maar tegelijk ook een serieuze vraag. Hoe kunnen we nu
verder? Is het mogelijk om, zeker in mijn geval, nog iets
te doen? Mijn parcours is erg gelinkt met Alain Platel,
maar ook met Jérôme Bel. En dus stelt zich de vraag hoe
ik nu verder kan.’

Is het een vraag die vanuit twijfel vertrekt?
‘Misschien twijfel aan mezelf.  Al vertrekt het bij mij toch
vooral vanuit een behoefte aan andere dingen. Ik stel
vast dat er nog mensen bezig zijn met dit soort vragen,
maar vaak gebeurt dat tussen de regels door, een beetje
verstopt, niet te luid. De vaststelling is confronterend dat
onze bagage heel klein is geworden om zo een vraag aan
te pakken. Als je je op een toffe, consequente manier wil
verdiepen, dan vraagt dat om een leerproces, een kennis

van de geschiedenis. Er wordt teveel van uitgegaan dat
die kennis verworven is, een evidentie, dat vandaag kun-
stenaars hypergecultiveerde mensen zijn, intellectuelen
met een geweldig overzicht van de geschiedenis en de
cultuur. Ik stel bij mijzelf en bij anderen vast dat dat niet
zo is en dat er tijd en ruimte nodig is om dat uit te
zoeken.’

Jouw parcours als kunstenaar is eigenlijk een voort-
durende zoektocht geweest. Kan je wat vertellen over
je eerste stappen in de podiumkunsten?
‘Onder de vleugels van Victoria heb ik aan een aantal
producties kunnen meewerken en daarna ben ik samen
met Noël Van Kelst en Helmut van den Meersschaut
Latrinité gestart. We voelden de noodzaak om op eigen
benen te staan, om meer autonoom te kunnen werken.
Pas voor onze derde productie Limbus patrium hebben
we een eigen vzw opgericht, maar die hebben we quasi
meteen weer opgedoekt.’

Waarom zo snel?
‘Bij de oprichting van de vzw werden we meteen gecon-
fronteerd met alle administratieve rompslomp die daar
bij komt kijken. Subsidieaanvragen, afrekeningen,
boekhouding, afspraken maken en opvolgen,... We moes-
ten plots alles zelf doen. Het had niks te maken met het
plezier, met dansen en muziek, met kunst. We merkten
ook dat hierdoor onze vriendschap in gevaar kwam. De
druk werd te groot. Het werd allemaal heel serieus, min-
der vrijblijvend. Toen hebben we besloten om te stoppen
en om elk apart ons eigen parcours verder te zetten.
Achteraf bekeken ben ik heel blij met die beslissing.
Wat erg fijn was in de beginperiode van Latrinité was het
gevoel van tijd. Tussen onze eerste en tweede voorstel-
ling van Dansé Donsé Dan Dan, gebaseerd op Le Sacre
du Printemps van Stravinsky, lag bijna één jaar. Het was
een heel traag proces, er was tijd en ruimte voor een
gestage opbouw. Dat is een enorme luxe. Na verloop van
tijd is dat beginnen veranderen. Vanaf onze derde pro-
ductie kwamen we geleidelijk aan in een andere format
terecht: maken en presenteren, op tournee gaan. Meer
resultaatgericht werken.’

En dat is waar je nu vraagtekens bij plaatst?
‘Vraagtekens ja, al heb ik op zich niets tegen de pro-
ducten. Ik stel alleen vast dat naarmate de productie

Ann Olaert s
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belangrijker wordt, er minder vrijheid is en dat het resul-
taat belangrijker is dan het proces. Ik begon me af te
vragen wat het verschil was tussen mijn beroep en dat
van mijn vader die in een bedrijf werkt. Er is natuurlijk
een groot verschil, maar het werd me steeds minder
duidelijk. Op het einde van Latrinité wist ik echt niet
meer wat mijn waarde was als individu, als kunstenaar.
Ik was een jaar of zes bezig en had een bepaalde repu-
tatie opgebouwd. Iedereen zei dat ik een goeie performer
was, maar hoe meer ik deed, hoe minder ik mijn waarde
(her)kende. En dat heeft me doen beslissen om met
Latrinité te stoppen. Ik ben toen aan mijn individuele
parcours begonnen met de vraag: wat kan ik, wat wil ik?
Met mijn eigen vzw Invasif heb ik heel veel dingen afge-
tast, ook weg van het theater en dans, in de richting van
performance, beeldende kunst, installatie. En ook het
autobiografische werd belangrijker. Het feit dat ik mijn
verleden gebruikte – voor mij een manier om met herin-
nering om te gaan – bracht een nieuwe confrontatie te
weeg. Ik kwam tot het besef dat de anderen mij als
allochtoon zagen, dat ze zich vooral in mij interesseerden
omdat ik een allochtoon was. Voor mij ging het daar
absoluut niet over. Het was misschien één element, maar
zeker niet het belangrijkste. Mijn discours lag op een
breder niveau: hoe sta ik als individu ten opzichte van
geschiedenis, via persoonlijke herinnering, via collectieve
herinnering. Ik werd meteen in een multicultureel dis-
cours gezogen en dat wilde ik niet. En toen is Het is lam
gearriveerd (lacht). Dat was mijn eerste regie.
De voorstelling ging niet over mij als ‘allochtone kunste-
naar’. Ik wilde het hebben over ‘de verlamming’ ook op
het podium. Hoe open is het podium? In welke mate laat
het vreemde elementen toe? Het was een redelijk extreme
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voorstelling, die blijkbaar veel mensen heeft afgeschrikt.
Ze kwamen met andere verwachtingen, omdat ze andere
producties van mij hadden gezien. Sinds Het is lam word
ik gecatalogiseerd als moeilijke kunstenaar.’

