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wOORD 
vOORaf
L’UniOn fait La fORCe 

Bij het verschijnen van deze Courant is de publi-
catie De dingen op tafel. Produktie en spreiding 
van de podiumkunsten in Vlaanderen dag-op-dag 
vijftien jaar oud. onder het voorwoord staat de 
precieze datum: 18 augustus 1995. naar aan-
leiding van een discussie op het theaterfestival 
voerde Vti toen samen met de federatie van de 
cultuurcentra een onderzoek naar de productie- 
en doorstromingsmogelijkheden voor jonge po-
diumkunstenaars, en een betere afstemming van 
het Podiumkunstendecreet en het decreet voor de 
cultuurcentra. de discussie over de productie en 
spreiding van de podiumkunsten heeft duidelijk al 
een stevige geschiedenis achter de rug. 

niet toevallig stak de spreidingsdiscussie in de 
jaren 1990 de kop op. het ‘alternatieve’ podium-
circuit van de eighties begon meer dan ooit zijn 
weg te vinden naar de cultuurcentra. Maar na de 
Vlaamse golf klopte alweer een nieuwe genera-
tie kunstenaars aan de deur, en ook steeds meer 
buitenlandse kunstenaars kwamen het artistieke kli-
maat in Vlaanderen verrijken. Vooral in de tweede 
helft van de jaren ‘90 groeide de podiumproductie 
heel sterk, dat liet de veldanalyse van Vti duidelijk 
zien. de introductie van het Podiumkunstendecreet 
(1993), zo blijkt ook uit De dingen op tafel, werd 
daarbij erg dubbel onthaald. enerzijds zorgde het 
decreet voor een nieuw elan, omdat naast thea-
ter- nu ook dans- en muziektheatergezelschappen 
zekerheid kregen op langere termijn. Maar onder 
producenten werd, in de context van een toene-
mende professionalisering, ook sterker gemord 
over een knieval voor het marktdenken. We lezen 
voor het eerst de klachten over ‘mallemolens’ en 
‘vicieuze cirkels’. 

sindsdien is er natuurlijk heel wat gebeurd. de 
oude decreten zijn vervangen door nieuwe, om in 
te spelen op een veranderende artistieke en maat-
schappelijke context. 

het decreet lokaal Cultuurbeleid vervangt sinds 
2001 het decreet voor de culturele centra en stuurt 
vandaag het hele lokale cultuurbeleid op een inte-
grale en kwalitatieve manier aan. Voortaan spre-

ken we van cultuurcentra en gemeenschapscentra. 
naast de cultuurspreidingsopdracht werken ze al-
lebei aan gemeenschapvorming en cultuurpartici-
patie. de cultuurcentra vindt u terug in een eerder 
stedelijke context: ze hebben een ruimere culturele 
actieradius en grotere verantwoordelijkheid tegen-
over een regio. een gemeenschapscentrum is enkel 
gericht op de lokale context. 

resultaat: een op maat gesneden variatie met be-
trekking tot de lokale invulling van de drie basis-
opdrachten.

sinds 2006 is het Kunstendecreet van kracht, met 
een integrale benadering voor alle kunstvormen. 
Beide decreten spelen op diverse wijze in op de 
kwestie van productie en spreiding; dat komt ver-
derop in dit dossier uitgebreid aan bod. Maar vijf-
tien jaar nadat ‘de dingen op tafel’ kwamen, is de 
spreidingsdiscussie allerminst opgelost, misschien 
zelfs nog acuter dan ooit. Producenten geven het 
signaal dat de speelreeksen steeds korter worden 
en speelplekken schaarser. Programmatoren ge-
ven aan dat het aanbod wel erg groot wordt, niet 
alleen door de verwelkoming van alweer enkele 
nieuwe generaties podiumkunstenaars, maar ook 
door de opkomst van een nieuw, soms commerci-
eel, aanbod van theater en stand-upcomedy. Ze-
ker in nederland heeft dat de speelkansen danig 
teruggeschroefd. tel daarbij de tanende aandacht 
van de media voor de podiumkunsten waardoor 
het nog moeilijker wordt om nieuwe makers de no-
dige kansen te geven en te introduceren bij een 
nieuw publiek.

