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De wereld waarin we leven is geobsedeerd door 
veiligheid. Toch slaagt diezelfde wereld er niet in om 
de grootste, reële dreiging – de aan de gang zijnde 
klimaatverandering – voldoende hoog op de agenda 
te plaatsen. De Europese Unie draaide recent haar 
ambities inzake beheersing van de uitstoot van 
broeikasgassen zonder verpinken terug. En dit door 
de financiële crisis en de verwachte economische 
gevolgen. Het IPCC (VN-klimaatpanel) heeft dan wel 
de Nobelprijs voor de Vrede 2007 gekregen, maar 
stelt scherp het totale gebrek aan gecoördineerde, 
globale acties aan de kaak.

Toch is er niet veel reden om te treuzelen. Steeds 
meer wetenschappelijke onderzoeksresultaten tonen 
aan dat het alarmerende ontwikkelingsscenario 
van het IPCC nog veel te optimistisch is. Toen ik 
eind september op een TippingPoint conferentie in 
het Potsdam Institut für Klimafolgenforschung aan 
één van de aanwezige klimatologen vroeg hoe hij 
de situatie zou samenvatten, was zijn antwoord: 
‘Climate change is on! Act now! Or better, act 
yesterday!’

TippingPoint is een Britse organisatie die sinds 
enkele jaren probeert de kunstensector wakker te 
schudden en te engageren in de grote ecologische 
uitdaging die ons wacht. Welke rol kunnen kunst 
en kunstenaar spelen in het verbeelden van 
toekomstgerichte scenario’s? In het ontwikkelen 
van ‘een andere manier van denken’? Hoe kunnen 
kunstenorganisaties werken aan een andere 
productie- en presentatiepraktijk?  
Dat TippingPoint een Brits initiatief is, is niet 
toevallig. De aanwezigheid van de klimaat-
problematiek in de media, in de politiek (lokaal en 
nationaal) en in de civiele maatschappij is er vele 
malen groter dan bij ons.

Ook de kunstensector heeft er al een hele 
weg afgelegd. Natuurlijk kan ook hier kunst 
de wereld niet redden. Maar zoals op heel wat 
andere terreinen kan kunst ook binnen de 
klimaatproblematiek een bijdrage leveren aan het 
ontwikkelen van vernieuwende ideeën. Ideeën 
die langzaam veld zullen winnen en misschien 
aanleiding geven tot nieuwe praktijken in onderzoek, 
onderwijs, economie en, wie weet, politieke 
besluitvorming. 

Waarom is de ecologische crisis waarin we ons 
bevinden dan zo manifest afwezig op onze Vlaamse 
podia en in onze Vlaamse theaters? Waarom is 
de, ondertussen voor iedereen duidelijk zichtbare 
klimaatverandering, geen prioritair aandachtspunt 
in de honderden beleidsnota’s die recent werden 
geschreven? Riccardo Petrella zei onlangs op een 
studienamiddag in het Brusselse La Bellone: ‘La 
crise écologique devrait mettre les artistes en 
crise.’ Misschien is de problematiek te groot, te 
overrompelend? Misschien wordt ze als te concreet, 
te wetenschappelijk aangevoeld?

In dit nummer van Courant komen de 
uitzonderingen op de regel aan het woord. Als we 
iets substantieels willen betekenen in een globaal 
streven naar nieuwe ecologische evenwichten, 
dan moeten die uitzonderingen dringend de regel 
worden. Het Kaaitheater en VTi willen de zaak 
een duw in de rug geven. Daarom nodigen we de 
Vlaamse podium kunstensector uit op 12 november 
voor een colloquium met als titel: ‘De ecologische 
voetafdruk van de podiumkunsten.’  
Act now! Zorg dat u erbij bent.

Guy Gypens,
Artistiek directeur Kaaitheater

You cannot solve a problem with the 
same thinking that caused the problem

albert Einstein 

wooRd vooRaf
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De podiumsector wordt momenteel nog niet aange-
sproken op zijn ecologische verantwoordelijkheid.  
Bij een kleine rondvraag bleek dat slechts een 
handvol podiumorganisaties en -kunstenaars in 
Vlaanderen en Brussel bewust omgaan met de 
eigen CO2-uitstoot en de opwarming van de aarde. 
Hoog tijd dus om het milieudebat ook binnen de 
podiumkunsten verder op gang te trekken.

Tegelijk met het verschijnen van deze Courant 
organiseren Kaaitheater en VTi een eerste 
conferentie over de ecologische voetafdruk van 
de podiumkunsten. Dit nummer staat dan ook 
volledig in het teken van de rol van de kunsten in de 
milieuproblematiek. Guy Gypens, artistiek directeur 

van Kaaitheater, ging in op de uitnodiging om het 
woord vooraf te schrijven en zet meteen de toon.
In het dossier leest u meer over enkele interessante 
praktijkvoorbeelden in het Verenigd Koninkrijk: 
TippingPoint en Green Theatre. We hadden een 
boeiend gesprek met Vlaams klimaatambassadeur 
Serge De Gheldere en gingen we op zoek naar 
getuigenissen van collega’s in de podiumsector over 
hun dagelijkse ecologische reflexen. 

Hiernaast vindt u ook alle details over het  
programma van de klimaatconferentie.  
We nodigen u van harte uit om op 12 november in 
het Kaaitheater zelf de eerste stap te zetten en het 
debat te openen.

Wat doet ú voor het klimaat?

InLEIdInG

wat is de impact van de podiumkunsten op de klimaatverandering? Prospectiereizen en (internationale) 
tournees, een indrukwekkend decor en lichtplan, massa’s affiches en programmafolders, warme zalen 
met een grote parking voor de deur... – is het in de toekomst allemaal wel zo vanzelfsprekend? of 
voelen we de ecologische ingrepen eerder als een bedreiging voor de artistieke autonomie?

Don Kyoto en BULK architecten
voor deze klimaatCourant vroegen we dimitri Leue om een beeldbijdrage. als don kyoto fietste hij 
dit voorjaar het land rond met zijn zo goed als co2-vrije theatervoorstelling. momenteel werkt hij 
in hEtPaLEIS aan zijn regie van het zelfgeschreven armandus de Zoveelste, waarvoor het team van 
BULk architecten het decor bedacht. zo werd deze bijdrage een samenwerking tussen don kyoto en 
BULk architecten. verspreid doorheen het nummer vindt u vier grote foto’s van gekende theaterzalen, 
iedere keer voorzien van een opvallende (en poëtische) ecologische ingreep.
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kLIMAATCoNFERENTIE 12|11|2008 - kAAITHEATER

PRoGRAMMA

Vanaf 09:30  onthaal met koffie en thee

10:00 welkom door Ann olaerts

10:15 introductie van de sprekers door Guy Gypens:
 marc watts, arup: ‘Green theatre: taking action on climate change’
 Peter tom jones, kULeuven: ‘Ecologie en duurzame ontwikkeling’
 tom michielsen, cc mUzE: ‘fair art: kunst, cultuur en duurzaamheid’

13:00-14:00 broodjeslunch

14:00-16:00 namiddagprogramma, kies een sessie:

1/ PRAkTIjkVooRbEELdEN UIT HET VERENIGd koNINkRIjk
Sustainable theatres, tippingPoint, carbon calculator for theatre productions (in het Engels)
Ben todd (executive director arcola theatre: www.arcolaenergy.com), angela mcSherry 
(consultant tippingPoint: www.tippingpoint.org.uk)

2/ ECobEWUST PRodUCEREN EN ARTISTIEkE VRIjHEId
hoe tijdelijke artistieke teams motiveren voor een ecologischer praktijk? Is een ecologische 
reflex in het productieproces een beperking van de vrijheid van de podiumkunstenaar? En wat 
is het effect op de beschikbare tijd en middelen? Is een aangepaste calculator naar Engels 
voorbeeld een hulpmiddel om de ecologische voetafdruk zichtbaar te maken? 

3/ ECobEHEER
hoe begin je aan een ecologisch meer verantwoord beheer en gebruik van infrastructuur en 
uitrusting? waar kan je de juiste informatie vinden? hoe krijg je je collega’s overtuigd? wat is 
de impact op het budget? Is ecobeheer in een beschermd historisch pand wel mogelijk? welke 
overheidssteun is er voor te vinden?

4/ MobILITEIT
hoe vaak stappen we op het vliegtuig voor prospectie en tournees? welke prijs betaalt het 
milieu voor het invliegen van een overzees gezelschap voor slechts twee voorstellingen? kunnen 
we niet meer met de fiets of het openbaar vervoer naar het werk? met welke instrumenten 
kunnen we het publiek aansporen tot energiezuiniger vervoer naar onze voorstellingen?

16:00-17:00 slotwoord en receptie

EEN oRGANISATIE VAN kAAITHEATER EN VTI
deze bijeenkomst ziet vti als een startpunt en heeft vooral de bedoeling om te informeren en te sensibiliseren. 
op langere termijn wil vti de vlaamse podiumsector stimuleren om, voor zover dat nog niet het geval is, een 
duurzame reflex te ontwikkelen die op alle niveaus van het artistieke werk van toepassing is. vti zal hiervoor 
in nauwe interactie met het werkveld een meerjarig traject uitzetten en op regelmatige basis informatie ter 
beschikking stellen, workshops en werkbezoeken organiseren en beleidsmatige voorstellen formuleren.

De ecologische voetafdruk 
van de podiumkunsten

www.arcolaenergy.com
www.tippingpoint.org.uk
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De ecologische voetafdruk is een manier om het 
menselijk verbruik van natuurlijke rijkdommen 
te meten. Om dit verbruik te vergelijken met het 
vermogen van onze planeet om deze bronnen ter 
vernieuwen, drukken we de ecologische voetafdruk 
eveneens uit in hectare van het aardoppervlak. In 
2001 werd de ecologische voetafdruk berekend 
op 2,2 hectare per persoon. Dit wil zeggen dat de 
mensheid het natuurlijk kapitaal sneller opgebruikt 
dan het kan aangemaakt worden. De ecologische 
voetafdruk is niet overal even groot: een Europeaan 
neemt 5,1 hectare, terwijl een Afrikaan met 1,2 hec-
tare minder gebruikt dan zijn beschikbaar aandeel.

Tussen 1961 en 2001 is de ecologische 
voetafdruk van de hele mensheid met 160% 
toegenomen. De voetafdruk is sneller gegroeid 
dan de wereldbevolking, die in dezelfde periode 
is verdubbeld. Deze spectaculaire stijging is 
voornamelijk het gevolg van het toegenomen 
energieverbruik. Fossiele brandstoffen stoten bij 
verbranding CO2 uit en zijn de voornaamste bron 
van milieuvervuiling.

Voedsel, huisvesting en mobiliteit zijn samen 
verantwoordelijk voor 80% van de menselijke 
impact op het leefmilieu. Campagnes roepen de 
(Westerse) mens op om milieuvriendelijker te leven. 
Op basis van wetenschappelijk onderzoek worden 
modellen ontwikkeld om de ecologische voetafdruk 
te berekenen. Manieren om deze voetafdruk te 
verkleinen zijn:
g  energie: verbruik voor mobiliteit en verwarming 

verminderen, hernieuwbare energie
g afval: voorkomen en reductie van afvalstoffen, 

hergebruik van grondstoffen
g voedsel: duurzame landbouw, reduceren van 

vleesconsumptie
g water: zuinig gebruik van drinkwater.

Het verkleinen van de ecologische voetafdruk vraagt 
in de eerste plaats bewustwording en gedragsveran-
dering. Overheidscampagnes (bijvoorbeeld sorteren 
van afval, promotie van spaarlampen) geven hierbij 
een duw in de rug. In de tweede plaats is er ook 
een financiële meerkost die deels gedekt wordt door 
de verlaging van het energieverbruik. Deze meerkost 
wordt op het vlak van isolatie van gebouwen en 
installaties voor hernieuwbare energie gedrukt door 
overheidssteun, voornamelijk in de vorm van fiscaal 
voordeel en premies.

Het kader van dit beleid wordt op wereldschaal 
gevormd. Binnen de VN is er sinds december 1992 
een Commissie Duurzame Ontwikkeling actief 
waarin ook een Belgische delegatie zetelt. De Kyoto-
doelstellling bepaalt dat tussen 2008 en 2012 
de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen door de 
industrielanden gemiddeld 5% lager moet liggen 
dan in 1990. België heeft zich hiertoe, samen met 
de EU-landen, geëngageerd. Via de implementatie 
van Europese richtlijnen zijn de Federale en 
Vlaamse overheden verplicht maatregelen te nemen 
om doelstellingen rond bijvoorbeeld hernieuwbare 
energie te realiseren.

Meer over de ecologische voetafdruk en 
klimaatverandering: 
Basisinformatie over de ecologische voetafdruk en 
een gedragsscan: www.voetafdruk.be
Bereken je ecologische voetafdruk: www.wwf.be
Campagnes en processen voor gedragsverandering: 
www.ecolife.be
Basisinformatie over duurzame ontwikkeling:  
www.vodo.be
Compenseer je CO2-uitstoot: www.compenco2.be
Informatie over labels: www.ecolabel.be
Plan C, Vlaams Transitienetwerk Duurzaam 
Materialenbeheer: www.planclanceert.be

InLEIdInG

minder dan een kwart van het aardoppervlak is biologisch productief voor het afbreken van afvalstoffen 
en het aanmaken van natuurlijke bronnen van energie, voeding, grondstoffen. de wereldbevolking van 
6,7 miljard mensen kan 11,2 miljard hectare aardoppervlak gebruiken om te wonen, zich te voeden, 
te kleden, te verwarmen, te verplaatsen... en al het afval dat daarbij geproduceerd wordt te verwerken. 
dat is dus 1,6 hectare per persoon.

Hoe zit dat weer met die ecologische voetafdruk?

www.voetafdruk.be
www.wwf.be
www.ecolife.be
www.vodo.be
www.compenco2.be
www.ecolabel.be
www.planclanceert.be
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Ik wISt nIEt dat EnGELand zo GRoEn waS

TippingPoint ontwikkelt hiertoe een waaier van acti-
viteiten, gericht op de confrontatie van kunstenaars 
met de klimaatuitdagingen. Zo is er een reeks van 
bijeenkomsten met een intensieve dialoog tussen 
kunstenaars, wetenschappers en andere betrokkenen. 
Van cruciaal belang is de erkenning dat de klimaat-
verandering wel degelijk culturele implicaties heeft.
Daarnaast stimuleert TippingPoint het kritische 
denken en handelen van kunstenaars in het bredere 
maatschappelijke gesprek over de gevolgen van 
de klimaatverandering. Het zoekt naar innovatieve 
manieren om de betrokkenheid van kunstenaars bij 
dit complexe vraagstuk te verhogen. 

TippingPoint is netwerkorganisatie die het hele jaar 
door een knooppunt wil zijn tussen de werelden van 
kunst, wetenschap en klimaat – door middel van 
eenmalige evenementen, conferenties en publieke 

debatten. Zo co-organiseerde TippingPoint dit voor-
jaar de tweedaagse conferentie ‘Climate Change. 
Gauging the Temperature’, over de manier waarop 
beeldende kunstenaars omgaan met de mondiale 
klimaatproblematiek.

TippingPoint bevraagt de bereidheid van de cultu-
rele sector om – met kennis van zaken – de kool-
stofuitstoot in te perken en om de impact op het 
milieu te verlagen. Podia, galerijen, festivals, musea 
zijn immers energieverslindende bedrijfjes, daarin 
verschillen ze niet van de rest van de samenleving. 
Door best practices te laten circuleren, wil Tipping-
Point bijdragen tot een mentaliteitsontwikkeling en 
zoeken naar oplossingen voor concrete problemen.

http://tippingpoint.org.uk/

TippingPoint
kunst en wetenschap voor het klimaat

wat zijn de culturele implicaties van de klimaatverandering? welke rol kunnen kunstenaars spelen 
bij het nadenken, sensibiliseren en communiceren hierover? In het verenigd koninkrijk neemt 
tippingPoint een actieve rol op in het debat over kunst en klimaat. volgens de organisatie kan net ‘de 
kracht van de verbeelding’ helpen om het klimaat te stabiliseren. 

http://tippingpoint.org.uk/
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Het plan kwam tot stand dankzij een samenwerking 
met de The Theatres Trust en de Professional Lighting 
and Sound Association. Zowel kleine, onafhankelijke 
producenten als grote commerciële theaters waren 
betrokken bij de voorbereiding van deze campagne. 