Van allochtoon naar een moeilijke kunstenaar...
‘En niet leesbaar voor het publiek. De voorstelling kwam
ook net op het moment dat het hele discours van de 
minister op gang kwam rond interculturaliseren, rond
sociaal artistieke trajecten. Ook mijn parcours werd
teveel vanuit die bril werd bekeken. Dat wilde ik aan-
klagen in Het is lam. Ik vind het jammer dat het project
is blijven steken op een soort van misverstand. Veel
mensen begrepen niet wat ik deed en waarom. Het was
voor mij absoluut geen voorstelling die veel moest spe-
len, maar het was heel duidelijk dat niemand het wilde
hebben over wat ik met Het is lam wilde vertellen. Dat
was bijzonder confronterend.’

Wat was dan de kern van jouw discours?
‘Ik heb de vraag gesteld of we wel echt zo multicultureel
zijn. Ik heb geprobeerd om ook de link te maken tussen
multiculturaliteit en multidisciplinariteit. In welke mate
kunnen we als toeschouwer naar een voorstelling kijken?
Kunnen we kijken naar iets dat vreemd is van ons?
Kunnen we dat moment ‘oefenen’? Als onderzoek was dat
heel interessant, maar ook heel duidelijk omdat er een
heel serieus antwoord kwam, namelijk dat het podium
absoluut niet democratisch is!’

Je onderzoek raakt ook de grenzen aan van het
productiesysteem?
‘Het gaat om het vinden van een compromis. En daarom



is het laboratorium binnen een gezelschap zo belangrijk.
Een goed evenwicht tussen de vrijheid als maker en het
communiceren naar een publiek. Mocht Het is lam in zo
een laboratiumomgeving zijn gemaakt, dan zou het
misschien een heel andere ervaring geworden zijn voor
maker en publiek. Nu kwam te veel de negatieve kant
naar voren.
Ik heb ondertussen wel ontdekt hoe de dingen werken in
het huidige productiesysteem.  Een voorstelling moet
communiceren met het publiek. Mijn vraag is dan: waar
kunnen dan die andere vragen aan bod komen? Waar zijn
plekken waar je als maker een aantal vragen kan onder-
zoeken, eventueel voor een beperkt publiek? Ik heb de
indruk dat dat soort onderzoeksplekken verdwijnt.
Misschien heb ik te weinig zicht op de werkplaatsen die
er de laatste tijd zijn gekomen. Al denk ik dat ze toch
vooral kunstenaars steunen die nog geen plaats hebben
gevonden binnen de markt.’

Vaak wordt autonoom kunnen werken herleid tot de
mogelijkheid om een  een eigen structuur te hebben.
Maar wat is dat eigenlijk: autonoom kunnen werken?
‘Hoe ga je om met je vrijheid? Dat is voor mij autonoom
kunnen werken. Dat is voor mij het belangrijkste en dat
is vandaag heel moeilijk. Alles is zo marktgedreven. Ik
denk dat veel mensen te snel een succesverhaal willen.
En tegelijk merk je ook dat de kans om te kunnen over-
leven in de tijd vandaag heel klein is. In dat verband ben
ik fier dat ik vandaag nog kunstenaar ben, dat ik nog
steeds doe waar ik op mijn achttiende van droomde. Ik
denk dat het niet door het succes komt, dat ik dit beroep
nog doe. Het is niet omdat een machine goed draait, dat
ik nog kunstenaar ben. Maar net door het vasthouden
aan die droom.’

Als Franstalige Belg van Marokkaanse herkomst kwam Mohamed ‘Ben’
Benaouisse in 1994 bij Victoria terecht. Na zijn parcours binnen het
Gentse kunstencentrum en later bij het danscollectief Latrinité, wil
Benaouisse vandaag zijn eigen verhaal vertellen. Hiertoe bevraagt hij niet
alleen zijn persoonlijke geschiedenis, maar tast hij ook voortdurend de
grenzen af tussen beeldende kunst, theater en dans.
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OOIT PLANTTEN WE 
EEN BOOM IN DE WO E STIJN. 
NU STAAT DIE BOOM IN EEN BOS.

Wim Va n d e key b u s

Ondanks de enorme evolutie die de danssector door-
maakte, is de structuur rond choreograaf Vandekeybus,
Ultima Vez, de voorbije decennia maar weinig veranderd.
Onderstaande tekst is een neerslag van Vandekeybus’
interventie tijdens ‘Dansen in de lage landen’, een debat
van het VTi en het Vlaams-Nederlands huis DeBuren in
september 2007. Hierin vergelijkt hij de situatie in de
dans vandaag met de tijd toen hij debuteerde.