Het plan wil een gids zijn in de verschillende ter-
reinen waar energiebesparing mogelijk is en raakt 
niet aan de artistieke integriteit. Naast de algemene 
vermindering van het energieverbruik is er ook aan-
dacht voor een meer energiebewuste mobiliteit van 
de sector en het publiek, en efficiënt afvalbeheer. 
Concrete voorbeelden illustreren de haalbaarheid: 
van de productie van een voorstelling, over het 
energieverbruik van de zalen, tot de mobiliteit van 
het publiek komen aan bod.

Bij het opmaken van een klimaatplan is het belangrijk 
om een evenwicht na te streven tussen zichtbare in-
grepen met misschien een kleinere voetafdruk aan de 
ene kant, en onzichtbare maatregelen die een groot 
verschil kunnen maken aan de andere. Door koffie 

te schenken in herbruikbaar servies draag je je visie 
uit naar je publiek, met de condensatieketels in de 
kelder reduceer je de CO2-uitstoot en betaal je een 
lagere energiefactuur. Sommige ingrepen vragen een 
grote financiële investering die zich pas na meerdere 
jaren zal terugbetalen, andere een persoonlijke inzet 
om jarenlange gewoonten te veranderen.

Om het gesprek over ecologische impact van 
artistieke beslissingen te ondersteunen, is er 
een ‘Carbon calculator for theatre productions’ 
ontwikkeld. Van pre- tot postproductie berekent 
het model voor elke beslissing de CO2-uitstoot: 
van het aantal pagina’s en exemplaren van de 
tekstbrochure, over het aantal medewerkers per 
repetitie, tot elk aspect van de scenografie. 
Het hele plan en de calculator is makkelijk op 
internet te vinden via: http://www.london.gov.uk/
mayor/publications/2008/09/green-theatres.jsp. 

Hiernaast als smaakmaker alvast een selectie 
van mogelijke acties.

op 9 september lanceerde Boris johnson, burgemeester van Londen, het ‘Green theatre action plan’. 
In de Londense theatergebouwen wordt 50.000 ton co2 per jaar geproduceerd. het stadsbestuur en 
de sector engageren zich nu om deze uitstoot tegen 2025 met bijna 60% te verminderen. deze actie 
past in de algemene klimaatdoelstelling van de Britse hoofdstad.

Green Theatre
taking action on climate change

http://www.london.gov.uk/mayor/publications/2008/09/green-theatres.jsp
http://www.london.gov.uk/mayor/publications/2008/09/green-theatres.jsp
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10 tips voor het ecologisch 
beheer van theatergebouwen

 1. Stel een vormingsprogramma op voor alle 
medewerkers, betrek iedereen bij het energie- 
en afvalbeheer.

 2. Analyseer het gebruik van de HVAC-installaties 
en maak eenvoudige aanpassingen die snel 
effect scoren: verwarm geen ongebruikte 
ruimtes, controleer of de thermostaten niet 
te hoog staan, zoek het evenwicht tussen 
verwarmen, ventileren en koelen.

 3. Laat de scènebelichting niet langer branden 
dan werkelijk nodig is voor repetities en 
voorstellingen. 

 4. Verminder buitenverlichting, schakel over op 
zuinige lampen (LED, spaarlampen), schakel de 
verlichting overdag uit.

 5. Verminder binnenverlichting: maak gebruik 
van zuinige lampen, plaats tijdschakelaars of 
sensoren om weinig gebruikte ruimtes niet 
langer dan nodig te verlichten.

 6. Maak een afvalplan op maat van ateliers, 
kantoren, publieksruimtes: reduceer de 
productie van afval, sorteer het en voer het 
gescheiden af, stimuleer hergebruik van 
materialen.

 7. Laat een energie-audit uitvoeren als eerste stap 
naar een geïntegreerd beheerssysteem.

 8. Werk samen met leveranciers en partners, 
informeer hen over het gevoerde beleid en 
vraag hen dat te respecteren. Kies leveranciers 
en producten op basis van hun milieu-impact.

 9. Mobiliteit: promoot het openbaar vervoer bij 
medewerkers, geef het publiek informatie over 
de bereikbaarheid van je zalen. Een betere 
planning kan de milieubelasting van reizen en 
transporten verminderen.

 10. Kijk ook op langere termijn. Investeringen om 
energieverbruik te verminderen(bijvoorbeeld 
isolatie of nieuwe installaties plaatsen) vragen 
een drietal jaren alvorens de besparingen 
financieel zichtbaar worden. Hou daar rekening 
mee bij de financiering ervan.

10 tips voor een  
duurzamer aankoopbeleid

 1. Directie en bestuur steunen het duurzaam 
aankoopbeleid en houden er rekening mee in 
de begroting.

 2. Expliciteer de visie over duurzaam 
aankoopbeleid, bepaal doelstellingen en 
communiceer ze aan alle medewerkers.

 3. Stel een verantwoordelijke voor duurzaam 
aankoopbeleid aan, deze verzamelt informatie 
over producten, labels en leveranciers, en kan 
deze kennis delen.

 4. Stel in de eerste plaats de vraag of een 
aankoop echt nodig is, misschien is huren, 
lenen of tweedehands aankopen een betere 
optie.

 5. Communiceer het beleid in elk eerste contact 
met leveranciers. Zeg dus tegen een vormgever 
dat er ecologische eisen gesteld worden aan 
papier en inkten voor het drukwerk dat die gaat 
ontwerpen.

 6. Neem criteria op in contracten en offertevragen.

 7. Vraag leveranciers om alternatieven voor te 
stellen.

 8. Analyseer regelmatig de impact van het 
aankoopbeleid op lucht en water, afval, 
grondstoffen en duurzaamheid.

 9. Neem aankoopbeslissingen op basis van de 
kost die de hele levenscyclus zal vragen en 
niet louter op basis van de laagste prijs. Kies 
bijvoorbeeld voor elektrische apparaten met 
A-label die minder elektriciteit verbruiken. 
Koop hout en papier met FSC-label, geef 
voorrang aan herbruikbare verpakkingen, kies 
oplaadbare batterijen...

 10. Verminder vervoer en verpakking door 
aankopen beter te plannen.

Ik wISt nIEt dat EnGELand zo GRoEn waS
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Ik wISt nIEt dat EnGELand zo GRoEn waS

Theatre front of house
(daytime and evening, incl.
auditorium aircon/ cooling)

Rehearsal space (heating/ cooling)

Theatre offices and back of house
daytime/ evening

Stage electricals
(lighting, sound, automation)

Overnight theatre
(front and back of house)

Pre-production management

Production materials (sets, props)

Exterior lighting of theatres

2%5%
5%

6%

9%

9%

28%

35%

dE HUIdIGE Co2-VoETAFdRUk VAN dE LoNdENSE THEATERINdUSTRIE: 50.000 ToN PER jAAR.

Elk stukje van de taart geeft weer waar de uitstoot in infrastructuur, verlichting, decor... gebeurt.  
Hierbij is geen rekening gehouden met transport van publiek of tournees. 

doELSTELLINGEN VERMINdERdE Co2-UITSTooT TEGEN 2025

Links in de tabel zie je de huidige uitstoot van 50.000 ton, daarnaast de stijging tegen 2025 indien geen 
actie wordt ondernomen (+9%). En dan de stapsgewijze afbouw met iedere keer aangegeven waar de winst 
te rapen valt.
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Het blauwe blokje toont de extra 
inspanningen die nog op nationaal 

en Europees niveau moeten 
gebeuren om de doelstellingen te 
halen (bijvoorbeeld aanpassingen 

van het electricteitsnet, etc.)

Onderstaande grafieken werden overgenomen uit 
het ‘Green Theatre action plan’. Ze geven een beeld 
van welke vandaag de grootste verliesposten zijn 
en hoe men op termijn de CO2-uitstoot fors wil 
terugschroeven. Hou er wel rekening mee dat de 

Londense situatie (grote huizen met een ‘sedentair’ 
gezelschap, openbaar vervoer in een grootstedelijke 
context...) waarschijnlijk heel andere cijfers oplevert, 
dan wanneer een dergelijke studie voor de Vlaamse 
podiumkunsten zou gebeuren.
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Om het meteen scherp te stellen: is de planeet er 
echt zo erg aan toe?

Serge de Gheldere: ‘Eigenlijk is het erger dan de 
meeste mensen denken. Het is moeilijk om rationeel 
over de klimaatverandering te communiceren zonder 
in doemdenken te vervallen, de laatste onderzoeken 
tonen aan dat het nog sneller gaat dan verwacht. 
We bevinden ons op een kantelmoment met een 
systeem dat echt in onbalans raakt en waarbij de 
opwarmingseffecten zichzelf beginnen te versterken. 
Dat krijg je bijvoorbeeld bij het verdwijnen van het 
Noordpoolijs. De ijskap werkt als een spiegel die de 
zon reflecteert. Hoe kleiner het witte oppervlak, hoe 
meer warmte door de zee wordt opgenomen en dus 
hoe sneller ook het resterende deel zal smelten. De 
ijskap zorgt voor een soort optische airconditioning 
die beetje bij beetje verloren gaat. Veel van de 
evoluties die we nu zien, stonden niet eens in het 
rapport van de klimaatwetenschappers van het IPCC 
een jaar of twee geleden. Er zijn al heel wat nieuwe 
symptomen van het afsterven van biodiversiteit, 
verspreiden van tropische ziektes, het verdwijnen 
van gletjers wereldwijd. Het ziet er dus inderdaad 
echt niet goed uit.’ 

Je spreekt van een kantelmoment. Hebben we nog 
een uitweg, denk je?

‘Ik zou dit werk niet doen, mocht ik niet geloven 
dat er wat kan veranderen. Hoe dan ook blijf ik 
optimist. Alleen hangt de toekomst echt af van hoe 
we nu reageren. Er is nog maar een kleine window 
of opportunities om de toestand om te buigen. 

Geoffrey Sax opent zijn boek met de stelling dat in 
de klimaatproblematiek iedereen ‘interdependent’’ 
is. Ons lot is gedeeld. Als je hier je kind met de auto 
naar school voert, heeft dat invloed op de overstro-
mingen in Bangladesh enzovoort. We delen echt een 
common fate, maar wel een lot dat we zelf kunnen 
veranderen. Wij kunnen zelf de toekomst helpen 
vormgeven. Tot nu toe is dat onbewust gebeurd. Wat 
er aan de hand is, komt voort uit beslissingen van 
tien of twintig jaar geleden: investeren in nucleaire 
energie, auto’s produceren met een benzinemotor of 
autosnelwegen aanleggen. Nu we dat weten, kunnen 
we andere keuzes maken.’

En waar begint dat dan: andere keuzes maken? 
In de podiumsector zie je bijvoorbeeld dat huizen 
overstappen op herbruikbare bekertjes of gerecy-
cleerd papier. Is dat een eerst stapje?

‘Dat zie je ook bij grotere ondernemingen. Herbruik-
bare bekertjes en het juiste papier zijn heel tastbaar 
voor het publiek en past in een groene campagne. 
Maar de eerste echte stap zou eigenlijk moeten zijn 
om voor je schouwburg of gezelschap een soort ba-
lans te laten opmaken. Een ecologische voetafdruk, 
zodat je echt weet wat je kan aanpakken om écht 
verschil te maken. En in welke volgorde. Wij noemen 
dat whole system design. Je bekijkt het geheel, stipt 
alle winsten aan en geeft de juiste stappen aan in 
de juiste volgorde. Als je bijvoorbeeld je verlichting 
goed aanpakt, heeft dat een cascade van voordelen. 
Je zou minder elektriciteit verbruiken, maar voor een 
theaterzaal betekent dat ook extra winst omdat je 

GESPREk mEt SERGE dE GhELdERE

duurzaamheid is een  
boekhoudkundig probleem

‘als je het goed aanpakt, hou je er zelfs nog wat aan over,’ zegt Serge de Gheldere, vlaams klimaat-
ambassadeur, gasthoogleraar bij Groep t in Leuven en bezieler van het ecobedrijf futureproofed. ‘met 
de juiste ingrepen kan je tegelijk je comfort verhogen, de energiefactuur verminderen en een deel 
van het klimaatprobleem oplossen.’ Een gesprek met een specialist ter zake over de klimaatcrisis als 
uitdaging en hoe ook de podiumkunsten hier daadwerkelijk verschil kunnen maken. 
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minder koeling nodig hebt om het warmteverlies te 
compenseren. Als je alles apart bekijkt, zie je die 
synergieën niet en ga je enkel de meest zichtbare 
dingen aanpakken.’

Het is dus een illusie dat het meer moet kosten?

‘Inderdaad. Er is niet veel financiële marge in de 
kunsten en dat is net een reden te meer om goed 
met de middelen om te springen. Ik kan me inbeel-
den dat het probleem uit de weg wordt gegaan. 
Dat men denkt: we zullen dat wel doen nadat we 
voldoende geld hebben voor de kunstenaars zelf. 
Ik denk dat het anders werkt. Als je zo’n audit goed 
doet voor gebouwen, transport, publiek, enzovoort 
kan je meestal de CO2-emissie enorm doen dalen, 
tegelijk geld voor je kunstenaars besparen én hun 
comfort verhogen.’

Hoe ziet ziet zo’n audit er dan concreet uit?

‘Er zijn verschillende instrumenten weermee je dat 
kan doen. Bij Futureproofed gebruiken we daarvoor 
de Bilan Carbone. Dat is een soort boekhouding van 
alle uitstoot van CO2, gaande van de energie die 
je gebruikt tot het transport van en naar je theater, 
bijvoorbeeld. En niet alleen van medewerkers en 
artiesten maar ook van het publiek. Alles wordt in 
kaart gebracht: airco, verwarming, verlichting, trans-
port, catering en zelfs de energie die al in je gebouw 
zit. Daar kan je niets meer aan doen, maar je kan 
er wel rekening mee houden in de toekomst. Als je 
wil uitbreiden moet je niet alleen naar de energie-
prestatie van je gebouw kijken, maar ook naar de 
materialen die je koopt. Als je één ton klassieke 
Portland cement aanmaakt, betekent dat één ton 
CO2-uitstoot. En dat terwijl er goedkopere alternatie-
ven bestaan die tot 95% minder uitstoot produceren 
én een betere afwerking hebben. Afvalproducten van 
de hoogovenindustrie, bijvoorbeeld. Maar de meeste 
mensen kennen ze niet.’

Nu heb je het enkel over de uitstoot van CO2?

‘Ja, CO2 is natuurlijk maar één ding, maar het is een 
goede maatstaf om het energieverlies te meten. Bij 
het verminderen van de CO2-uitstoot, kan je al heel 
veel winsten halen. Maar daar zou je eigenlijk ook 
het gebruik van water bijvoorbeeld naast moeten 
nemen. De hele vraag is waar je de grens trekt. Welk 
systeem kies je en hoe ver wil je gaan? Kijk je enkel 

naar je theatergebouw, de dertig mensen die er 
werken en de elektriciteit die je verbruikt? Of kijk je 
ook naar de bezoekers die misschien allemaal met 
de wagen komen?

Zomer van Antwerpen kiest er bijvoorbeeld voor 
om bewust geen ruimte voor auto’s te voorzien, 
maar wel goede fietsenparkings aan te leggen – is 
dat iets?

‘Ja, absoluut. Dat werkt bijvoorbeeld ook zo voor 
Rock Wechter. De busverbinding naar Leuven is 
gratis en het wordt echt moeilijk gemaakt om nog 
met de auto te gaan. Het is dus heel relevant om 
ook dat aspect erbij te betrekken. Je kan een soort 
shuttle aanbieden, fietsenparkings aanleggen, met 
De Lijn samenwerken, een carpoolwebsite opzetten, 
enzovoort.’

En wat kan een gezelschap doen dat opleg-
gers volstouwt met zware decorstukken om op 
tournee te gaan? Om van de vliegtuigreizen nog 
te zwijgen.

‘Eigenlijk zou je ook dat reizen eerst eens helemaal 
in kaart moeten brengen. Natuurlijk kan je niet 
zeggen dat artiesten niet meer mogen rondvliegen 
of enkel in hun eigen stad mogen optreden. Maar 
je kan er natuurlijk wel bewust mee omspringen. Je 
kan opletten welke vluchten je kiest, of je wel zoveel 
eigen materiaal moet meenemen, enzovoort. Daar 
schuilen nog veel mogelijkheden in voor een betere 
samenwerking, standaardisatie, gebruik van lichtere 
materialen, recyclage, andere constructies...’

Hiermee raak je ook aan een belangrijke vraag 
die leeft: wat is de impact van het hele klimaat-
debat op de artistieke vrijheid? Moeten de kun-
stenaars nu ook andere voorstellingen maken?

‘Wel, die vraag wordt overal gesteld. Ook de 
automobielsector is daar bezorgd over. Het is een 
stereotype: als we de klimaatverandering au serieux 
nemen en echt iets willen doen, dan moeten we 
gaan leven zoals honderd jaar geleden. Dan moet 
iedereen kou hebben en het hele jaar kool eten. Dat 
is natuurlijk niet zo. Er zijn genoeg voorbeelden die 
aangeven dat je meer comfort kan bereiken, stillere 
steden, meer behaaglijke gebouwen, goedkopere 
productieprocedés die tegelijk energie, geld en CO2 
besparen. Waarbij de drijfveer om het te doen dus 

GESPREk mEt SERGE dE GhELdERE
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niet enkel idealisme is of moreel besef. Het heeft 
net zo goed een economische return – en comfort 
en juist vooruitgang. Een passief gebouw is comfor-
tabeler dan een gebouw waar het tocht, met koude 
ramen en een droge lucht. Ik zie niet in waarom dat 
in de podiumsector anders zou zijn. Het kan ook 
een bepaalde uitstraling of vibe geven aan een plek: 
dat het een groen huis is, kan ook een meerwaarde 
zijn voor de artiest.’

Is het een valkuil om te wachten op de juiste 
nieuwe technologie?

‘Vaak denkt men dat de technologie alles zal oplos-
sen, maar meestal is het gewoon gezond verstand. 
Het hangt veel meer af van de juiste ontwerpmen-
taliteit. Voor gebouwen kan dat gaan van de juiste 
plaatsing van ramen, van beschaduwing, de zorg 
voor detail en afwerking, zodat er geen tocht is. 
Duurzaamheid is geen science fiction. Het gaat om 
een soort gezonde common sense. Eerst focus je 
op het verminderen van energieverbruik en dan kijk 
je pas naar hoe de energie die toch nog nodig is 
op een groene manier geproduceerd kan worden. 
Altijd in die volgorde. Energie besparen is meestal 
goedkoper dan energie aankopen. Die keuze heb je: 
koop ik met mijn geld nieuwe ramen, energiezuinige 
apparaten of isolatie, of betaal ik er de energiefac-
tuur mee? Als je dat eerste consequent doet heb je 
een gezonde basis om heel wat permanente kosten 
te besparen.’

Maar hoe doe je dat dan met een historisch ge-
bouw als bijvoorbeeld de Bourlaschouwburg?

‘Het is natuurlijk niet evident om een gebouw 
als de Bourla aan te pakken. Isolatie is niet zo 
eenvoudig. Veel van de gebouwen hebben ook een 
monumentwaarde. Maar dat moet je geval per geval 
bekijken. Technologie alleen is zeker niet zaligma-
kend. Het gaat om de juiste ontwerpmentaliteit die 
alle aspecten in rekening brengt. Daarom is die hele 
audit zo belangrijk. Het zijn niet alleen de nieuwe 
LED-lampen die voor besparing zorgen, het hangt 
allemaal samen.’

Hoe dan ook blijft het een hele investering: een 
audit, isoleren, nieuwe machines, andere lampen, 
enzovoort.

‘Dan komen we weer bij de boekhouding uit. Duur-
zaamheid is een boekhoudkundig probleem, wordt 
wel eens gezegd. Bijna iedereen betaalt een hypo-
theek en een energiefactuur om te kunnen wonen of 
werken. Als je nu bijvoorbeeld kiest om meer te le-
nen om een passief gebouw te bouwen of om effici-
enter te verbouwen, kan je meteen de energiekosten 
per maand verminderen. Als het goed gedaan is, zijn 
die twee – het aandeel dat je extra moet lenen en 
de besparing - in balans of is het passieve huis zelfs 
goedkoper dan het andere. Het kan dus echt vanaf 
maand één al een verschil maken. Zo moet het ook 
zijn, ik denk dat we anders nooit een kans hebben 
om mensen ervoor te winnen. De laatste tijd is het 
klimaat weer wat uit het publieke oog verdwenen. An 
inconvenient Truth van Al Gore is al meer dan twee 
jaar oud en er is de nieuwe financiële crisis. Mensen 
zijn op hun hoede om de investering te doen. 
Daardoor heerst er een soort klimaatmoeheid, maar 
intussen gaat het probleem wel gewoon door.’

En in die bewustwording kunnen ook de kunsten 
een rol te spelen?

‘Absoluut. Het is één ding om over oplossingen te 
spreken en over een toekomst die beter en goedko-
per is. Maar daarnaast is er ook het hele menselijke 
aspect. Het ongeloof, de hoop in een soort deus ex 
machina die alles voor ons zal oplossen. Dat zijn 
heel menselijke gevoelens die ertoe bijdragen dat de 
omschakeling zo traag gebeurt. Kunstenaars hebben 
als geen ander inzicht in de menselijke natuur en wat 
mensen tegenhoudt - obstakels binnenin, angst, druk 
van een peergroep of wat ook. In die zin zou er ook 
inhoudelijk ontzettend veel gedaan kunnen worden in 
de bewustmaking van mensen.’

Lees meer over Serge de Gheldere en The Climate 
Project op de site van Futureproofed: 

www.futureproofed.com

GESPREk mEt SERGE dE GhELdERE

www.futureproofed.com


12

GEtUIGEnISSEn UIt dE SEctoR

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL 13

caligula wou de maan. de stadsschouwburg van antwerpen wil de zon.
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Dagelijkse werking
In de dagelijkse werking wordt beroep 
gedaan op gerecycleerd papier, ecologische 
onderhoudsproducten, spaarlampen, tweedehands 
materialen, meubels en toestellen. Afval wordt 
vermeden en maximaal geselecteerd. Sinds 1999 
maakt 4AD, als eerste in Vlaanderen, gebruik van 
herbruikbare bekers op concerten. 
In de artiestenkeuken wordt zo goed als enkel 
vegetarisch gekookt. Deze jarenlange traditie 
binnen de club blijkt vandaag ook milieuvriendelijk 
te zijn. Om drinkwater te besparen worden de 
toiletten gespoeld met regenwater, via een apart 
leidingencircuit.

Gebouw en installaties
Van bij de eerste plannen voor de bouw van de 
nieuwe muziekclub ging prioritaire aandacht uit 
naar het aspect duurzaamheid. Hiervoor verkreeg 
de club financiële steun van de West-Vlaamse 
Energie- en Teledistributiemaatschappij (WVEM) 
en de provincie West-Vlaanderen. Concrete 
maatregelen werden genomen op het vlak van 
ecologie, energie-efficiëntie en integratie in de 
omgeving. Bij dit laatste was de beperking van 
de akoestische impact van de muziekclub op de 
omliggende buurt prioritair. 

In plaats van een volledige nieuwbouw koos 4AD 
voor maximale recuperatie van de bestaande 
gebouwen. Het bekomen complex werd technisch 
en akoestisch zodanig uitgewerkt dat elke ruimte 
los van de rest kan worden gebruikt. Op die manier 

wordt maximale functionaliteit gekoppeld aan 
minimaal energieverbruik.

Een doorgedreven akoestische isolatie staat 
borg voor minimale geluidshinder (max. 21 dBa) 
en een optimale integratie in de buurt: zo is de 
concertruimte door middel van een voeg fysiek 
gescheiden van de rest van het gebouwencomplex 
en heeft de zaal een betonnen omhulsel (‘box in 
box’). Ze maakt bouwtechnisch gezien nergens 
contact met de grond (zwevende vloerprincipe) 
en is bekleed met specifieke akoestische isolatie. 
Bovendien worden akoestische lekken via ramen 
en deuren vermeden. Ook de concertzaal en 
caféruimte zijn akoestisch van elkaar gescheiden, 
zodat ze onafhankelijk kunnen worden gebruikt. 
De repetitie- en workshopruimtes werden 
met hetzelfde doel in ondergrondse bunkers 
ondergebracht. 

Ook op thermisch vlak is het 4AD-gebouw goed 
geïsoleerd. Enerzijds door de akoestische afwerking 
en anderzijds door specifieke ingrepen zoals 
schrijnwerk met thermische onderbreking, beglazing 
in hoogrendementsglas, een dubbele sas aan de 
inkom... Om verliezen te vermijden werden alle 
leidingen gecentraliseerd: het sanitaire en het 
technische blok bevinden zich boven elkaar in 
het midden van het gebouw. Een energiezuinige 
condensatieketel met lage Nox-uitstoot staat in 
voor de verwarming. De technische installaties 
beschikken over elektronische regelaars die een 
efficiënt gebruik toelaten.

de totale aanpak  4AD

de diksmuidse muziekclub 4ad werkt sinds de beginjaren vanuit een eigen visie op duurzaamheid. 
hierin gaan cultuur, ecologie en economie hand in hand. In 2001 kreeg 4ad de eco-challenge prijs 
van Stichting Leefmilieu (nu argus). hiermee werd de plek uitgeroepen tot de meest milieubewuste 
muziekclub in vlaanderen. 4ad’s duurzaamheidvisie krijgt vorm in tal van concrete acties en 
aandachtspunten.
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Energieboekhouding
Het energie- en waterverbruik wordt nauwgezet 
opgevolgd, eventuele afwijkingen opgespoord en 
alle gebruikers van het gebouw gesensibiliseerd. 
4AD voert een energieboekhouding aan de hand 
van het professionele energiebeheerpakket Erbis. 
Hiermee worden niet alleen de hoofdmeters 
opgevolgd, maar ook de deelverbruiken in de 
verschillende ruimtes. Aan de hand van grafieken 
en tabellen worden de detailverbruiken afgelezen, 
maar komen ook afwijkingen en verliezen aan het 
licht. Deze worden gecommuniceerd aan de diverse 

gebruikers van het gebouw (personeel, vrijwilligers, 
lesgevers, repeterende groepen, etc.) om hen 
blijvend te sensibiliseren. De repetitiebunkers 
worden verhuurd tegen een zo laag mogelijke 
maar correcte vergoeding, gebaseerd op de reëel 
verbruikte energie per repetitiebeurt. Zo worden de 
gebruikers - voornamelijk jongeren - rechtstreeks 
gesensibiliseerd voor ecologische zorg en leren ze 
hoe ze zelf zuinig kunnen omspringen met energie.

www.4Ad.be

Ook Gemeenschapscentrum De Pianofabriek 
in Sint-Gillis ijvert voor een meer duurzame 
samenleving. Binnen de organisatie worden kleine 
ecologische ingrepen uitgeprobeerd en duidelijke 
standpunten meegegeven. Dit vanuit de overtuiging 
dat via een andere houding al heel wat stappen 
kunnen worden gezet. 

Werknemers komen met het openbaar vervoer en/
of de fiets. Woon-werkverkeer met de wagen wordt 
niet vergoed. Bezoekers worden aangemoedigd 
hetzelfde te doen, station Brussel-Zuid ligt op 
wandelafstand, net als tram- en bushaltes. De 
Pianofabriek heeft een duurzame aankooppolitiek 
en stimuleert hergebruik. Voor de aanschaf 
van nieuw materiaal wordt eerst langsgegaan 
bij kringloop- en andere tweedehandswinkels. 
De drank die het Pianofabriekcafé serveert, 
is afkomstig van biologische en/of artisanale 
productie en eerlijke handel.

De Pianofabriek verwerkt afval selectief en voor 
de schoonmaak worden ecologisch verantwoorde 
producten gebruikt. Printen en kopiëren wordt zo 
veel mogelijk beperkt en gebeurt steeds recto verso, 
op gerecycleerd papier. Mislukte afdrukken krijgen 
een tweede leven als kladpapier. In de werkruimten 
branden neonlampen, voor kunstenaarsresidenties 
wordt het gebruik van spots beperkt. ’s Avonds 
worden alle computers uitgeschakeld en lichten 
blijven niet nodeloos branden. 
Tenslotte stimuleert De Pianofabriek artistieke 
projecten die het ecologische bewustzijn en 
duurzaamheid onderzoeken.

http://depianofabriek.vgc.be

kleine ingrepen voor een
groter bewustzijn  De Pianofabriek

www.4AD.be
http://depianofabriek.vgc.be
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Een ‘gebouwbeheersysteem’ controleert de 
temperatuur van alle ruimtes (buiten de voorbouw) 
en zorgt ervoor dat ze enkel worden verwarmd in 
geval van activiteiten. Dit levert een gasbesparing op 
van 35%. Sinds de plaatsing van een akoestische 
wand in de Balzaal hoeft deze bovendien nog 
slechts sporadisch te worden opgewarmd (nu dient 
zich eerder een probleem qua warmte-afvoer aan).

Bij renovatie en waar mogelijk wordt gradueel 
overgeschakeld op een energiezuinige of 
efficiëntere verlichting. In de Domzaal werden de 
gasontladingslampen vervangen door hoogfrequente 
TL-lampen. In het café is zo veel mogelijk gekozen 
voor LED-verlichting (lange levensduur, laag 
verbruik). Bewegingsdetectoren doorheen het 
gebouw zorgen ervoor dat de PLC-verlichting 
(Programmable Logic Controller) enkel werkt waar 
en wanneer nodig. 

Voor het kopiëren van documenten wordt een 
ontradingsbeleid gevoerd: per dienst slechts één 
printer, die bovendien steeds een ingebouwde 
scanner bevat. Dit vermijdt de accumulatie van 
elektrische apparaten en energieverbruik, zelfs al 
wordt bij de aankoop van een elektrisch toestel 
steeds geöpteerd voor het energie-efficiëntste 
model. In de keuken van het café worden het 
voedsel en de drank bewaard in één grote vries- en 
koelcel, ter vervanging van een reeks losstaande 
koelkasten en diepvriezers.

Door in de voorbouw waterloze urinoirs te installeren 
wordt op jaarbasis een aanzienlijke hoeveelheid 
water bespaard. Sinds vorig jaar zijn alle afvoeren 
aangesloten op het openbare rioleringsnet en niet 
langer op de Schelde. Afval wordt zo veel mogelijk 
selectief verwerkt en bij grote evenementen wordt 
de drank geserveerd in ‘wisselbekers’ met een 
waarborg.

Alle schoonmaakproducten zijn 100% biologisch 
afbreekbaar. Nieuw drukpapier is wit en 100% 
gerecycleerd, hetzelfde geldt voor alle drukwerk. 
Voor de drank- en eetkaart wordt zoveel mogelijk 
bij biologische leveranciers afgenomen. Wie zich 
van en naar het werk verplaatst met de fiets of het 
openbaar vervoer, wordt (fiscaal) bevoordeeld ten 
opzichte van de autogebruiker.

In de loop van 2009 werkt Vooruit een algemeen 
milieubeleidsplan op langetermijn uit, ondermeer 
voor de uitvoering van een energie- en milieu-audit. 
Verdere maatregelen worden gepland of overwogen: 
plaatsing van zonnepanelen en energie-efficiënte 
stookinstallaties, recuperatie van regenwater, 
uitbreiding van het gebouwbeheersysteem, verder 
vervangen van halogeen- door LED-lampen, isoleren 
en dubbel beglazen van burelen, etc. 

www.vooruit.be

naar een algemeen
milieubeleidsplan  Vooruit

het Gentse kunstencentrum vooruit wil bewust omgaan met milieu en energiegebruik. toch is dit 
niet altijd eenvoudig in een gebouw met het statuut van historisch monument, zeker als het op 
verbouwen en meer ingrijpende maatregelen aankomt. daarom startte vooruit in 2005 met een eigen 
Ecoteam om problemen te detecteren en mogelijke alternatieven uit te werken. Een greep uit de 
indrukwekkende reeks ingrepen die intussen werden voorgesteld.

www.vooruit.be
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de vooruit laten draaien en het publiek laten stromen in de mallemolen van subsidies.
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fietsen en suikerrietjes
Zomer van Antwerpen

zomer van antwerpen probeert het jaarlijkse festival in de Scheldestad zo duurzaam mogelijk te 
organiseren. dit vertaalt zich op vele terreinen. Een (niet-exhaustief) overzicht van de ecologische 
maatregelen die zomer van antwerpen reeds neemt.

Bio in wisselbekers
Herbruikbaar materiaal wordt verkozen boven 
wegwerpspullen, waardoor de afvalberg al 
aanzienlijk is verkleind. Waar nodig worden 
afvaleilandjes geplaatst voor gescheiden 
ophaling. Helaas wordt het afval dat door het 
publiek niet selectief in de prullenbak wordt 
gegooid, verder als restafval behandeld door de 
stadsreinigingsdiensten. Ook bij de artiesten wordt 
herbruik en afvalsortering gestimuleerd.