‘We zijn nu twintig jaar bezig. De tijd gaat heel snel omdat
je altijd aan de slag bent. Toch is het interessant om na te
denken over hoe de situatie vandaag zich verhoudt tot
vroeger. Voor onszelf is er geen fundamenteel verschil.
Ultima Vez is niet uitgegroeid tot een ‘instituut’. In het
begin hadden we een groep van tien mensen, die is niet
groter of kleiner geworden. We zijn wel beter gaan func-
tioneren, omdat je zelf je entourage samenstelt in functie
van wat je wilt bereiken. Ook hebben we een aantal bij-
komende activiteiten uitgebouwd.
De vraag is op welke manier je de beste condities creëert
om goede producties te kunnen maken. Voor een gedeelte is

dat onvoorspelbaar. Een goede voorstelling maken is niet
eenvoudig. Soms wil het met de beste condities en veel tijd
helemaal niet lukken. In andere gevallen heb je weinig
mogelijkheden, maar heb je wel een goed idee en dan kan
er snel iets groeien. Ik moet dan denken aan hoe we
begonnen zijn. Met een aantal mensen wilden we iets
maken voor De Maandagen, die Louise de Neef (Maxima-
list!) organiseerde. Ze wou dat er meer wildprogrammatie
kwam en organiseerde avonden waarbij makers uit ver-
schillende disciplines op korte tijd samen kleine projecten
realiseerden. De eerste scènes van What the Body Does Not
Remember zijn daar uit gegroeid.
Structuren moeten open zijn. Je moet de vrijheid hebben om
keuzes te maken: om soms op korte en dan weer op lange
termijn te werken en te kiezen met wie je dat wil doen. Die
vrijheid is cruciaal. Om die reden heb ik altijd afgewezen
om ergens anders, bijvoorbeeld in een Frans Centre
Chorégraphique, aan de slag te gaan als choreograaf. Daar
heb je vaste stramienen. Je krijgt een budget om een pro-
gramma op te vullen, terwijl het eigenlijk een last wordt. Ik
heb meer flexibiliteit nodig. 
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Je structuur moet die condities om te werken mogelijk
maken. Zelf ben ik daar niet zo hard mee bezig, dat doet de
entourage. Het is een wisselwerking: ik moet mij ook aan-
passen aan voorstellen die zij doen, om te zien hoe die
werken. Ik werk het creatiefste als ik niet afhankelijk ben
van anderen. Toch trekken ze mij soms over de streep om
het anders aan te pakken. Zo heb ik de vraag om met
Toneelgroep Amsterdam samen te werken lang afgewezen,
omdat ik liever zelf de mensen kies met wie ik werk. Toen ik
die garantie kreeg, zijn we er toch aan begonnen. En het is
een heel productieve samenwerking geworden.

Ik geloof heel sterk in eerste creaties van mensen. Als
iemand een eerste stuk maakt, dan ben ik altijd heel
nieuwsgierig – veel nieuwsgieriger dan later naar hun
derde of vierde stuk. Ik vind het ook boeiend als cineasten
een eerste film maken. Dus dat wil ik stimuleren. Ik probeer
binnen onze structuur mensen de kans te geven om die
eerste stap te zetten. Als ze goed zijn, dan worden ze toch
wel opgepikt. Daar zijn theaters genoeg voor. Maar als het
niet in de markt ligt, dat is iets anders, en dan hangt het
van de wil en het geduld af van die man of vrouw, of dat
gezelschap om verder te gaan.
Een eigen structuur opzetten, hoe doe je dat? Nu wordt bij
P.A.R.T.S. onderwezen hoe je dat moet doen. Vroeger ging je
naar de bibliotheek om op te zoeken hoe je een vzw moest
oprichten. Vanuit Spanje was ik daar mee bezig. Internet

was er niet, we deden het per fax. Vroeger ging ik naar het
VTi en stapte ik met een stapel papier buiten. Guido Minne,
toen directeur van het VTi, was de eerste die me zei: ‘Je wil
een stuk maken? Kom bij ons werken.’ Zij hielpen mij daar-
bij. Het was voor mij een beetje vreemd dat mensen me
plots wilden helpen. Nu lijkt hulp voor jonge dansers of
groepen evidenter. Vroeger was het: we gaan het gewoon
doen! Ik heb vier of vijf studio’s geopend in Brussel.
Garages waar we auto’s buiten sleepten, vloer legden, één
verwarming zetten (zo’n blazer),... dat zijn allemaal stu-
dio’s die nu nog bestaan.
We maakten zelf iets wat nog niet bestond. Ooit plantten
we een boom in de woestijn. Nu staat die boom in het bos.
Die boom is misschien van dezelfde schoonheid of dezelfde
kracht, maar er staan er veel andere naast en dat maakt
een verschil. Er zijn veel meer mensen en daardoor veran-
dert de situatie. Vroeger was er een soort van leegheid.
Toen wij begonnen, kon je in Brussel geen lessen heden-
daagse dans volgen. Bij Rosas deden ze dat zelf, maar dat
was gesloten. Nu is dat ontploft, vooral door P.A.R.T.S. Niet
dat iedereen daar terecht kan. Maar er zijn veel mensen die
naar Brussel komen en hier enkele jaren rondhangen, die
niet in een structuur zitten maar die zich wel trainen als
danser. Vandaag is dat mogelijk, vroeger kon dat niet. Er
waren te weinig structuren die dans steunden.
Vroeger was er minder vergelijking. Hugo De Greef, bijvoor-
beeld, heeft pionierswerk verricht. Hij heeft mensen naar
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België gebracht die ook in andere Europese landen toerden,
zoals Wooster Group. Zo werden netwerken opgericht.
Radeis is via hem naar het buitenland gegaan. Je kunt wel
zeggen dat Radeis de weg geplaveid heeft voor Rosas. En
zonder Rosas was het veel moeilijker geweest voor mij,
omdat zij twee jaar vroeger bezig waren. Toch was er een
verschil: ik paste niet in de structuur van het Kaaitheater.
Daarom zijn we onafhankelijk begonnen. Zo ontstaat er een
veelheid, die keuzemogelijkheden creëert. 
Die veelheid draagt ook risico’s in zich. Vroeger was het
karakter van festivals of kunstencentra sterk gelinkt aan
de persoon van de programmator. Nu is er meer een soort
formule. Op internationale festivals zie je vaak dezelfde
groepen. Je hebt weinig mensen met een eigen program-
matie, gebaseerd op een eigen smaak. Het is de formule
van de hotspots, zoals in de popmuziek: ofwel zit je in het
systeem, ofwel niet. En als je weigert om daarin mee te
gaan, dan word je niet gedraaid op de radio. Zover is het
bij ons nog niet, maar we moeten wel oppassen. In Korea
heb je festivals die het festival van Wenen exact kopiëren:
dezelfde programmering, dezelfde mensen, dezelfde manier
van denken,... Ik vind dat vreemd.