Alle bars van Zomer van Antwerpen serveren drank 
in herbruikbare wisselbekers. Partners van het 
festival, zoals Muziek in de Wijk, kunnen via het 
Ecohuis of Zomer van Antwerpen zelf gemakkelijk 
aan wisselbekers geraken. Bij kleinere projecten 
wordt geopteerd voor glas en aardewerk. Alle 
bars werken met biologisch afbreekbare rietjes, 
geproduceerd van suikerriet. Slechts bij heel grote 
projecten, waar zelf de vaat doen niet haalbaar is, 
wordt overgestapt op wegwerpbekers. Maar dan wel 
biologisch afbreekbare.

Cateringpartners krijgen de duidelijke richtlijn niet 
te werken met wegwerpmateriaal en biologische 
producten te verkiezen. Bovendien worden ook 
zij gevraagd hun afval te scheiden. Zomer van 
Antwerpen streeft ernaar dat alle bars minstens 
drie fairtrade-producten verkopen. Meestal zijn dat 
koffie, thee, fruitsappen en wijn.
Tijdens op- en afbouw van locaties wordt veel water 
gedronken en verbruikt. Om te vermijden dat er 
te veel flessen circuleren, worden waar mogelijk 
vijfliterflessen met een pompje geïntroduceerd. 
Is deze oplossing niet mogelijk, dan bieden 

alternatieven als glazen flessen, drinkfonteintjes en 
filters voor kraantjeswater vaak een oplossing. Alle 
medewerkers en partners worden bewust gemaakt 
van de problematiek.

Geen boom te veel
Voor de bardecors, signalisatiemiddelen en andere 
infrastructuren, wordt zo veel mogelijk materiaal 
hergebruikt. Of er wordt gewerkt met duurzame 
structuren. Veel decormateriaal komt via de 
kringloopcentra binnen. Zomer van Antwerpen 
koopt niet zo vaak hout aan. Indien dat nodig is, 
voor decors of infrastructuur, tracht de organisatie 
te werken met hout dat het Forest Stewardship 
Council-label draagt. Zo hoeft er voor het festival 
geen boom onnodig te sneuvelen. Vanzelfsprekend 
wordt waar mogelijk met gerecupereerd hout 
gewerkt.

Alle drukwerken zijn op milieuvriendelijke wijze 
(Cyclus-print) gedrukt op 100% gerecycleerd papier. 
Ook op kantoor wordt zo bewust mogelijk met 
papier omgegaan. Er worden verder geen folders 
uitgedeeld op de projecten en flyeren door externe 
partners wordt niet toegelaten.

Spierkracht en kaarsen
Waar energie nodig is, probeert Zomer van 
Antwerpen er zo zuinig mogelijk mee om te 
springen. Bij een paar projecten kiest de 
organisatie er samen met de artiesten/partners 
resoluut voor zonder elektrische energie te werken. 
Mogelijkheden als menselijke spierkracht en 
kaarsen werden reeds getest. Uiteraard zijn veel 
voorstellingen toch afhankelijk van een elektrische 
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stroomvoorziening. Sinds 2008 werkt Zomer van 
Antwerpen hiervoor met een groene leverancier 
en gebruikt generatoren van het laatste type 
(minimale uitstoot en geluidsgedempt). De piste 
van alternatieve energiebronnen wordt verder 
onderzocht en op kleinere schaal toegepast. Zo 
stond afgelopen editie een zonnepaneel in voor een 
deel van de terreinverlichting en de stroom voor de 
ticketinginfrastructuur op de centrale festivallocatie. 
Die terreinverlichting werkte met een timer, waarvan 
de procedure wel duidelijker moet worden. 

Op tijd voor de laatste bus
Aan elke locatie worden, dicht bij ingang, 
consequent veel fietsenrekken geplaatst. Ze worden 
goed verlicht en zijn voldoende zichtbaar. Mogelijke 
fietsroutes naar projecten worden via website en 
folders gecommuniceerd. Het gezamenlijk fietsen 
naar festivallocaties wordt gestimuleerd door 
duidelijke afspraakplekken te communiceren. 
Artiesten kunnen gratis fietsen ontlenen.

Zomer van Antwerpen ontmoedigt het gebruik 
van de wagen. Komen mensen toch per auto, 
dan kunnen ze carpoolen door middel van het 
online gastenboek van Zomer van Antwerpen. 
De organisatie signaleert ook afspraakplekken, 

waar mensen onderweg naar een project sowieso 
voorbijrijden en waar ze bezoekers zonder vervoer 
een lift kunnen aanbieden.
In alle communicatie rond locatieprojecten 
krijgt het publiek accurate informatie over de 
beschikbare tram- en/of buslijnen. Ter plaatse 
hangt uit wanneer de laatste bussen, trams of 
treinen vertrekken. En vanaf de bus- of tramhalte 
in de buurt van elk project wordt signalisatie tot op 
de locatie zelf voorzien.
Voor zijn eigen medewerkers voorziet Zomer van 
Antwerpen een hele reeks fietsen. Men neemt voor 
verplaatsingen in professioneel verband enkel 
de wagen wanneer dat echt nodig is. Voor korte 
trajecten is wandelen of fietsen in het Antwerpse 
stadscentrum simpelweg efficiënter. Voor langere 
verplaatsingen kan het openbaar vervoer een goed 
alternatief zijn.

Via de website en folder wordt de milieubewuste 
visie kenbaar gemaakt. Ook in de communicatie 
naar artiesten en partners via een aparte 
artiestenfolder vraagt Zomer van Antwerpen 
aandacht voor milieubewust organiseren.

www.zomervanantwerpen.be

www.zomervanantwerpen.be
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Al in 1958 kreeg Léon Stynen de officiële opdracht 
van het Ministerie van Openbare Werken om een 
groots opgevat gebouwencomplex voor de kunsten in 
Antwerpen te bedenken. Zijn ontwerp werd in 1968, 
1980 en 1987 in drie fasen gerealiseerd. In 1992 
besloten de toenmalige drie gebruikers van het 
gebouw – deSingel, Conservatorium en Radio 2 – hun 
infrastructuurnoden te bundelen als antwoord op de 
evolutie van hun werking. Zo ontstond de idee van 
een globaal infrastructuurplan. In september 1995 
stelde Stéphane Beel zijn volume-ontwerp voor aan 
de initiatiefnemers. In de volgende zes maanden werd 
het ontwerp verder uitgediept tot het masterplan dat 
in 1996 zou worden goedgekeurd. Momenteel is de 
nieuwbouwfase 2 in realisatie. Het seizoen 2010-
2011 zou moeten starten in het uitgebreide gebouw. 

In het dagelijks beheer van het gebouw leeft een 
ecologische reflex:
g  elke ruit die om een of andere reden kapot is, 

wordt vervangen door hoogrendementsglas (k 
waarde 1,1)

g  bij elke aanpassing aan de verlichting wordt 
bekeken of er geen nieuwe armatuur, geschikt 
voor spaarlampen kan komen

g  zodra in warme periodes de luchttemperatuur 
buiten 2°C lager is dan binnen, wordt er ’s 
nachts automatisch gekoeld met buitenlucht

Bij de opeenvolgende renovaties zijn een aantal 
energie besparende maatregelen genomen.
g  Het koud verluchte dak werd omgevormd tot een 

warm dak

g  In de inkomhal werden energiebesparende 
lampen geplaatst die het verbruik met minstens 
de helft verminderen.

g  Bij de renovatie van de elektriciteit in de 
verschillende zalen in 2004 en 2005 werden 
verschillende ingrepen gedaan:
g  voor het werklicht werd overgeschakeld 

van halogeen naar spaarlamp 
(fluorescentielampen): betere verlichting voor 
minder vermogen (van 50 lux naar 150)

g  in de Blauwe Zaal kwam meer werklicht zodat 
repetities met werklicht kunnen (300 lux, 
zelfde licht met 5 x minder vermogen)

g  de analoge dimmers in de Blauwe Zaal 
werden vervangen door sinusdimmers 
(verbruiken minder, vooral bij lage intensiteit, 
en geven minder warmte af = beperking 
koellast)

g  voor de tredeverlichting en veiligheidsverlich-
ting werden LED-lampjes gebruikt

g  Initiatieven bij de renovatie van de luchtgroepen: 
g  nieuw ventilatortype en warmtewiel om zoveel 

mogelijk energie te sparen
g  overstap van klassieke roosters op jets, zodat 

een warmtescherm boven het publiek wordt 
gecreëerd in plaats van heel de zaal op te 
warmen 

g  toevoeging van luchtgroep in de toneeltoren 
die de zich boven in de toren verzamelende 
warmte terug naar beneden brengt en 
inblaast op het zijtoneel.

klimaatbeheer in 
de internationale
kunstcampus deSingel
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Het nieuwe gebouw dat momenteel in de steigers 
staat, heeft: 
g  zeer goede isolatie van wanden en daken
g  hoogrendementsbeglazing (1,1)
g  geen enkele gloeilamp of halogeen in 

basisverlichting, wel TL-lampen van het type 
TL5+8 (dunnere lampen met meer rendement) 
en gebruik van elektronische ballasten 

g  sanitair water = regenwater

Het voornemen om zonnepanelen te plaatsen is 
niet gerealiseerd om budgettaire redenen. Nog in 
onderzoek zijn oplossingen voor: 

g  koeling voorlopig enkel voorzien om in 
de tentoonstellingsruimte een constante 
temperatuur (en vochtigheid) te realiseren, 
verder koellast beperken door juiste positie 
ramen (zuidkant beperkt of onder zonwerende 
luifels) en zonwerende beglazing

g  vloerverwarmingsleidingen gebruiken als koeling 
door frisser water van regenwaterputten

www.desingel.be

Onder begeleiding van een coach van Ecolife 
onderwerpt kunstencentrum STUK in Leuven zichzelf 
aan een interne audit om na te gaan hoe zwaar zijn 
ecologische voetafdruk is. In een eerste fase (voorjaar 
2008) wordt iedere werknemer via een online 
enquête gepolst naar zijn/haar eigen ecologisch 
functioneren en dat van de organisatie. De resultaten 
hiervan worden op een eerste bijeenkomst, waarop 
iedere cel van de organisatie is vertegenwoordigd, 
voorgesteld en toegelicht.

Uit deze analyse worden STUKs ecologische 
pijnpunten gedistilleerd, die later op een drietal 
vergaderingen systematisch aan bod komen. Voor 
elk onderwerp gaat een kleine werkgroep op zoek 
naar de harde feiten (cijfers) en zet (ludieke) acties 
op touw om medewerkers te overtuigen om voor het 
ecologische alternatief te kiezen.

Een van de onderwerpen die iedereen aanbelangt, 
is het wild printen en kopiëren. Het huidig 
papierverbruik wordt gevisualiseerd in het aantal 
bossen dat hiervoor per jaar sneuvelt. Om de 
collega’s een ecologisch print- en kopiebewustzijn 
bij te brengen, worden een aantal tips gegeven om 
de verspilling tot een minimum te beperken. Deze 
tips vinden ze ook aan de printer/kopiemachine. 
Van de overtollige restpapieren, die normaal in de 
papierzak belanden, worden handige blocnotes 
gemaakt.

www.stuk.be

beginnen bij papier  STUK

www.desingel.be
www.stuk.be
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de wolkenmeter zal niet meer singel zijn, hij krijgt gezelschap van de windvangers.
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De Munt levert sinds jaren inspanningen op het  
vlak van ecobeheer. Al in 2002 kreeg de organisatie 
het label ‘ecodynamische onderneming’ van 
Leefmilieu Brussel, de overheidsdienst voor 
milieu en energie van het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. Ook achter de schermen is De Munt een 
‘groot huis’ met 450 medewerkers, verschillende 
repetitieruimtes en grote decor- en kostuumateliers. 
Een halftijdse milieucoördinator richt haar aandacht 
zowel op het algemene interne ecobeheer (zoals 
het uitschakelen van kantoormachines aan het eind 
van de werkdag), als op het specifieke beheer in 
de ateliers. Hierbij ligt vandaag de nadruk op het 
watergebruik, energiebesparing en het sorteren en 
hergebruik van afval.

Water
Om waterverspilling tegen te gaan is er een interne 
procedure waarbij lekken snel gemeld en meteen 
hersteld worden. Het filteren van afvalwater in 
de diverse ateliers is een moeilijke opdracht 
en er wordt gewerkt aan een nieuw plan voor 
waterzuivering.

Energie
Aanpassing van de HVAC-installatie: verwarming van 
de ruimtes volgens de bezetting ervan, vervanging 
van oude stookinstallaties door nieuwe condensa-
tieketels, onderzoek naar warmterecuperatie.
Een budget is uitgetrokken om de installatie van 
een systeem voor de doorgedreven meting van het 
energie verbruik mogelijk te maken (energieboek-
houding) als onmisbaar onderdeel van een totale 
energie-audit.
Een project rond hernieuwbare energie is in 
voorbereiding.

Afval
In de kantoren en alle ateliers is er een doorgedreven 
sorteersysteem ingevoerd: chemicaliën, metalen, 
hout, polystyreen, papier, verpakkingsmateriaal 
worden gesorteerd en gepast afgevoerd. Een aantal 
leveranciers nemen afvalmateriaal terug voor 
hergebruik.

www.demunt.be

een ecodynamische
onderneming De Munt

www.demunt.be
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Energie-onafhankelijk
CC MUZE staat aan de vooravond van een volledige 
renovatie. Het gebouw dateert uit begin jaren ’70 
en is een ware energievreter. De droom leeft om 
het gebouw ‘energie-onafhankelijk’ te maken, zodat 
het volledig in de eigen energiebehoeften kan 
voorzien. Naast het verhaal van zonlichtcaptatie 
en zonneboilers stelt CC MUZE vragen als: Hoe 
kunnen we omgaan met ons afval? Hoe kunnen 
we zo min mogelijk energie verbruiken? Wat zijn de 
mogelijkheden van LED-verlichting? Hoe kunnen 
huurders van de diverse zalen aangezet worden tot 
energievriendelijke activiteiten? Hoe betrekken we het 
publiek of de bezoeker in dit duurzaamheidsverhaal? 
Aangezien het cultuurcentrum behoort tot het 
gemeentelijk patrimonium is de lokale overheid 
hierbij een belangrijke partner.

Een duurzame houding
Al deze vragen worden besproken met de 
personeelsleden van CC MUZE. Zowel technici, 
onderhoudspersoneel, administratieve medewerkers, 
de directie, de medewerkers van het MUZEcafé... 
worden betrokken in een zoektocht naar een zo 
haalbaar mogelijke ‘duurzame’ houding. Dit leidt 
tot een eigen Ecoteam dat, gedragen door het 
personeel, stap voor stap bepaalde duurzame 
initiatieven kan implementeren. 

Aankoopbeleid
Ook in het aankoopbeleid moeten duurzame keuzes 
worden gemaakt. Welke onderhoudsproducten 
kopen we aan en wat is hun impact op het 

milieu? Welke fair trade producten kunnen we 
aanschaffen? Waarom maken we geen gebruik van 
natuurverven? Welke houtsoorten kopen we aan? 
Welke papiersoorten gebruiken we? Ook de rol van 
de (lokale) overheid is hierin sturend. 

Free Documentary
Ook in de programmering van CC MUZE is 
duurzaamheid een sleutelwoord. In het najaar 2007 
werd gestart met Free Documentary. Dit is een reeks 
van gratis documentaires die inspelen op actuele 
thema’s zoals de wereldvoedselproblematiek, het 
ecologische vraagstuk, migratie, arbeid...  
Ter inleiding wordt een beroep gedaan op 
journalisten of wetenschappers als Dirk Barrez 
(journalist en auteur Koe 80 heeft een probleem), 
Ignace Schops (Directeur Nationaal Park Hoge 
Kempen en winnaar Goldman Environmental Prize) 
of Els Keytsman (medewerker Oxfam en co-auteur 
van Het Klimaatboek). 
Naast deze puur thematische programmering werkt 
CC MUZE met de principes van Fair Art rond een 
‘eerlijke relatie’ tussen kunst(enaar), publiek en 
cultuurhuis. In eerste instantie betaalt het publiek 
een ‘eerlijke prijs’ voor de voorstellingen. Daarnaast 
worden er ook garanties ingebouwd bij bijvoorbeeld 
producties met artiesten uit ontwikkelingslanden. 
Dankzij Mundial uit Tilburg heeft CC MUZE de 
garantie dat deze artiesten een eerlijk loon 
krijgen en dat een deel van de opbrengst wordt 
geïnvesteerd in het land of de streek van herkomst.
 
www.muze.be

fair art   CC Muze

In het najaar 2007 is cultuurcentrum mUzE in heusden-zolder gestart met een boeiend traject rond 
‘duurzaamheid’. onder de noemer ‘fair art – kunst, cultuur & duurzaamheid’ onderzoekt het cultuur-
centrum zijn rol in het duurzaam omspringen met de omgeving, met het milieu, met de mensen die 
het bereikt en met de energie die wordt verbruikt. dit verhaal situeert zich op vele niveaus van de 
werking. de aandacht gaat niet alleen naar de energieverslindende infrastructuur en technieken, 
maar ook naar de inbreng van het personeel, het aankoopbeleid en de artistieke en sociaal-culturele 
programmering. 

www.muze.be
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de kvS creëert een eigen klimaat voor eigen creaties. Geïsoleerd en toch heel open.
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Corpus  
   Kunstkritiek

Tijdens het seizoen 2008-2009 nemen negen kunstcritici deel aan het 
intensieve traject Corpus Kunstkritiek. Elk schrijven ze een tiental 
teksten en komen een keer per maand samen om te reflecteren over hun 
materiaal, om te schrappen en schaven. Het corpus van theater- en 
dansrecensies wordt in de eerste plaats gepubliceerd op de websites van 
VTi en Urbanmag*. Onder bepaalde voorwaarden (creative commons) 
kunnen ook anderen het materiaal vrij hergebruiken, vertalen voor 
promotiedoeleinden, etc. 
 
Voortaan worden in iedere Courant een viertal recensies gebundeld.  
Zo leest u in dit nummer teksten van Lieve Dierckx, Anna van der Plas, 
Ines Minten en Christophe Van Gerrewey.

www.vti.be/kunstkritiek

© raymond Mallentjer (Inside stories)

www.vti.be/kunstkritiek
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coRPUS kUnStkRItIEk

Rik (Tristan Versteven) heeft zijn leven niet op 
orde. Hij is werkloos, zijn huwelijk draait vierkant 
en tot overmaat van ramp krijgt hij telefoon van 
een meisje dat beweert zijn buitenechtelijke doch-
ter te zijn. In al zijn machteloze woede en depres-
siviteit heeft hij best zin ‘om iets onvoorstelbaars 
te doen’, maar uiteindelijk blijft hij op zijn stoel 
zitten. Hij huilt een potje en valt in slaap. Van een 
klop op de deur schrikt hij weer wakker. ‘Dat zal 
God de vader wel zijn, die beseft dat hij te ver is 
gegaan met mij’, besluit hij. Maar in plaats van het 
opperwezen himself, buitelt een ongericht projec-
tiel, compleet met goudgele broek, hoge hakken 
en wilde krullen de woonkamer binnen: Bul (Peter 
De Graef ), broer van Rik, mislukte kruimeldief. 
Bul heeft een groots plan, zegt hij. Een plan dat 
het verwaarloosbare bestaan van beide genetisch 
verwante losers in één klap op een hoger niveau 
moet tillen. Via een zelf gegraven tunnel komen ze 
wonder boven wonder bij de kluizen van een bank 
terecht. Tot dat moment zijn de twee broers in-
nemend en grappig, op het burleske af. Meer zoek 
je er niet achter. Maar naarmate de roof vordert, 
graaft Peter De Graef stukje bij beetje naar almaar 
meer dimensies.

Droomsequens
Inside stories is een bewerking, of een vervolg, als 
je wil, van De Graefs tekst Sukkels, die hij twee 
seizoenen geleden schreef en regisseerde bij het 
Amsterdamse jeugdtheatergezelschap Huis aan de 

Amstel. Deze versie is bedoeld voor een volwassen 
publiek en dat is vooral te merken aan een typisch 
De Graef-thema: het belang van dromen en hoe 
je daarmee je eigen werkelijkheid kan construeren 
of vervormen. Inside stories blijkt op het einde te 
berusten op het ‘ach, het was maar een droom’-
mechanisme, waarmee Peter De Graef zijn visie 
op de werkelijkheid uitlegt. De werkelijkheid is 
altijd een eigen interpretatie en bestaat zodoende 
uit flarden feit en fictie die door het individu niet 
meer van elkaar te onderscheiden zijn. Dat de hele 
bankoverval zich in het hoofd van Rik heeft afge-
speeld, is misschien niet de meest originele vondst 
uit het oeuvre van Peter De Graef. De droomse-
quens op zich overtuigt echter wél. 

In zijn typische van-de-hak-op-de-takstijl gunt 
De Graef het publiek lukrake blikken op het (in-
nerlijke) universum van Rik. Associatief en zonder 
waarschuwing sleept hij je mee van de ene bana-
liteit naar het volgende diepe inzicht. Zoals een 
mens denkt, eigenlijk. Of – om bij het thema te 
blijven – zoals hij droomt: zonder zichtbare struc-
tuur, maar met een gevoel, op het einde, dat je toch 
een samenhangend verhaal hebt meegekregen. 
Dat er zich voor je ogen geen realiteit afspeelt, be-
gint voor het eerst te dagen als in de bankkluisjes 
die Rik en Bul komen leegroven (mooi en sober 
vormgegeven via een projectie van getekende lij-
nen) geen geld of waardepapieren blijken te zitten, 
maar herinneringen van de broers, zoals speelgoed 

Burlesk spel met feit en fictie
INSIdE SToRIES - dWAMA

Ines Minten

Peter de Graef is dit seizoen huisartiest bij Rataplan in Borgerhout. na de gesmaakte monoloog Zoals 
de dingen gaan, die in juni in première ging, opende hij er het theaterjaar met Inside stories. de Graef 
kondigt de voorstelling aan als een ‘inbrekerstragedie’. die term dekt maar een deel van de lading. drie 
personages (of waren het er nu twee? of één?) zetten een tegelijk tragische, burleske en melodramatische 
enscenering van een inbraak neer (was het nu in een bank? of in het eigen hoofd?) Resultaat is een 
veellagige, fragmentarisch opgebouwde voorstelling, opgehangen aan een magere narratieve kapstok. de 
kapstok buigt gevaarlijk door, maar breekt (net) niet.
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en een map met ‘alle ruzies die papa ooit met ons 
gemaakt heeft. Netjes uitgetikt!’ 

Zoekend en twijfelend vinden de broers hun weg 
door het leven. Net zo vindt de toeschouwer zijn 
weg door het stuk. Alleen de terzijdes van het der-
de personage (Lilian Keersmaekers) leveren nu en 
dan een rechtstreekse commentaar bij het gebeu-
ren. Door haar quasi-alwetende vertelstandpunt en 
het feit dat ze onzichtbaar is voor de twee anderen, 
kan ze doorgaan voor een ietwat cynische engel 
of soms ook voor het geweten of onderbewustzijn 
van Rik. Later blijkt ze Riks moeder te zijn, over-
leden en weergekeerd als hoger wezen. Zij neemt 
de toeschouwer bij de hand en drukt hem nu en 
dan op een eenduidige interpretatie. Dat doet ze 
soms iets te uitleggerig, maar vooral hoofdschud-
dend vanuit een berustende meewarigheid, en ze-
ker niet volledig verstoken van sympathie voor Rik 
en Bul. Ach ja, het is dan ook niet per se hun eigen 
schuld, dat loserschap. De mens van tegenwoordig 
vertrouwt meer op zijn verstand dan ooit de be-
doeling was, waardoor er geen plaats meer is voor 
intuïtie. Met alle gevolgen van dien.

Subpersoonlijkheden
En de persoonlijkheid? Dat is nog zoiets ingewik-
kelds, legt de moederfiguur ons uit. In elk van ons 
zit een hele bende verscholen: allemaal subper-
soonlijkheden. De belangrijkste daarvan is degene 
die we willen zijn, gevolgd door wie we al denken 
te zijn. Achteraan in de troep staan alle figuren 
die we niet willen zijn. De jaloerse types, de klein-
geestige... als er iets misloopt, staan die wegge-
moffelde persoontjes in één klap vooraan. Het is 
niet de eerste keer dat De Graef het thema van 
de subpersoonlijkheden exploreert, alleen is het 
hier iets explicieter aan de orde dan gewoonlijk: 
‘Er is geen Bul, Rik. Nooit geweest.’ Bul – en bij 
uitbreiding waarschijnlijk ook de engel – blijken 
afsplitsingen van Riks eigen persoonlijkheid. 
In Inside stories flirt De Graef met verschillende 
genres. De tragikomedie, de burleske, het melo-
drama en de meligste soort B-film – ze passeren 
allemaal de revue. De Graef speelt met de grenzen, 
balanceert daarbij gevaarlijk, en overschrijdt ze nu 

en dan zonder blikken of blozen. In de droomwer-
kelijkheid waar hij in de voorstelling gestalte aan 
geeft, kan hij moeiteloos de schromelijkste over-
drijvingen kwijt. Helemaal op het laatst, als Rik 
weer wakker is en dus opnieuw met beide voeten 
in het leven staat, schuurt het stuk eventjes tegen 
de grenzen van het verdraaglijke aan. De verloren 
gewaande – of voor het gemak ‘vergeten’ – dochter 
wandelt via het projectiescherm slomo-gewijs de 
woonkamer en de armen van haar vader in. In het 
licht van al het voorgaande kun je als toeschouwer 
echter nauwelijks anders dan het personage zijn 
sprookjeseinde te gunnen. Tenslotte stelt Rik met 
de aanvaarding van zijn dochter – en de daarmee 
onvermijdelijk gepaard lijkende scheiding van zijn 
vrouw – eindelijk, eindelijk eens een echte daad.

Met Inside stories heeft Peter De Graef niet zijn 
allerstrafste tekst te pakken, maar vanaf de schriele 
kapstok van het droomscenario bouwt hij niet-
temin een coherente voorstelling. De schijnbaar 
losse anekdotes en denkpistes klikken met uiterst 
fijne haakjes in elkaar tot een geheel dat de banali-
teit van een inbrekerskomedie ver overstijgt. Als in 
de voorstelling hier en daar een haakje lost, wordt 
dat ruimschoots goed gemaakt door de plezierme-
ter die hoog uitslaat. Inside stories heeft voldoende 
inhoud om te boeien, en tegelijk ook een groot en-
tertainend gehalte, met als gevolg dat de aandacht 
van het publiek erg zelden afdwaalt.

Gezien op 24 september in Rataplan, Antwerpen.
www.dwama.be

© raymond Mallentjer

www.dwama.be
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Vlak voor vertrek nog even de website van het ge-
zelschap bestudeerd voor de precieze route naar 
Ten Aard, een dorp aan de rand van Geel. Nor-
maal gezien bij het stoplicht naar links en dan de 
dorpsweg volgen tot aan een leegstaande varkens-
boerderij. Maar niet op de avond dat ik Het gras 
zal altijd Geeler zijn wil bezoeken.
Door wegwerkzaamheden is er een omleiding van 
minstens een kwartier. Slingerend via landweg-
getjes geflankeerd door oude knotwilgen volg ik 
de pijlen naar mijn bestemming. In de weilanden 
trekt een typische herfstmist omhoog langs koei-
enpoten. Ik vraag mij af of de omlegging mis-
schien bewust is ingelast, bij wijze van sferische 
introductie. Dan wijst een fel licht plots op men-
selijke aanwezigheid en dirigeert een man in fluo-
rescerend hesje mij de parking op. In één blik zie 
ik de uitvergrote poster van de voorstelling naast 
een authentiek Mariakapelletje met een maïsveld 
als achtergrond. Dit alles heet mij welkom bij Het 
Gevolg, dat zijn tweede locatievoorstelling in de 
Kempen speelt binnen de reeks Littekens in het 
Landschap. Twee jaar geleden maakte men voor de 
gevangenispoort in Wortel Kolonie een voorstel-
ling over de landlopers die er ooit woonden. Nu 
ging de aandacht uit naar de psychiatrische ge-
zinsverpleging in Geel.

Shetland
Eenmaal warmpjes geïnstalleerd onder een ty-
pisch locatietheaterdekentje zie ik Ward (Stefaan 
Degand) de tribune instappen: ‘Goedenavond, ik 
ben Ward, en wat is uw naam?’ Met priemende 
ogen kijkt hij ons aan. Sommige mensen krijgen 
een hand, want Ward ziet er misschien wel angst-
aanjagend uit, het is een vriendelijke mens. De 
grote loods waarin we ons bevinden is zijn thuis, 
tussen een berg oude fietsen en met een sigaretje 
binnen handbereik. Met autistische zorgvuldig-
heid krabt hij de verf van een fietsframe, een vorm 
van bezigheidstherapie waar later een hele context 
achter blijkt te schuilen. ‘Het is nogal een zomer 

geweest, hé, veel regen, niet gemakkelijk, ook niet 
voor de coureurs.’ De fiets is zijn fascinatie, moei-
teloos somt hij data op van wielerwedstrijden uit 
vervlogen tijden, of fietsonderdelen in alfabetische 
volgorde. Als Ward zelf een fiets zou hebben, dan 
zou hij het wel weten: eerst naar de markt voor 
taart en dan door naar Shetland - in zijn beleving 
een paradijselijke plek met heuvels vol wuivend 
gras en bloemen. Een veilige haven waar het leven 
goed is, ‘ook voor de kindjes’. 

Het eerste kwartier van de voorstelling staat Ward 
alleen op de scène. De immense leegte rondom 
kan als symbolische verbeelding gelden voor wat 
er zich in zijn hoofd afspeelt. Als kind is Ward 
aangereden door een dronken buurman tijdens 
zijn eerste fietstochtje zonder zijwieltjes. Maanden 
lag hij in het ziekenhuis. De dokters zeiden dat 
hij beter zou worden, maar echt goed is het nooit 
meer gekomen. Zijn verhalen leiden zelden tot een 
samenhangend geheel en uit alle flarden herinne-
ring en associatie moet je als toeschouwer zelf zijn 
levensverhaal reconstrueren. Naast het ongeluk uit 
zijn kindertijd doemt er nog een tweede indrin-
gende ervaring op uit zijn geestelijke mist: de epi-
sode waarin Ward op latere leeftijd tewerkgesteld 
wordt bij Electrabel, die in haar plaatselijke vesti-
ging iets goeds wil doen voor de verwarde mede-
mens. Onbegeleid rijdt hij na een paar dagen met 
een vorkheftruck een loods in puin, meteen goed 
voor zijn ontslag. Zoveel verantwoordelijkheid 
kon hij blijkbaar niet aan. 

Ward beweegt zich traag tussen twee speelvlak-
ken, kunstmatig gecreëerde eilandjes in een verder 
verlaten leegte. Niet ver van de eerste rij zijn ze 
afgebakend met oude tegeltjes. Op het ene staan 
een tafel en een stoel, iets verderop hangt een fiets 
aan kettingen uit het hoge plafond. Maar wan-
neer het licht verandert, verandert ook het beeld. 
Ik zie de gehele loods met achtergelaten rotzooi, 
bergen fietsen, een badkuip in een plas water en 

Samen onderweg, halleluja
HET GRAS zAL ALTIjd GEELER zIjN - HET GEVoLG

Anna van der Plas
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silo’s tegen de achterwand. Ineens valt mijn oog 
op een lantarenpaal in de verte. Er staan nog veel 
meer waskommen tussen wuivende graspluimen 
die verwijzen naar het Shetlandse paradijs. Er is 
door menselijke hand beschaving aangebracht 
op deze verlaten plek. En dan zie ik ook de twee 
andere acteurs in het schemerdonker. Bruno Van-

den Broecke en Nico Sturm zijn altijd aanwezig 
in de ruimte, maar slechts af en toe in de vertel-
ling. Steeds komen ze op vanuit de diepte van de 
loods om anekdotes, weetjes of herinneringen aan 
de monoloog van Ward toe te voegen. Wanneer 
we de symboliek doortrekken en de lege loods als 
het hoofd van Ward beschouwen, dan kan het niet 
anders dan dat deze twee zich in het hoofd van het 
personage bevinden.