Meer en meer wordt de danswereld een dorp waar iedereen
elkaar kent en waar alle straten hetzelfde zijn. Dat vind ik
beklemmend. Vroeger ging je aan de slag en had je wel wat
dingen gezien. Maar jonge dansers van nu zijn veel meer

op de hoogte van wat de anderen doen. Dat is natuurlijk
voor hen een voordeel. Ze kunnen meteen de dansvloer op
in een stuk van Rosas of van ons. Dat kénnen ze, ze
beheersen die stijl. Maar die kennis moeten ze ook durven
te vernietigen, om een eigen stijl te vinden. Iets totaal
nieuws. Er zijn mensen die echt het medium hebben veran-
derd. Romeo Castellucci is een goed voorbeeld. Nu is hij al
wel lang bezig, maar op het moment dat hij kwam, was dat
iets totaal nieuws.
Hoe meer je verschillende stijlen mixt, hoe moeilijker het is
om iets uitzonderlijks te krijgen. Het gevaar bestaat dat de
verschillen eigenlijk toch niet zo heel anders zijn. Ik vind
het juist heel fijn om dingen te zien die wel totaal anders
zijn. En dat kreeg je bijvoorbeeld als Frie Leysen voor het
Kunstenfestivaldesarts naar Azië trok. Of denk aan de
manier waarop Peter Sellars een festival organiseert. Hij
zegt: ‘Wim, you’re much too popular for me. I don’t pro-
gramme you’. En dan zeg ik: ‘Alright!’ Daarna zie je dat hij
rituele varkensslachtingen programmeert tussen de
roltrappen van een winkelcentrum. Of je moet een gevaar-
lijk park in LA door om de muzikanten te horen spelen. Het
heeft iets avontuurlijks, en dat is belangrijk. Als idee, want
je kunt zo’n avontuur ook niet zomaar kopiëren.’

w w w . u l t i m a v e z . c o m





N I ET DE KUNST MAAR 
H ET PUBLIEK MOET HYBRIDISEREN

Courant #84 boog zich over de toenemende hybridisering 
binnen de Vlaamse podiumkunsten. Op 14 februari vormde dit
materiaal ook het opstapje voor een bijeenkomst van het
Platform Podiumkunsten in de Gentse Vooruit. Ter voorberei-
ding van deze discussie schreef Luk Lambrecht een kort 
statement vanuit zijn ervaring als programmator in cultuur-
centrum Strombeek. Hier begaf hij zich begin 2008 op het
raakvlak tussen beweging, dans en beeldende kunst met de
tentoonstelling I am your private dancer.

Hybridisering doet me al te sterk denken aan het begrip globali-
sering. En misschien heeft het er wel allemaal mee te maken:
het vervloeien vanuit de onmogelijkheid om vanuit één mega-
foon over het leven en de wereld te spreken. Vermenging heeft
als logisch gevolg dat ook de taal minder zuiver wordt. En dan
niet alleen de verbale taal, maar ook alle andere vormen van
‘expressie’ waarbij het woord in de schaduw blijft staan.
Toegepast op cultuurproductie – dit is een begrip dat mij in de
actuele maatschappelijke toestand meer interesseert dan kunst-
productie – is de drang van kosmopoliete kunstenaars steeds
meer merkbaar en dwingend om hun ‘kosmopoliet zijn’ te accen-
tueren. Ze extrapoleren dit in een internationale taal, die waar
ook ter wereld tot een zelfde te decoderen format behoort.

De podiumkunsten illustreren bij uitstek een maatschappelijke
non-relevantie. Podiumkunsten zijn in de meeste gevallen privé-
bijeenkomsten: goed afgeschermd en beveiligd door de drempel
van het inkomgeld en een voorafgaand goed geïnformeerd enga-
gement van de deelnemer. De maatschappelijke relevantie van
podiumkunsten blijft haperen in de privé meegemaakte sfeer en
context, tot op een moment waarop het privégehalte wordt door-
broken via recensies in de pers - die ik als een publieke ruimte
beschouw. Podiumkunsten worden pas publiek relevant als er in
de media wordt over gesproken. Degene die het leest wordt dan
een passieve deelnemer, weliswaar gedepriveerd van de erva-
ring ter plaatse.