Wat moet ‘m dan doen, hummekes?
Vanden Broecke komt op een BMX-fietsje tot 
aan de tribune gescheurd als levende herinnering 
aan het WK in 1988 waar de coureur Bauer met 
een elleboogstoot zijn concurrent Criquielion van 
de wereldtitel afhield. Daarna is hij de professor 

die ons de medische achtergrond van Wards her-
senaandoening uitlegt. En ook laat hij op doel-
treffende wijze zien hoe het kinderfietsje van de 
kleine jongen jaren geleden door de lucht gekata-
pulteerd werd, met de gekende gevolgen. Sturm 
lijkt voornamelijk in de emotionele hersenhelft 
van Ward te zitten. Zijn eerste opkomst in gam-

mele rolstoel is vooral komisch (met de nodige 
moeite kan je er ook de fysieke verbeelding van 
Wards mentale handicap in zien), maar even later 
raakt hij een gevoelige snaar wanneer hij als oud 
besje in de armen van Ward valt. Moeke, de gast-
moeder van Ward, is oud en versleten en maakt 
zich zorgen wat er van haar jongen moet komen 
als zij er niet meer is. Op zijn Geels gezegd: ‘Wat 
moet ‘m dan doen, hummekes, als wulle der niet 
meer zijn?’ Het is een mooi beeld, de tengere ge-
stalte van Sturm in de armen van collega Degand 
als Moeke die steun zoekt bij haar psychiatrische 
patiënt - de verzorger en de verzorgde die voor 
even van rol zijn gewisseld.
Er zitten mooie plaatjes tussen de vele scènes, 
zoals wanneer de twee hersenspinsels samen als 

© raymond Mallentjer
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gastouders op verjaardagsbezoek komen bij hun 
Wardje. Het knusse tafereel heeft een rafelrandje 
door het cadeau dat zij bij zich hebben. Een echte 
Shetlandpony is het goedbedoelde alternatief voor 
de gedroomde fietstocht naar Shetland. De twee 
verdwijnen vrolijk zwaaiend weer uit beeld terwijl 
Ward verbouwereerd achterblijft. Hij probeert zich 
te herpakken door zich aan het beest voor te stel-
len: ‘Hallo, ik ben Ward, en wat is uw naam?’ Het 
levert een grappige en tegelijk ontroerende scène 
op. Maar niet alle momenten in Het gras zal altijd 
Geeler zijn zijn even scherp uitgewerkt. Soms sto-
ren de interventies van Vanden Broecke en Sturm 
meer dan dat ze iets aan de kwetsbare lijn toevoe-
gen die Degand gedurende de avond opbouwt. 
Het is de consequentie van de manier van werken 
waarbij de drie spelers samen met dramaturg Bram 
Verschueren al het verzamelde materiaal hebben 
omgezet naar een voorstellingstekst. Interviews, 
documentaires, eigen ervaringen en fantasie vor-
men zeker een stevige basis, alleen heeft de hutse-
pot van materiaal net niet lang genoeg geprutteld 
om de smaken te doen vermengen. Het leven van 
Ward krijg je als toeschouwer al met al nog bij el-
kaar geconstrueerd, maar de nevenpersonages zijn 
soms te veel een cliché of gewoonweg niet goed te 
interpreteren.

Thuisverpleging
Niet dat het zelf associëren en interpreteren van op 
de tribune een interessante avond in de weg staat. 
Want de ‘zot’ op het toneel is niet zomaar een 
kapstok waar Het Gevolg een thematische verza-
meling artistieke invallen aan heeft opgehangen. 
Ward had nergens méér thuis kunnen zijn dan op 
deze boerderij in Geel, waar gezinsverpleging al 
generaties lang traditie is. Het personage Ward 
wordt bovendien nergens stereotype of belache-
lijk, zo is mijn ervaring. En ook één van de bezoe-
kers hoor ik na afloop zeggen dat ze bij momenten 
dacht nog op haar werk in het Open Psychiatrisch 
Ziekenhuis te zijn. De voorstelling trekt naast toe-
schouwers van buiten de regio en personeelsleden 
van het OPZ nog een derde opvallende groep toe-
schouwers: de buurtbewoners. Het is juist ook deze 
groep die Het Gevolg wil bereiken met zijn loca-

tievoorstellingen. In de tekst zitten verschillende 
subtiele verwijzingen naar lokale feiten en anek-
dotes. Wanneer de acteurs uit het duister opkomen 
en hun samenzang steeds duidelijker klinkt, hoor 
ik een zachte extra stem uit de rij achter mij: ‘We 
zijn samen onderweg, halleluja’. 

De inbedding in het lokale leven is de kern van het 
overkoepelende project Littekens in het Landschap. 
Sturm en Vanden Broecke (toen geregisseerd door 
Don Verboven) slaagden er twee jaar geleden met 
Paradijs voor Futlozen in om iets dat voor de plaat-
selijke bevolking vanzelfsprekend is, de aanwezig-
heid van landlopers in het dagelijkse straatbeeld, 
tot een hoger niveau te tillen. En ook dit keer 
maakt de voorstelling het gewone voor even bij-
zonder door zowel buitenstaanders als ingewijden 
met andere ogen te doen kijken naar de traditie 
van de psychiatrische thuisverpleging. Dat Het gras 
zal altijd Geeler zijn tekstueel mindere momenten 
kent, wordt gecompenseerd door de vele stiltes en 
rust die een groot deel van de voorstelling bepa-
len. Ze doen je begrijpen wat er in het voorgoed 
onthaaste hoofd van Ward moet omgaan. In de 
indrukwekkende ruimte komen de verstilde mise-
en-scène en de abstracte vormgeving (Leo de Nijs) 
goed tot hun recht. Een locatievoorstelling staat of 
valt nu eenmaal met de locatie, die meer moet zijn 
dan louter een mooi decor. Als het werkt, mengen 
voorstelling en entourage zich met de omgeving 
en lijken alle kunstmatige ingrepen volstrekt op 
hun plaats.

Door de openstaande poorten van de loods valt 
langzaam de nacht en de kakelende kippen van in 
het begin maken plaats voor vleermuizen. We ver-
laten Wards leven op het moment dat zijn Moeke 
gestorven is en hij troost vindt in de kinderlijke 
verklaring dat ze nu een sterretje aan de hemel is 
tussen alle andere moekes. Ik blijf in gedachte nog 
even bij hem, terwijl de sterrenhemel tegen het 
plafond net zo schittert als de sterren buiten.

Gezien op 3 en 13 september 2008  
op locatie in Geel, Ten Aard.
www.hetgevolg.be

www.hetgevolg.be
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Sinds 2005 organiseert Stof vzw buitenprojecten, 
de Blauwe Plekken, op ‘gevoelige’ plekken in Ant-
werpen. Opzet is om de stad te vermenselijken 
via choreografische en lijfelijke aanwezigheid. De 
bedoeling is ook dat de energie die vrijkomt zich 
naar andere plekken in de stad verspreidt. Verge-
lijk het met een acupunctuurbehandeling.
Het klinkt etherisch, maar uit vorige projecten 
– aan de achterkant van de oude stad, het Cen-
traal Station en in het dokkengebied – blijkt dat 
het procédé bijwijlen wonderbaarlijk goed werkt. 
Ik herinner me een nachtelijk parcours langs drei-
gend overhellende fabrieksmuren bij verlaten dok-
ken in Antwerpen-Noord. Als bij wonder sloeg de 
sfeer om wanneer je uitkwam op een kade waar 
tegen de achtergrond van uitgekiende industriële 
landschapslijnen twee mensen, dansers, hun taak 
uitvoerden. Als bewoner ga je achteraf makkelijker 
naar die kant van de stad. En als je door andere 
donkere hoeken van de stad fietst, zijn de Blauwe 
Plekken wel eens inspiratiebron voor een verbeel-
dingsoefening in je eigen hoofd. 

Ten tijde van de Wereldtentoonstelling in 1958 
vierde een nieuw modernistisch humanisme hoog-
tij. Wetenschap en techniek zouden voor een be-
tere wereld zorgen en de mens bevrijden. Kunst 
kreeg als taak die nieuwe wereld te bejubelen maar 
ook te ‘vermenselijken’ en te waarschuwen voor de 
uitwassen van wetenschap en politiek - toen ging 
het om nucleair gevaar in tijden van Koude Oor-

log. De combinatie van open, rebels avant-gardis-
me en jubilerend positief denken uit het Expotijd-
perk was voor de makers van Blauwe Plekken #58 
het ijkpunt voor vier choreografische ‘ingrepen’ op 
het Antwerpse Kiel, tussen de woonblokken van 
Braem. Gedurende tweeëneenhalf uur kan je met 
een parcoursplan vrij van de ene naar de andere 
interventie wandelen en tussendoor de sfeer van de 
omgeving laten inwerken. Voor deze editie werd 
Marc Vanrunxt gevraagd als gastchoreograaf door 
de vaste kern van Blauwe Plekken. Die bestaat uit 
dansers/choreografen Lu Marivoet, Wim Mertens 
en Eric Raeves, respectievelijk ook pedagoge, ar-
chitect en beeldend kunstenaar/fotograaf. 

Openheid
Tussen de pijlers van vijf schraagsgewijs ingeplante 
woontorens beweegt zich een danseres voort in een 
exuberante, tijdloze avondjurk. De zuurtjesroze 
kleur zorgt ervoor dat ze op geen enkel moment in 
het kader verdwijnt. De wind, altijd aanwezig on-
der de hoge constructies, sculpteert de wijde plooi-
en van de rok rond haar lichaam. Haar voortgang 
is traag, laverend, wankelend, verloren, verlaten, 
als een fantoom uit een recent verleden of een niet 
zo verre toekomst. Af en toe staat ze stil en snakt 
naar adem. Ze heeft geen oog voor wat rond haar 
is. Aan de overgang naar een volgend woonblok 
stokt ze, spreidt haar armen en lijkt een silhouet 
op de rand van een klif. Een vogel die zijn vlucht 
zoekt of iemand die vertwijfeld voor een afgrond 

vijftig jaar na de wereldtentoonstelling in Brussel is het modernisme van toen uitgangspunt voor een 
choreografisch locatieparcours in antwerpen, Blauwe Plekken #58. de woonblokken op het kiel van 
Renaat Braem, enfant terrible van de toenmalige Belgische modernistische architectuur, vormen het kader. 
Bezoekers kunnen gedurende twee zondagnamiddagen in de wijk ronddwalen en komen op hun weg vier 
dansinterventies tegen die gelijktijdig plaatsvinden. openheid, ontvankelijkheid en begrenzing staan er 
centraal en leveren ook voer voor reflectie rond participatie.

Dans in de sporen van
Renaat Braem
bLAUWE PLEkkEN #58 - SToF VzW EN kUNST/WERk

Lieve Dierckx
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staat. Even lijkt ze opgehangen tussen verder of 
terug, tussen toekomst en verleden.

Marc Vanrunxt maakte deze solo voor Lu Mari-
voet en toont hier zijn métier. Hij slaagt erin om 
het kader ten volle uit te buiten en pal op de essen-
tie uit te komen waar het in de Blauwe Plekken om 
gaat. Tussen de pilotis van de ‘potenblokken’, goed 
voor zo’n achthonderd appartementen, zet hij een 

schitterend lijnenspel in de verf, waarin je als toe-
schouwer actief kan spelen met afstanden, posities, 
verbindingen en focus. Net de incongruentie van 
abstracte bewegingstaal tussen het beton van soci-
ale woonblokken maakt de omslag in perceptie des 
te krachtiger: nooit zal je de blokken op het Kiel 
nog met dezelfde ogen kunnen zien - bovendien is 
een nieuwsgierigheid gewekt naar andere vormen 
van aanwezigheid op deze plek.

Dit spelen met openheid en begrenzing in tijd en 
ruimte vind je in verschillende schakeringen terug 
bij de drie andere interventies die in de tussentijd 
elders op het parcours aan de gang zijn. Qua thema-
tiek vullen ze elkaar op een organische manier aan. 

Eric Raeves danst in de tuin van een conciërgewo-
ning. Zijn startpunt is de deursas naar het woon-
blok waar hij een improvisatie begint in zoekende 
verticale en horizontale lijnen – voor- en achteruit, 
soms blind. Hij wijkt af van zijn betonnen pad om 
in het grasperk een ring te maken van neergeval-
len bladeren rond een lindeboom. Ergens onder-
weg naar het eindpunt van zijn traject sluit hij zijn 
ogen om als een bedelmonnik, met belletjes, het 

contact met de toeschouwers op de bankjes af te 
tasten. In zijn solo zit een verlangen naar aarding 
en contact. 
Even verder, naast het beton van een drooggelegd 
plonsbad, heeft een man (Chris De Feyter) zich 
geïnstalleerd op een schaalvormige constructie die 
wellicht vroeger de voet was voor een springplank. 
Maar de danser komt niet los van de schaal die 
met gras bedekt is, als een nest. Alles wijst op hier 
en nu: hoe hij met zijn benen relax bengelend over 
de rand druiven plukt uit zijn rode brooddoos - 
even lijkt hij op een werkman in de schafttijd - of 
de krachtige, haast dierlijke lichaamstaal waarmee 
hij zijn plek telkens opnieuw bezet. Hij heeft geen 
oog voor toekomst of verleden, hij is geworteld in 

© raymond Mallentjer
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1.  Videoproject van Sarma vzw naar aanleiding van een anthologie over danskritiek in het Expojaar 1958.  
Meer op: http://www.sarma.be/nieuw/taz/expo.htm

het heden. Tegelijk weet hij met zijn danstaal te 
verwijzen naar de arbeiders voor wie de wijk oor-
spronkelijk bedoeld was.

Voor Onder Dak, heeft Lu Marivoet een oase van 
rust gevonden in het omsloten plantsoen van een 
boogvormig gebouw van maar twee verdiepingen 
hoog, een rusthuis voor ouderen. Op vijf grote 
glastegels hernemen vijf dansers in een abstracte 
choreografie het thema van aarde, steen en con-
tact. Ze blijven elk op hun eigen plek maar als ze 
tijdens hun dansfrasen tegenover elkaar uitkomen, 
is de kracht van hun verbondenheid voelbaar voor 
mij, de toeschouwer. Hun interactie zet zich ver-
der in het beeld dat me bijblijft van twee oudjes die 
over de leuning van de gaanderij de gebeurtenissen 
met wijze goedmoedigheid gadeslaan.

Bevrijding
Gedurende de tweeëneenhalf uur dat de interven-
ties duren, ontrolt zich een spel van participatie 
met bewoners en de ruimere omgeving. Enkele 
kinderen wagen zich dichter bij de dansers en 
imiteren wat ze zien. ‘Echte’ toeschouwers lijken 
te twijfelen of de gedragscodes uit de theaterzaal 
hier nog van nut zijn. Nieuwsgierige blokbewoners 
leunen uit een raam of geven van op afstand hun 
ongezouten mening. Via het wijkontmoetings-
centrum Nova zochten de makers al vroeg contact 
met bewoners die wilden meewerken aan het pro-
ject. De dansers voor Blauwe Plekken zijn immers 
wel vaker een mix van amateurs en professione-
len. Nova, het voormalige bibliotheekgebouw van 
de wijk dat destijds werd opgericht ter stichting 
van de arbeider, is ook nu het hart van de actie. 
Daar liggen de parcoursplannetjes klaar waarmee 
je, een beetje als in een openluchtmuseum, de weg 
vindt van de ene plek in de wijk naar de andere. In 
een videoproject met voormalig dans- en filmcri-
ticus Eric De Kuyper – hij belicht er het belang 
van de Expo voor dans(kritiek) in België - wordt 
nog een venster in de tijd gemaakt.1 Het parcours 
maakt ook deel uit van een architectuurtraject van 
cityLabo en de Erfgoedcel Antwerpen die de mo-
dernistische droom uit de Expo58-jaren in Ant-
werpen in de kijker wilden zetten. Als de tourbus 

van cityLabo arriveert, krijgt Blauwe Plekken #58 
er zo nog een toeschouwersvariant bij.

De opzet van Blauwe Plekken kenmerkt zich door 
een openheid die ook nog eens dialogeert met de 
filosofie van architect Renaat Braem toen hij deze 
arbeiderswijk ontwierp. De architect formuleerde 
het destijds zelf zo: ‘architectuur is de kunst van het 
organiseren van het leefmilieu ter bevrijding van 
de mens’. Ook Braems vertrekpunt was openheid: 
arbeiders moesten verlost worden uit hun onhygi-
enische, bedompte optrekjes in achtergestelde wij-
ken in de stad. In plaats daarvan zouden ze maxi-
maal ruimte, licht en uitzicht krijgen in uitgekiend 
ingeplante woontorens tussen gemeenschappelijke 
plantsoenen. Elk architecturale ingreep moest die 
democratiseringsgedachte illustreren. De pijlers 
waarop de gebouwen rusten, zorgden ervoor dat 
tot en met de grond onder de gebouwen aan de 
gemeenschap toebehoorde. Renaat Braem was 
communist toen het communisme nog de/een le-
verancier was van hoop. Afgezien daarvan was hij 
overigens ook een internationaal gewaardeerd me-
dewerker van Le Corbusier. Braem trok zijn filo-
sofie van openheid consequent door: liftkokers aan 
de buitenkant van de gebouwen, open gaanderijen 
op elke verdieping en een lijnenspel van buizen 
en technische voorzieningen die zichtbaar blijven 
achter glazen wanden. 