Bij beeldende kunst is dit veel minder het geval. Er is heel wat
publieke kunst aanwezig in onze leefomgeving, soms zelfs goede
kunst die voor iedereen toegankelijk of verwerpelijk blijft. Veel
tentoonstellingen zijn gratis te bezichtigen. De beste galeries
houden een vinger aan de pols van wat actueel gebeurt. In de
zomer kunnen de beperkt geïnteresseerden hun hartje ophalen in
de vele parken in het Vlaamse land waar kunst in openlucht
wordt getoond, zoals het Middelheim in Antwerpen.

In een cultuurcentrum als dat van Strombeek komen alle moge-
lijke vormen en uitdrukkingen van cultuur samen in een context

die soms schril afsteekt met het ‘kunstencentrumachtige’ waar-
mee de meeste van  dergelijke  instellingen zijn besmet. Alles is
‘verkunstencentrumd’ in de kunst, waardoor het wordt onderwor-
pen aan bureaucratie en specialisatie ten top.

Begin dit jaar mocht ik in de centrale ruimte van het cultuur-
centrum Strombeek de tentoonstelling I am your Private Dancer
bouwen. Hoewel niet eens de naam ‘tentoonstellingsruimte’
waardig, blijft het een heerlijke vrije plaats. En plek waar het
beste op het vlak van hedendaagse kunst zich aan zovele onbe-
kenden kan laten zien. Het tonen van werk van Meg Stuart,
Yvonne Rainer, Trisha Brown, Bruce Nauman, Rosas, Franz West,
Grace Ellen Barkey en zovele andere topartiesten, naast jonger
talent zoals Peter Rogiers en Kelly Schacht op één expo is een
radicale hybridisering. Het speelt zich niet af binnen de beslo-
tenheid van een afgeschermde en goed verwarmde schouwburg
voor een select publiek, maar wordt getoond aan ‘publieken’ die
de vrijheid behouden hier iets of niets mee te doen.

Hybridisering is een modeverschijnsel. Het past nu eenmaal als
kunstenaar om grensoverschrijdend te werken met verschillende
media. Een theatermaker voelt zich bijna verplicht een video te
maken; een schilder laat zich ook graag omringen met video-
kunst... Het past allemaal perfect in het plaatje van nomadisch
modern te zijn.

Niet de kunsten maar het publiek moet dringend hybridiseren. Ik
ben net terug van New York, waar de musea vol lopen met een
gekleurd publiek. Bij ons is een niet-blanke man/vrouw in een
schouwburg of een museum een hoogst uitzonderlijke vaststel-
ling en bijna een act te noemen.

Kunst moet zich bedienen van de middelen die noodzakelijk zijn
om datgene wat een kunstenaar wil uitdrukken, kracht bij te
zetten. De rest doet niet veel ter zake. Een schilder zoals de
Duitser Gerhard Richter voelt de noodzaak niet om te filmen.
Zijn geschilderde beelden zijn veelal wereldbeelden waarvan de
schoonheid de mens los maakt van het banale. Het brengt hem
op een hoger niveau van mens-zijn. Richters beelden verontrus-
ten. Ze doen ons nadenken over de manier waarop wij georgani-
seerd samenleven.

De kunstenaar wrikt zich een oordeel tegenover de wereld. Hoe
hij dat doet, doet niets ter zake en is bijkomstig. De ene danst
beter dan dat hij het met woorden op papier moet schrijven. Wat
telt is dat wat hij wil uitdrukken spreekt voor een zo breed en
hybride mogelijk publiek. Zonder dat dit publiek zich hierbij
gedwongen voelt.

Luk La m b re c ht

R EAC T I E
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32 1/ INDIVIDUELE KUNSTENAARS
(die minstens drie jaar betrokken zijn bij het kunstgebeuren binnen de
Vlaamse Gemeenschap)

• 1 5 / 0 8 / 2 0 0 8 : ontwikkelingsgerichte beurzen > 8.000 euro voor
werkjaar 2009
• 1 5 / 0 8 / 2 0 0 8 : projectbeurs > 8.000 euro voor een project dat
aanvangt in 2009
(opgelet: voor projecten in het veld van de muziek en de podiumkunsten
kunnen alleen projectbeurzen worden toegekend die zich situeren op het
vlak van de reflectie)
• 1 5 / 0 9 / 2 0 0 8 : projectbeurs < 8.000 euro voor een project dat
aanvangt in de periode januari–april 2009
(opgelet: voor projecten in het veld van de muziek en de podiumkunsten
kunnen alleen projectbeurzen worden toegekend die zich situeren op het
vlak van de reflectie)

2/ INTERNATIONALE INITIATIEVEN

1 5 / 0 3 / 2 0 0 8 : vertaling van niet-periodieke publicaties periode
augustus–december 2008

3 1 / 0 3 / 2 0 0 8 : internationale projecten periode
september–december 2008
1 / 1 0 / 2 0 0 8 : internationaal project of netwerk (aanvrager uit
Vlaanderen of Brussel), werkjaar 2009

3/ UITGAVE VAN NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES

15/09/2008: uitgevers, publicaties die verschijnen in 2009

WIJZIGINGEN KUNST E N D EC R E ET IN DE MAA K

Op 15 februari keurde de Vlaamse Regering een aantal wijzigingen aan het Kunstendecreet principieel goed. Dit betekent
echter niet dat deze wijzigingen vandaag al van kracht zijn. Het dossier moet nog een hele procedure doorlopen. Zo worden
de wijzigingen aan het decreet in het Vlaams Parlement besproken en gestemd. Aanvullend zijn er ook nieuwe uitvoerings-
besluiten nodig.  

De voorgestelde wijzigingen zijn ingrijpend: 
• nieuwe deadlines voor het indienen van subsidieaanvragen
• uniform aanvraagformulier voor zowel het inhoudelijk/artistiek als het financieel plan (‘format’)
• nieuwe criteria
• meerjarige aanvragen voor drie jaar (en niet voor twee of vier jaar)

Het VTi volgt deze procedure op de voet en zal er regelmatig over berichten via w w w . v t i . b e. Iedereen die overweegt om in 
september een aanvraag voor een meerjarige subsidie in te dienen, kan best regelmatig polshoogte nemen voor een laatste
stand van zaken.

4/ KUNSTENORGANISATIES, INSTELLINGEN VAN DE VLAAMSE
GEMEENSCHAP, KUNSTEDUCATIEVE OF SOCIAAL-ARTISTIEKE
ORGANISATIES, STEUNPUNTEN

1 / 0 9 / 2 0 0 8 : structurele subsidie vanaf 2010 
(zie hoger: wijzigingen Kunstendecreet!)

1 5 / 0 9 / 2 0 0 8 : projectsubsidie werkjaar 2009

5/ KUNNEN HET HELE JAAR AANGEVRAAGD WORDEN:
• creatieopdracht op het vlak van muziek en muziektheater 
(ten laatste twee maanden na ondertekening van de overeen-
komst tussen componist en opdrachtgever)
• internationale projecten ingediend door organisaties die 
niet gevestigd zijn in Vlaanderen of Brussel: minstens twee
maanden vóór aanvang.
• werkverblijven in het buitenland: minstens drie maanden 
voor aanvang, tenzij gemotiveerde uitzonderingen 
• internationale reis-, verblijf- en transportkosten: minstens
één maand voor aanvang, tenzij gemotiveerde uitzonderingen
• vertaling van een artikel uit het Nederlands naar andere
talen en omgekeerd: minstens één maand voor de publicatie,
tenzij gemotiveerde uitzonderingen
• o p n a m e p r o j e c t e n

Meer informatie over het Kunstendecreet, aanvraagformulieren en 
subsidieoverzichten: h t t p : / / w w w . c j s m . v l a a n d e r e n . b e / c u l t u u r / k u n s t e n /
k u n s t e n d e c r e e t / i n d e x . h t m l

Bij het CultuurContactpunt Vlaanderen kan je terecht voor informatie
over Europese subsidies: 
http://www.cjsm.vlaanderen.be/ccp/                                            [ N W ]

D EADLINES VOOR HET INDIENEN VAN SUBSIDIEAA N V R AGEN IN HET KADER VAN HET KUNST E N D EC R E ET

B E L E I D



Impro in O.— Dramastudenten Gent o.l.v. Sam Bogaerts — Eerste Hulp in O.
Foto: Tine Declerck



ST U D I EDAG 
K I N D E R K U N ST E N
21|0 5|20 0 8
H ET PA L E I S
A N TW E R P E N
Op vraag van een aantal jeugdtheaters is in januari een
reflectiegroep gestart met enkele organisaties die met en
voor kinderen en jongeren werken. Directe aanleiding was de
bezorgdheid over de aansluiting van de artistieke praktijk op
de snel veranderende leefwereld van kinderen en jongeren,
en de wens om een gezamenlijk actieplan te onderzoeken.

Op woensdag 21 mei gooit deze werkgroep voor een eerste
maal de deuren open naar eenieder die professioneel werkt
met kinderen en/of jongeren. Deze dag is opgevat als een
uitnodiging om actief mee te denken over het vormgeven van
een open en dynamisch landschap. Dit actief engagement
kan op verschillende manieren gebeuren.

De namiddagsessie is opgevat als een publiek forum. Twee
sprekers bijten de spits af door dieper in te gaan op het
spanningsveld tussen de sector en zijn doelgroep. Vervolgens
gaan we in ware estafettestijl een debat aan met enkele
leden van de reflectiegroep. Ook worden de eerste resultaten,
actie- en knelpunten tegen het daglicht gehouden. 

Wie zelf uitgesproken ideeën heeft over de toekomst van het
kinder- en jeugdtheater kan deze al in de ochtend in interac-
tie met de leden van de reflectiegroep kenbaar maken.

Details over de studiedag zijn te vinden op: 
w w w . v t i . b e / k i n d e r k u n s t e n

Ook dit jaar nodigt het Kunstenfestivaldesarts, in samen-
werking met Bains:Connective, APT en het Vlaams Theater
Instituut, een aantal kunstenaars uit die het festival van
zeer nabij zullen volgen. Met het ‘Residence and Reflection’-
project wil het festival een ruimte creëren waarin verschillen-
de interpretatiekaders, politieke overtuigingen, ethische
bedenkingen en esthetische voorkeuren elkaar kunnen voe-
den. Jonge artiesten uit alle hoeken van de wereld bezoeken
samen met hun Belgische collega’s een rist festivalvoorstel-
lingen, waarna ze met elkaar in gesprek gaan. Tien dagen
lang duiken ze de theaterzaal of tentoonstellingsruimte in, 
en nemen ze hun observaties, bedenkingen en bezwaren mee
naar de discussietafel. 