Drempel
Of de beoogde openheid in de architectuur zich 
ook nestelde in de woonsfeer is een andere kwes-
tie. Het contrast tussen de verheven doelstellin-
gen van toen en de latere perceptie van de wijk 
als een troosteloze ‘banlieue’ toont hier en daar 
merkwaardige overeenkomsten met de opzet van 
Blauwe Plekken en hoe de wijkbewoners hier en nu 
hun ingreep lijken te ervaren. 
Het uitgangspunt van Blauwe Plekken is dat de 
voorstellingen voor iedereen toegankelijk zijn. 
Maar de inplanting van de interventies in een 
eerder ‘gesloten’ wijk als deze maakt de grenzen 
van participatie erg zichtbaar. Bekeken vanuit het 
standpunt van de bewoners zijn hier vreemde vo-
gels in ‘hun’ wijk die uitpakken met vreemde in-

http://www.sarma.be/nieuw/taz/expo.htm
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terventies. Sommige reacties liegen er niet om. De 
makers van de Blauwe Plekken gaan erg zorgvuldig 
om in hun contacten met bewoners van de plek-
ken waar ze werken. Helaas liepen in dit geval hun 
pogingen om bijvoorbeeld bewoners te betrekken 
in de choreografieën uiteindelijk op niets uit. Maar 
er was ook goed nieuws. De organisator vertelt dat 
de reacties tijdens de repetities bij de seniorenre-
sidentie evolueerden van ronduit afwerend naar 
betrokken. In die mate dat de bewoners voor een 
gemaaid grasveld zorgden tegen de première.

De Blauwe Plekken zetten zo aan tot reflectie over 
participatie aan kunst. Die zie ik als een reeks con-
centrische cirkels waar je van buitenaf aan begint 
om naar een kern toe te werken, met onderweg 
gradaties in ‘toegankelijkheid’ van het aangeboden 
(dans)materiaal. In dit geval is het materiaal het 
vaste gegeven, want de openheid naar de omge-
ving betekent voor deze choreografen niet dat ze 
toegevingen doen op vlak van hun ‘product’. Hun 
abstracte dansmateriaal is de kern waarrond de 
toeschouwers zelf - letterlijk en figuurlijk - een 
afstand creëren die de cirkels van participatie erg 
aanschouwelijk maakt. 

De voorstelling doet ook nadenken over wie ver-
antwoordelijk is voor drempelverlaging in par-
ticipatie. Er waren vast nog enkele praktische 
oplossingen te bedenken in de organisatie – zo 
waren er in een vorige editie vrijwilligers bij elke 
interventie die desgewenst voor context zorgden. 
Maar ik moest ook terugdenken aan een vroegere 

ingreep van de Blauwe Plekken elders, ’s avonds op 
een braakliggend terrein, waar enkele vrachtwa-
gens geparkeerd stonden voor de nacht. Een groep 
performers gaf er een voorstelling op en rond een 
piramidevormige structuur binnen een kring van 
toeschouwers. Ergens tijdens hun performance 
klom een Poolse chauffeur uit zijn vrachtwagenca-
bine om een kijkje nemen. Hij bleek te denken dat 
het om een andere vorm van spel ging en begon 
mee aan de sisyphusgang op de piramide. De li-
chaamstaal van de omstanders bracht hem aan het 
twijfelen en hij besloot om toch maar in de cirkel 
van toeschouwers te gaan staan, waar één van hen 
hem uitlegde wat er aan de gang was. Het mooie 
van dit soort voorstellingen is dat je als toeschou-
wer niet alleen je graad van betrokkenheid zicht-
baar kunt maken, maar ook verantwoordelijkheid 
kunt opnemen om zelf bruggetjes te slaan.

Het lijkt erop dat de Braemwijk naar aanleiding 
van de Expoherdenkingen opnieuw een positieve-
re belangstelling krijgt van niet-bewoners. Blauwe 
Plekken #58 voegt daar een dimensie aan toe door 
kunst lijfelijk in interactie te brengen met beton. 
En door lagen van toeschouwers op elkaar te laten 
inwerken. Zo zijn deze interventies op hun beurt 
een mooie illustratie van de ‘vermenselijkende’ rol 
die kunst in de Expotijd kreeg toebedeeld en leve-
ren ze ook inspiratie voor de toekomst.

Gezien op 28 september en 5 oktober 2008  
op het Kiel, Antwerpen
http://www.blauweplekken.be

http://www.blauweplekken.be
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Nadat alle performers zijn opgekomen en plaats 
hebben genomen tussen of naast schuin oplopende 
podiumelementen, verschijnt er ‘feitelijke’ infor-
matie op het balkje van de vertaling. In 2001 werd 
de broer van Tijen Lawton vermoord. Hij was oor-
logsfotograaf tijdens de conflicten in de Balkan. 
‘Tijen Lawton is de danseres met het witte topje.’ 
Omdat we er van uit gaan dat deze informatie waar 
is, wordt Tijen van nu af aan met bijzondere aan-
dacht gevolgd. Zij heeft haar broer verloren, en dit 
verlies wordt, op scène, tot onderwerp verheven, 
zeker als blijkt dat geregeld uit het dagboek van 
‘een oorlogsfotograaf ’ wordt voorgelezen (een dag-
boek dat dan weer wel volstrekt fictief is).
Die verschuiving van identiteiten, vormt het eer-
ste bevreemdende ankerpunt van Het hertenhuis: 
speelt ‘Tijen’ zichzelf? Speelt ze haar verdriet? Of 
zijn haar tranen ‘echt’? Als ze huilt, huilt ze dan om 
haar broer, of huilt ze omdat het haar job is, omdat 
Jan Lauwers het haar gevraagd heeft? Die vragen 
openen een vreemde, op bevreemding berustende 
en nooit meer verzachte relatie tussen haar en het 
publiek: ze is ‘acteur’ (dus onze ontroering is min 
of meer verzekerd en beveiligd door het contract 
van de kunst); maar ze is ook een vreemde ‘mede-
mens’, want we weten dat Tijen echt haar broer 
heeft verloren (dus onze ontroering, als ze al op-
treedt, is onmogelijk want gênant, voyeuristisch, al 
te reëel, aangezien men niet rouwt op een podium 
maar in de woonkamer). De gespleten relatie tot 
Tijen is er dus uiteindelijk altijd een vol ongemak, 

dat zelden of nooit door empathie of identificatie 
wordt doorkruist. Die relatie is exemplarisch voor 
een voorstelling waarin elke emotie op een vat vol 
tegenstrijdigheden dobbert.

Het spel van verschuivende identiteiten is complex 
en alomtegenwoordig. ‘Tijen’ is Tijen, als lid van 
Needcompany, maar ook het performancegezel-
schap Needcompany is ‘zichzelf ’. In het eerste deel 
van Het hertenhuis zitten alle performers samen. Ze 
halen grapjes uit met elkaar, ze spreken over hun 
problemen, ze zuchten, ze halen anekdotes op uit 
onze vreselijke wereld, ze vertellen over wat lid zijn 
van Needcompany praktisch betekent, zoals lange 
tijd onderweg zijn, no direction home. Tijen spreekt 
over haar broer, en af en toe leest iemand voor uit 
het teruggevonden dagboek. Letterlijk in de marge 
wordt er gedanst, om de onvolledigheid, het ‘aan 
de gang zijn van de ontsnappende werkelijkheid’ 
nogmaals te tonen, om de blik af te leiden, bewust 
te maken en zo te intensifiëren. Op die manier 
zien we Het hertenhuis als het ware ontstaan, dat 
wil zeggen: de elementen van het echte, ‘verzon-
nen’ stuk worden naast en over elkaar gelegd, en 
(later) aangewend in de totstandkoming van een 
echte opvoering, waarin de performers niet langer 
de performers van Needcompany zijn, maar fami-
lieleden in een feeërieke setting tussen de herten.
Dat blijkt ook, dramatisch, indrukwekkend, als een 
laatste fragment wordt voorgelezen uit het dag-
boek van de fotograaf, met als laatste zin: ‘I have 

De afwezigheid van troost
HET HERTENHUIS - NEEdCoMPANy

Christophe Van Gerrewey

Het hertenhuis van needcompany en jan Lauwers zit boordevol intrigerende momenten, die slim, kritisch en 
erg modern ontsnappen aan de klassieke of zelfs populaire theatrale mechanismen. Het hertenhuis wil op 
elk moment weerstaan aan eenduidige interpretatie of betekenisgeving – behalve helemaal op het eind, en 
het is ook precies het einde dat de voorstelling als een sleutel afsluit, omgedraaid door de bewuste hand 
van jan Lauwers en needcompany. dat einde is joyeus, uitbundig en optimistisch; de vraag is of de rest van 
de voorstelling dat gedeelde geluk rechtvaardigt. de ellende die in de voorstelling aan bod komt, is groot en 
verscheiden. het menselijk lijden is onbegrensd en gruwelijk. Er zijn momenten waarop iedereen op scène 
hartstochtelijk, luid en verkrampt huilt. kan de kunst – de kunst van Het hertenhuis – troosten? En wordt er 
getroost door te verwijzen naar het leven of naar de kunst zelf?
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to find the deerhouse.’ Het is altijd bijzonder als 
de titel van een werk in dat werk zelf wordt uit-
gesproken, alsof de kunst een existentiële ervaring 
beleeft. In Het hertenhuis brengt het spanning mee, 
door de ondertussen bekende ‘ambiguïteit’ tussen 
werkelijkheid en fictie, maar vooral door het gevoel 
dat er iets op komst is. De scènestukken beginnen 
ogenblikkelijk na die uitspraak te verschuiven, er is 
iets op til, het tweede deel van de opvoering wordt 
aangekondigd en begint.

De performers zetten elfenoortjes op: we zitten 
in een nog andere werkelijkheid dan daarnet, een 
meer ‘gewone’, gespeelde werkelijkheid – of zo lijkt 
het althans. In dat hertenhuis, waar een gezin het 
einde van een oorlog afwacht, arriveert plots Be-
noît, een fotograaf die vermoedt dat hij de doch-
ter des huizes heeft gedood. Dat blijkt te kloppen. 
Naakt en zwaar ligt haar lichaam op een van de 
hellende podiumstukken. Viviane De Muynck, de 
moeder van het gezin, probeert haar aan te kleden, 
maar het lukt niet, het lijk is bevroren. Grace Ellen 
Barkley, die zowel vertederend als angstaanjagend 
de imbeciele dochter Grace speelt, schudt het li-
chaam van de dode Inge heen en weer. Dit is een 
vreselijke, ‘reële’ performance, die niet is gestroom-
lijnd volgens de wetten van de kunst – dit is de 
echte chaos die met lijden en lichamen gepaard 
gaat, de chaos die normaal gezien ongezien blijft. 
De theatrale, artistieke bewerking lijkt afwezig, 
maar wordt eerder onmogelijk gemaakt. De troos-
tende tussenkomst van de kunst wordt elke toe-
gang ontzegd.
Troost is namelijk pas mogelijk dankzij herinnering, 
tijd, verhalen en betekenissen. Het volstaat niet om 
te zeggen door te tonen: ‘dit is een moeder’, ‘dit is 
haar dochter’, ‘de tweede is dood en daarom huilt 
de eerste’. Die gebeurtenissen moeten in narratieve 
kaders worden gezet. Dat gebeurt wel dankzij een 
zelfreflecterend vertelstandpunt van Viviane De 
Muynck, maar haar discours houdt nooit langer 
dan een paar regels stand; het splitst, rafelt uit, 
verandert van toon en van richting. Scènes uit de 
actualiteit sluipen naar binnen, bijvoorbeeld over 
mensen die niet willen dat er een containerpark in 
hun woonwijk komt. Maar ‘moeder’, ‘dochter’ en 
‘verdriet’ – het blijven lege betekenaars, performed 
but not enhanced.

Wat is ‘het hertenhuis’ eigenlijk? Het is een bij uit-
stek visuele plek, waarvan de beeldtaal op zich al 
een kwaliteit vormt – maar die toch ook om in-
terpretatie vraagt. De familie kweekt herten omdat 
geweien ingezet kunnen worden in de productie 
van afrodisiaca, die gretig door Aziaten worden 
gekocht. De oorlog maakt dat handeltje onmo-
gelijk; het hertenhuis kan door de oorlog dus zijn 
ware aard tonen, weg van de commercie (en de ge-
slachtsdrift), schijnbaar nutteloos, zoals kunst.
Het is mogelijk om die metafoor verder uit te wer-
ken (hoewel of omdat dat niet expliciet in de voor-
stelling gebeurt): herten kunnen de inhoud van 
hun hoofd veruitwendigen, in een gewei. Ze dra-
gen wat ze willen of denken voor zich uit, stevig, 
duidelijk, zonder dat die uitwendige inhoud weg-
gevijld kan worden. Het hertenhuis kan dus gezien 
worden als een plaats waar dat als vanzelf gebeurt, 
waar er met andere woorden geweien groeien op 
de hoofden van mensen.
Toch gebeurt dat niet in Het hertenhuis. De aange-
reikte verhalen hebben geen eigen kracht of logica, 
geen werkelijkheid die, hoe imaginair of illusievol 
ook, betekenis en zin zou kunnen geven. ‘Mensen 
vertellen hun eigen verhalen niet,’ zegt Viviane. 
Alternatieve werkelijkheden worden geschetst. De 
veelheid van de gebeurtenissen blijft een veelheid 
en wordt niet gekanaliseerd. Het zou ook allemaal 
anders hebben kunnen lopen! Stel ‘ns dat er een 
bom zou vallen! Het leven is toeval, schrijnende 
chaos, een opeenhoping van indifferente gebeur-
tenissen. Precies – en om aan dat vreselijk onrecht 
tegemoet te komen bestaat er kunst, maar het is in 
deze voorstelling niet de kunst van Needcompany. 
Het hertenhuis is dus paradoxaal genoeg geen her-
tenhuis; de voorstelling toont wat kunst zou kun-
nen zijn maar is geen kunst.

Het wordt nog erger als de echtgenoot van de dode 
Inge arriveert. Hij wil wraak. Moet Benoît niet ook 
vermoord worden? Aldus geschiedt, en niet veel 
later wordt ook de echtgenoot vermoord, door de 
broer van Inge, op een klungelige, onhandige ma-
nier. Ook wraak, onhandig maar alleszins beteke-
nisvol, biedt geen houvast. De rugzak die Tijen al 
de hele tijd bij zich draagt, blijkt het lijk van de 
kleindochter te bevatten. Dit zevenjarig meisje heeft 
ondanks haar jonge leeftijd zelfmoord gepleegd. De 
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lijken worden naast elkaar gelegd. Iedereen op scène 
huilt, langdurig, onafgebroken, ongeremd, luid. Het 
lijden wordt geen artistieke creatie, als bezinksel op 
de bodem van de realiteit. Het blijft onoverzichte-
lijk, chaotisch, ondraaglijk en onrepresenteerbaar en 
betekenisloos, als betrof het een wereldrecord ‘lij-
den’, waardoor wij worden overspoeld.

Het hertenhuis is dus hard, compromisloos, modern 
en kritisch (in de klassieke, avant-gardistische bete-
kenissen van die woorden): de troostende, sussende 
en ‘bekende’ artistieke troost komt nooit. In het 
licht van die interpretatie, is het einde van Het her-
tenhuis een onwaarschijnlijke, maar even ondraag-
lijke verrassing. De doden leven weer, en wat zonet 
nog een lijkbaar was, is nu een feestdis geworden, 
een tafel waarrond de familie op kerstavond plaats 
kan nemen, terwijl buiten een sneeuwstorm woedt. 
Grace wil bij haar herten zijn, en het is een zoveel-
ste verteller die vertelt dat ze ondanks het natuur-
geweld weet te overleven. De herten zijn samen met 
Grace ontsnapt in een smalle bergflank, die door ijs 
en sneeuw van de buitenwereld is afgedekt.
Voorzichtig zet de oudste zus van Inge een gezang 
in, dat als snel door iedereen luid wordt overgeno-

men: ‘We are small people with a big heart.’ Het 
lijden lijkt verwerkt, gedeeld, achter de rug, draag-
lijk; het einde heeft dus niets ironisch.
En toch hebben de theatrale mechanismen die aan 
dat einde vooraf zijn gegaan, niets tot die rouw of 
dat verwerkingsproces bijgedragen. Alles wat op 
scène troost zou kunnen opleveren, wordt als water 
over een eend uitgestort – en lachend wordt toege-
zien hoe niets van dat water achterblijft. Misschien 
kan Tijen (de echte Tijen) zich troosten dankzij 
haar rol in Het hertenhuis, maar het nogmaals bekij-
ken van de zoveelste postdramatische voorstelling, 
troost de toeschouwer niet. We weten ondertussen 
wel dat kunst niet ‘echt’ is, en een nieuwe tentoon-
spreiding van dat besef is hoogstens interessant – 
zelfs de oude Grieken wisten dat kunst niet ‘echt’ 
is, maar ze beseften ook dat het net zaak is voorbij 
dat besef te gaan. Men kan de kunst dus decon-
strueren en ontmantelen en onmachtig maken, tot 
ze een kritische denkoefening wordt, maar dan kan 
op het eind niet zomaar gedaan worden alsof ieders 
wonden als vanzelf zijn geheeld.

Gezien op 26 september in Kaaitheater, Brussel
www.needcompany.org

© Maarten Vanden abeele

www.needcompany.org
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Congres jeugdwerk
22|11|2008
Centraal Station, Antwerpen

Klets! is het driejaarlijkse verkiezingscongres voor de Alge-
mene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad. Voor een dag 
wordt het Centraal Station te Antwerpen omgetoverd tot 
Jongeren Centraal, waar kinderen, jongeren en hun orga-
nisaties in de spotlights staan. De sector kinderkunsten is 
tijdens Klets! alom vertegenwoordigd met een gezamenlijk 
doel: méér cultuur op de agenda’s van de Vlaamse jeugd-
werkorgansaties. Op de infomarkt op het Astridplein wordt 
een kinderkunstenkraam opgetrokken en er zijn verschil-
lende artistieke interventies in het station. Maar de sector 
kinderkunsten zet vooral in op de verkiezing zelf, met ver-
schillende ‘cultuur’-kandidaten die een gooi doen naar een 
plek in de Algemene Vergadering. 
De Vlaamse Jeugdraad is de officiële adviesraad voor de 
Vlaamse Regering over alle domeinen die kinderen, jon-
geren en hun organisaties aanbelangen. Met de input die 
tijdens het congres verzameld wordt, gaat de Algemene Ver-
gadering de komende drie jaar aan de slag.
meer info: anna@vti.be

kinderkunstenoverleg in Amsterdam
29|11|2008
de krakeling, Amsterdam

Hoe moet het verder met de Vlaamse kinder(podium)
kunsten? Met die vraag klopten een aantal jeugdtheaters 
in januari 2008 aan bij VTi. Een direct antwoord was niet 
voorhanden, maar sindsdien startte een reflectiegroep 
een maandelijks overleg met enkele spelers die met en 
voor kinderen en jongeren werken. Naar aanleiding van 
het meerdaagse Vlaamse jeugdtheaterfestival Goesting 
in Amsterdam, zal op 29 november een speciaal overleg 
plaatsvinden met Nederlandse collega’s (makers, program-
matoren en producenten). Op de agenda staan onder meer 
een uitwisseling over commercialisering, het schoolvoor-
stellingensysteem, internationale en interculturele werking, 
en publieksbereik.
meer info: anna@vti.be

dECEMbER

Volgende stap kwarts.be
01|12|2008 e.a.
brussel, Gent, Antwerpen

Begin december kunnen de deelnemers aan de online be-
vraging Kwarts.be gebruik maken van een benchmarktool 
om hun kencijfers te vergelijken met die van anderen in 
de sector. De beantwoorde vragen over de samenstelling 
van de personeelsploeg in 2007, over de betaling van kun-
stenaars, over de verschillende artistieke activiteiten en de 
financiële vertaling daarvan zijn omgevormd tot parameters 
die uitnodigen tot vergelijking en evaluatie.
Er zijn drie infosessies gepland. De eerste gaat door tijdens 

de Staten-Generaal van de Klassieke Muziek op 1 decem-
ber in Flagey te Brussel. Meer daarover op de website van 
Muziekcentrum Vlaanderen: www.muziekcentrum.be. In die-
zelfde week worden ook nog infosessies georganiseerd in 
Gent en Antwerpen. Details volgen op www.kwarts.be en op 
de websites van alle partners: OKO, VOBK, Clubcircuit en de 
vier kunstensteunpunten.
meer info: dries@vti.be

jANUARI

debat VooRbIj de beslissingen (NL) NAbIj (VL)
19|01|2009
deburen

Na de hervormingen in het Nederlandse theaterland-
schap vielen onlangs ook de beslissingen met betrekking 
tot de subsidietoekenningen voor de periode 2009-2012. 
In Vlaanderen werden de dossiers in het kader van het 
Kunstendecreet op 1 oktober ingediend. Kunnen we iets 
opsteken van de beslissingen die in Nederland zijn geval-
len? Het is in ieder geval een interessant moment om de 
consequenties ervan in het Nederlandse podiumkunsten-
landschap onder de loep te nemen. 
In samenwerking met de Brakke Grond en deBuren.
meer informatie vind je binnenkort op: www.vti.be

bezoekersprogramma Vlaanderen / Wallonië
Voorjaar 2009

In 2009 gaat een Waals-Vlaams bezoekersprogamma van 
start in samenwerking met Maison du Spectacle La Bel-
lone. In het voorjaar 2009 organiseren we twee reeksen 
bezoeken: een eerste in januari/februari in drie Waalse ste-
den, een tweede reeks in april/mei in drie Vlaamse steden. 
Hiermee willen we collega’s uit Vlaanderen en Wallonië de 
kans geven kennis te maken met elkaars leef- en werk-
wereld. We bezoeken de werkplekken en opleidingen, gaan 
naar voorstellingen en onderzoeken mogelijke vormen van 
samenwerking in de toekomst.
Meer info: ann@vti.be

FEbRUARI

Courant#88: repertoire
15|02|2009

Waarover hebben we het als we spreken over ‘repertoire’? 
Hanteren we een open of een meer gesloten definitie? De 
keuze voor of tegen een bepaald repertoire raakt aan het 
hart van de artistieke praktijk. Waar wil de kunstenaar naar-
toe? Wat is de inzet van zijn/haar artistieke demarche? Wat 
zijn de strategieën om dit te bereiken? Verder kunnen we 
ons afvragen waar de grenzen van een bepaald ‘repertoire’ 
liggen: bij een oeuvre van een kunstenaar of gezelschap, 
bij wat we verstaan onder een bepaald genre of artistieke 
discipline? Hoe gaan we om met de eigen geschiedenis en 
tradities en met culturele diversiteit? Hier komt de link met 
de participatie- en spreidingsdiscussie op de voorgrond. 
Kortom, de repertoirekwestie is actueel en roept een aantal 

kaLEndER

www.muziekcentrum.be
www.kwarts.be
www.vti.be
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essentiële vragen op over het hoe en waarom van kunst, 
maar evengoed over de plek van die kunst in de samenle-
ving en de relatie tot het publiek. 
In de volgende Courant worden alle facetten van de reper-
toirekwestie onder de loep genomen. Wil je een bijdrage 
leveren of een invalshoek aanreiken, neem dan contact op 
met Joris Janssens.
meer info: joris@vti.be

Spel van de Waanzin, 
na de tentoonstelling het symposium
20|02|2009
Museum dr. Guislain, Gent

In het kader van de tentoonstelling ‘Het spel van de waan-
zin. Over gekte in film en theater’ vindt op 20 februari een 
symposium plaats rond hetzelfde thema. Dit symposium 
wil de rol van het fin de siècle als een ‘kantelpunt’ in de 
culturele omgang met waanzin onderzoeken. Tegelijk bekij-
ken we of en hoe de waanzin in de hedendaagse podium-
kunsten opduikt. Gerenommeerde theaterwetenschappers, 
theatermakers en kunstenaars worden samengebracht met 
als doel het vertoog van de waanzin in relatie tot de podi-
umkunsten te onderzoeken.
Georganiseerd door Universiteit Gent, Universiteit Antwer-
pen, Associatie Onderzoeksgroep Ugent, in samenwerking 
met het Museum Dr. Guislain en VTi.
meer info volgt op: www.vti.be

Workshop SPACE
02|2009
brussel

SPACE (Supporting Performing Arts Circulation in Europe) 
is een nieuw Europees netwerk met naast VTi ook TIN, Ente 
Teatrale Italiano (ETI), British Council, Pro Helvetia, Office 
National de la Diffusion Artistique (ONDA), Red House Cen-
tre for Culture and Debate (Bulgarije), Arts and Theatre In-
stitute (Tsjechië) en NTIL (Letland) als stichtende leden. In 
de werking van SPACE treedt VTi op als de trekker van een 
pilootproject over de ontwikkeling van standaarden voor 
de uitwisseling van data over internationale mobiliteit van 
podiumvoorstellingen. Daarnaast richt SPACE zich ook op 
opleidingsmodules voor onder meer tourmanagers, critici 
en medewerkers van (nationale) culturele instituten. In de 
loop van februari 2009 organiseert VTi een workshop over 
het gebruik van ‘linked data’ technologie, in het kader van 
de onderzoekslijn over data-uitwisseling.
meer info: joris@vti.be en binnenkort op www.vti.be

krokusfestival, studienamiddag kinderen en dans
23|02|2009
CC Hasselt

Bestaat er zoiets als een jeugddanslandschap in Vlaande-
ren? Welke structuren zijn er om makers te ondersteunen 
die dans maken voor een jong publiek? Welke rol kunnen 
de opleidingen spelen? En hoe zit het in het buitenland? 
Professionelen die bezig zijn met dans voor en met kinde-
ren en jongeren worden uitgenodigd voor een studienamid-

dag op 23 februari 2009, in aanwezigheid van een aantal 
internationale dansers en choreografen.
meer info: anna@vti.be

Something Raw, Internationaal dans- en  
performancefestival
23–28|02|2009
brakke Grond, Amsterdam

Something Raw koestert jonge choreografen die durven 
kiezen voor nieuw talent en voor baanbrekend werk in het 
overgangsgebied tussen dans en performance. VTi en Brak-
ke Grond werken van 26 tot 28 februari 2009 een speciaal 
programma uit voor programmatoren. Vlaamse program-
matoren worden uitgenodigd om dit festival intensief bij te 
wonen en met collega’s en makers in gesprek te gaan over 
de relatie met het publiek.
In samenwerking met de Brakke Grond en TIN
meer info: ann@vti.be

MAART

Storm op komst
13|03|2009
de Warande, Turnhout

De reflectiegroep kinderkunsten kende sinds zijn start in 
januari 2008 al een tussenstop in mei, met de Studiedag 
Kinderkunsten tijdens Het Paletfestival in HETPALEIS. Op 
13 maart 2009 is er een voorlopige eindhalte tijdens het 
festival Storm op Komst. Op deze tweede studiedag worden 
de deuren van de reflectiegroep opnieuw opengegooid. Bo-
vendien stelt VTi er een publicatie voor waarin de reflecties 
van de afgelopen maanden gebundeld worden. Het boek 
zal naast een aantal boeiende bijdragen van externe au-
teurs en interviews met makers ook een concreet meerjarig 
actieplan bevatten, dat de bakens uitzet voor een dyna-
misch en toekomstgericht kinderkunstenlandschap. 
meer info: anna@vti.be

Internationale conferentie cultuur in/en ontwikkeling
26-27|03|2009
kVS, brussel

Cultuur heeft een belangrijke hefboomfunctie in de ontwik-
keling van een samenleving, zowel in noord als zuid. Daar-
om hebben een aantal partners in het culturele en ont-
wikkelingsveld de handen in elkaar geslagen: vzw Youkali, 
die de brugfunctie tussen cultuur en ontwikkeling als zijn 
hoofddoelstelling ziet, Kaaitheater, KVS, Vredeseilanden, 
Démos en VTi. 
Op 26 en 27 maart 2009 vindt in KVS een colloquium 
plaats rond culturele en artistieke ontwikkelingssamen-
werking, dat zowel op informatief, sensibiliserend als be-
leidsmatig niveau een lans wil breken voor een structurele 
inbedding van cultuur in ontwikkeling. Het concrete pro-
gramma (met verschillende internationale sprekers) zal 
begin januari bekend worden gemaakt.
lees binnenkort meer op: www.vti.be

kaLEndER
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CoNTACT

VTi
Sainctelettesquare 19
B-1000 Brussel
T +32.2.201.09.06
F +32.2.203.02.05
info@vti.be
www.vti.be
zoeken.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be

kERNoPdRACHT

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 internationaal perspectief. Wij staan garant voor 
een kwalitatieve dienstverlening aan de professionele 
sector, de overheden, de opleidingen, de media, de 
onderzoekscentra, het publiek, etc.

MEdEWERkERS

Diane Bal, Wessel Carlier, Christel De Brandt, Martine 
De Jonge, Marijke De Moor, Joris Janssens, Annick 
Lesage, Dries Moreels, Ann Olaerts, Bart Ooghe, 
Maarten Soete, Anna van der Plas, Nikol Wellens
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PLoEG VTI

Eind augustus nam VTi afscheid van Mieke De 
Schepper, medewerker administratie en Merijn Supply, 
projectmedewerker digitaal depot. Anna van der Plas 
versterkt de ploeg tijdelijk als projectmedewerker 
kinderkunsten. In de maand september hielpen 
jobstudenten Freya De Leeuw en Karen Joly bij het 
herstellen van de waterschade aan de collecties. 
Begin oktober verliet Jef Aerts VTi als vaste 
redactiemedewerker. Sinds 1 oktober werd Marijke 
De Moor aangetrokken als nieuwe medewerker 
communicatie en productie. 

bIbLIoTHEEk

openingsuren
di-vr 14:00-18:00
za, zo, ma gesloten

Wie de documentatiedienst, bibliotheek en videotheek van 
VTi regelmatig en op een voordelige manier wil raadplegen 
koopt best een gebruikerskaart, die kost € 5,00. De kaart 
blijft 12 maanden geldig. Houders van een gebruikerskaart 
krijgen een abonnement op Courant en 10% korting op de 
VTi-bookshopartikelen. Wie boeken wil ontlenen betaalt een 
bibliotheekwaarborg van € 25,00. De bibliotheekcatalogus 
en het bibliotheekreglement raadplegen kan op www.vti.be.

bookSHoP

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

MET STEUN VAN

De Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. Inzage en eventuele 
aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de wet van 
08/12/1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

coLofon
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GEtUIGEnISSEn UIt dE SEctoR

Plug in & play: VTi in de periode 2010-2013
Net als de andere kunstenorganisaties diende VTi op 1 oktober een aanvraag in voor een meerjarige 
subsidie in het kader van het Kunstendecreet. 
Zeven hoofdstukken geven weer hoe de kerntaken van VTi - documenteren, onderzoeken en interactie - vorm 
zullen krijgen in concrete projecten en meerjarige trajecten over verschillende thema’s: een nieuwe editie 
van de veldanalyse, individualisering, geschiedenis en digitalisering, de internationale dimensie van de 
podiumkunsten, interculturaliseren, de ontwikkeling van een nieuwe artistieke taal, kinderkunsten, spreiding, 
kunstkritiek en ecologie. Er is ook een bijlage over de samenwerking tussen de kunstensteunpunten.

Het beleidsplan kan je downloaden op http://www.vti.be/beleidsplan

Videocompilatie podiumkunsten 2008
Op de VTi-website zijn 31 videofragmenten te bekijken die een beeld geven van het werk van evenveel 
eigenzinnige makers (performers, choreografen, theatermakers...). De compilatie, die de individuele 
kunstenaar centraal stelt, is een staalkaart van het diverse aanbod op de Vlaamse podia. Deze fragmenten 
zullen binnenkort ook verschijnen in een internationale promotiebox, die de kunstensteunpunten in 
samenwerking met de IVA kunsten ontwikkelden. Deze promobox bevat vier delen met telkens een DVD en 
een boekje met een landschapstekst per discipline.

Voor meer info: http://en.vti.be/video en http://fr.vti.be/video

In de kijker op de website
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