Deelnemers van editie 2008 zijn: Mladen Alexiev (BG),
Zuleikha Allana (IN), Fahmi Fadzil (MY), Ismail Fayed
(Egypte), Zan Yamashita (Japan), Clément Laloy (Brussel),
Virginie Strubbe (Brussel), Sujata Goel (Brussel), Olivier
Hespel (Brussel), Bram De Cock (Brussel, o.v.), Lars
Kwakkenbos (Brussel).

Meer info: w w w . k f d a . b e

VTi KA L E N D E R

R E S / R E F
K U N ST E N F E ST I VA L D E SA RTS
B R U S S E L
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[ I N T E R N AT I O N AAL SEMINARIE]
HOME & AWAY:
C O M PARING NATIONAL POLICIES
FOR LIVE ARTS TOURING 
29 – 3 0|0 5|20 0 8
B R U S S E L
Op 29 tot 30 mei 2008 organiseren IETM* en het Vlaams
Theater Instituut een tweedaags seminarie over internatio-
naal toeren in de podiumkunsten, dit in het kader van een
IETM Satellite meeting in Brussel. Deze besloten bijeenkomst
richt zich tot culturele beleidsmakers uit verschillende
Europese landen, die zich bezighouden met internationale
samenwerking. 

Tijdens de laatste decennia heeft de internationale uitwisse-
ling in de podiumkunsten een hoge vlucht genomen. Er zijn
meer coproducties en meer netwerken. De mobiliteit van indi-
viduele kunstenaars is toegenomen. Politieke, technologische
en economische ontwikkelingen maakten van Europa een
schijnbaar vanzelfsprekende biotoop voor de productie en
presentatie van podiumkunsten. Maar er zijn duidelijk een
aantal onevenwichtigheden in dit transnationale podiumcir-
cuit. Internationaal toeren blijft arbeidsintensief en duur.
Verschillende parameters hebben een invloed op de kansen
voor producties om internationaal op tournee te gaan: het
land van herkomst en bestemming, de artistieke discipline,
de omvang van de productie, het symbolische en sociale
kapitaal van de producenten en presentatoren,...
Internationaal toeren lijkt voor sommigen meer vanzelfspre-
kend dan voor anderen. 

Het seminarie is georganiseerd in samenwerking met het
platform van de instellingen: ONDA (Frankrijk), VTi, TIN
(Nederland), de British Council, ETI (Italië) en Vilnius –
Culturele Hoofdstad van Europa 2009. Zij delen de overtui-
ging dat het Europese cultuurbeleid de mobiliteit van pro-
ducties en het circuleren van de podiumkunsten moet onder-
steunen. Hiertoe is begonnen met de uitwisseling van ideeën
en praktijken om op Europees niveau iets te doen aan ver-
schillen en ongelijkheden tussen landen, regio’s, kunste-
naars, culturele actoren en disciplines. 

Het seminarie van mei heeft een dubbel doel: 
• Een stand van zaken opmaken van de internationale sprei-
ding van podiumproducties. Speciale aandacht zal worden
besteed aan asymmetrische verhoudingen die zich vandaag
voordoen (geografie, artistieke disciplines, reputatie, etc.). 
• Het genereren van ideeën voor innovatieve modellen en
instrumenten voor een meer evenwichtige verspreiding van
producties in Europa. Verschillende bestaande initiatieven
worden gepresenteerd en besproken.

Meer info: j o r i s @ v t i . b e

[ R O N D ETA F E L]
P L AT FORM 
P O D I U M K U N STEN 
20|0 5|20 0 8
B R U S S E L
Tijdens het seizoen 2007–2008 organiseren het Vlaams
Theater Instituut en Cultuur Lokaal een reeks informele
gesprekken met programmatoren van werkplaatsen, cultuur-
en kunstencentra. Deze ontmoetingen zijn erop gericht om de
keten van programmeren – van werkplaatsen over kunsten-
centra tot cultuurcentra – beter te oliën. Op die manier zal
de cultuurspreiding bevorderd worden. De aftrap van deze
gesprekken werd gegeven op het Theaterfestival 2007.
Nadien waren er sessies in STUK (8 november 2007), Kaai-
theater (6 december 2007) en Vooruit (14 februari 2008).

Op 20 mei vindt een vijfde sessie plaats, waarbij we probe-
ren om praktische samenwerkingsmodellen te ontwikkelen
voor de spreiding van podiumvoorstellingen, dit met het oog
op het seizoen 2009–2010. We onderzoeken onder andere de
mogelijkheden van een circuit om meer speelkansen te gene-
reren voor nieuwe makers, vergelijkbaar met het Blind Date
Circuit in Nederland.

P R A K T I S C H
20|05|2008, 15:00-18:00
Cultuur Lokaal, Priemstraat 51,  Brussel
Meer info: j o r i s @ v t i . b e
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VTi T U S S E N STA N D

[ S T U D I E D A G ]
ACTIEDAG INTERCULTURALISEREN
Op dinsdag 26 februari 2008 organiseerde het Ministerie van
Cultuur, Jeugd, Sport en Media een tweede actiedag over
interculturaliseren. De samenkomst had als doel de deelne-
mers te inspireren en te mobiliseren door de uitwisseling van
interculturele ideeën en praktijken. Minister Bert Anciaux gaf
een stand van zaken van de realisatie van het Vlaams
actieplan interculturaliseren en tevens werd de nieuwe por-
taalsite www.interculturaliseren.be voorgesteld.
Tijdens de actiedag organiseerden het VTi en Kunst en
Democratie een workshop over ‘interculturele competenties in
de praktijk’. In de publicatie Tracks. Artistieke praktijk in een
diverse samenleving (VTi, Kunst en Democratie, EPO) werd in
kaart gebracht hoe twintig kunstenaars en organisaties
omgaan met de diversiteit in de samenleving. Zijn die
inzichten van collega’s in Tracks een kapstok voor andere
organisaties uit het bredere culturele veld die eveneens de
interculturele sprong willen wagen? Tijdens de sessie gingen
verschillende organisaties – met een korter of langer intercul-
tureel traject achter de rug – in gesprek met elkaar en met
kunstenaars. In een estafette-interview polsten ze bij elkaar
naar ambities en de realiteit, drempels en valkuilen, naar wat
interculturele competentie is en wat geslaagde interculturele
processen kenmerkt. Deelnemers waren Rachid Atia (Stad
Antwerpen), Saddie Choua (documentairemaker), Sarah De
Boeck  (Curieus), An van. Dienderen (CICI /U Gent), Cecile Van
Humbeeck (HOB), Tine De Laet (Opendoek), Gustavo Miranda
(danser/choreograaf), Wim Oris (WiSPER), Greet Stappaerts
(Middelheim). 
Een verslag van deze sessies en de hele actiedag is te vinden
op www.interculturaliseren.be [JJ]

[ O N D E R Z O E K ]
PRAKTIJKPROJECTEN CULTUURMANAGEMENT
Het wordt stilaan een mooie traditie: ook dit jaar kiezen stu-
denten cultuurmanagement ervoor om hun praktijkproject in
het VTi te maken. 
Hanne Doms pikt in op een thema uit Kanaries in de koolmijn,
masterplan voor dans in Vlaanderen en Brussel dat het VTi in
december 2007 voorstelde. Aan welke ondersteuning hebben
dansers en choreografen in hun individueel traject het meeste
nood? En hoe kunnen organisaties daar beter op inspelen?
Berit Sohn is een Duitse juriste die onderzoekt hoe het beheer
van (grote) cultuurgebouwen best geregeld is. Ze gaat na aan
welke voorwaarden en criteria het beheer van de culturele
infrastructuur vanuit het artistieke oogpunt moet voldoen.
Daarvoor bestudeert ze een aantal concrete modellen in
Duitsland.                                                                    [NW]

WWW. K WA RTS . B E
VOOR MEER TRANSPARANTIE IN HET KUNST E N B ED R I J F

DEELNEMEN KAN NOG!

De kunstensteunpunten (Vai, BAM, MCV, VTi) lanceren dit jaar
in partnerschap met de belangenbehartigers (oKo, VOBK,
Clubcircuit) een grootschalige dataverzameling in het kuns-
tenveld. Sinds eind maart kan je via een online enquête ken-
cijfers voor 2007 invullen. Vanaf september of oktober kan je
die cijfers vergelijken met die van anderen in de sector. Ook
meer beleidsgerichte analyses voor het geheel van de sector
worden mogelijk.

Via dit systeem bouwen we kennis op over de zakelijke
aspecten van de werking van kunstorganisaties:
• artistieke activiteiten (de verschillende artistieke functies,
• het profiel van de programmering en publiek,...)
• medewerkers (tewerkstelling, functies, in- en uitstroom,
• kunstenaars,...)
• infrastructuur (voor repetities, zaalcapaciteit, ateliers,...)
• financiën (verdeling van budget, eigen inkomsten,...)

Er is bewust gekozen om zoveel mogelijk de al beschikbare
cijfers op te vragen. Elke professionele organisatie heeft een
sociale balans, boekhouding, jaarrekening en jaarverslag
en/of afrekening van subsidie voor de Vlaamse Gemeenschap.
Kwarts.be is daarop afgestemd. Privacy is gegarandeerd: nie-
mand krijgt gegevens te zien over één organisatie.

Alle organisaties die in het Kunstendecreet een structurele
subsidie ontvangen, hebben een rechtstreekse oproep per 
e-mail gekregen. Alle anderen die graag participeren aan 
dit project, kunnen zich nog steeds op www.kwarts.be aan-
melden. 

Meer info: An Lambrechts (an@overlegkunsten.org) 
of Dries Moreels (dries@vti.be)                                      [DM]
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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, Joris Janssens, 
Annick Lesage, Dries Moreels, Ann Olaerts, Bart Ooghe,
Maarten Soete, Anna van der Plas, Nikol Wellens

C O U R A N T#8 5
Redactie: Jef Aerts, Joris Janssens, Annick Lesage, 
Dries Moreels, Ann Olaerts, Maarten Soete, Nikol Wellens
Eindredactie: Jef Aerts
Foto’s Eerste Hulp in O.: Tine Declerck

Vormgeving: Paul Boudens
Druk: Sintjoris

IS SN  07 76 -11 9 8

P LO EG  VTi
Eind maart ging Anna van der Plas bij het VTi aan de slag als
projectmedewerker voor het overleg rond kinderkunsten. 
Sinds half april kreeg het VTi ook versterking van Bart Ooghe,
onderzoeksmedewerker voor het project BOM-VL.

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



V L AA M S T H EAT E R I N ST I T U U T
S a i n c te l ette s q u a re 19  1000 Bruss e l

T +32.2.20 1.0 9.06  F+32.2.20 3.0 2.05  
i nfo @ vti.be  

www.vt i . b e

Een dag aan de kust — Jozef Wouters, Menno Vandevelde (fABULEUS) 
— Eerste Hulp in O. | Foto: Tine Declerck