het beleid pikt de spreidingskwestie op. ‘nooit 
voordien is er zoveel geproduceerd,’ schrijft cul-
tuurminister Joke schauvliege (Cd&V) in haar 
beleidsnota 2009-2014. ‘deze verwijdering tus-
sen vraag en aanbod houdt ook bedreigingen in. 
Bij gebrek aan presentatieplekken spelen stukken 
maar kortstondig in zalen, waardoor het ruime pu-
bliek amper de kans krijgt deze te bezichtigen.’ de 
minister voorziet in haar beleidsnota een aantal 
nieuwe pistes en zal bekijken ‘of een afname van 
het productieaanbod zich niet opdringt en hoe we 
doorstroming van onze kunstproducties naar diver-
se circuits kunnen stimuleren.’ (Beleidsnota Cultuur 
2009-2014, p. 27).

Joris Janssens en David Vande Cauter
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Vti en loCus zetten een traject uit over de pro-
ductie en spreiding van podiumkunsten. niet al-
leen om hierover een aantal suggesties te formu-
leren, maar eerst en vooral om in kaart te brengen 
welke tools de praktijk zelf in handen heeft. 

sinds december 2009 stak een reflectiegroep met 
mensen uit beleid en praktijk van productie en 
spreiding vijf keer de koppen bij elkaar. Zij werk-
ten actief mee aan de inhoudelijke voorbereiding 
van de discussie- en ontmoetingsdag Zet mij in CC, 
die plaats vond in BronKs en GC de Markten, 
op 26 februari 2010. een eerste belangrijke doel-
stelling is ontmoeting en informatie-uitwisseling 
tussen producenten, programmatoren en andere 
betrokkenen, die soms te weinig au courant zijn 
van de context waarin de collega’s werken. een 
andere doelstelling is analyse en objectivering, 
door cijfergegevens aan te dragen met gewaar-
deerde bijdragen van de betrokken agentschap-
pen van de cultuuradministratie. Beide doelstellin-
gen zijn gericht op het ontwikkelen van concrete 
toekomstpistes, waarvan er een aantal dit najaar 
van start gaan:

• een nieuw ontmoetingsmoment voor de hele 
sector dat we Start to book doopten. Bij het 
begin van het nieuwe seizoen kunnen program-
matoren en producenten polshoogte nemen van 
elkaars plannen. Kruis alvast donderdag 7 ok-
tober 2010 aan in uw agenda.

• een intensief communicatietraject Bonjour, pu-
blic!, voor zowel producenten als spreiders met 
de steun van Cultuurnet Vlaanderen. 

• Circuit X, een tourneecircuit gericht op een be-
tere doorstroming van podiumkunstenaars naar 
de cultuurcentra (vanaf 2010-2011). de inschrij-
vingen starten spoedig en lopen tot begin okto-
ber.

en ten slotte deze editie van de Courant om al het 
materiaal van Zet mij in CC uit te diepen, aan te 
vullen, te contextualiseren en verder te ontsluiten. 
en om de openheid en constructieve sfeer te be-
stendigen. stof genoeg om het debat aan te zwen-
gelen en om de toenadering tussen spreiders en 
producenten verder te stimuleren.

***
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In het zog van de studiedag Zet mij in CC 
zetten VTi en LOCUS een aantal producen-
ten en programmatoren bij elkaar voor 
een brainstorm over mogelijke pistes 
voor een betere spreiding van podium-
producties. Rond de tafel: Agnès Quac-
kels (Margarita Production), Hans Bruneel 
(LOD), Sophie Van Weert (CC Strombeek), 
Paul Neefs (CC Geel) en Manu Morris (CC 
Zwaneberg, Heist-op-den-Berg). In welke 
mate ervaren zij een (over)productie- en 
spreidingsprobleem? Welke handvaten 
hebben programmatoren en producenten 
zelf in handen, om hieraan te verhelpen?

Hans Bruneel (LOD): ik zit al 25 jaar in de pro-
ductie van podiumkunsten en dit soort van discus-
sies is niet nieuw. het heeft geen zin de analyse te 
herkauwen, omdat de conclusies wel bekend zijn. 
Je kunt de problematiek uit verschillende hoeken 
benaderen – de organisatoren, artiesten, produc-
tiehuizen, managementbureaus… – en het pro-
bleem wel constateren, maar eigenlijk is niemand 
alleen bij machte om de cirkel te doorbreken. dat 
je bijvoorbeeld termijnen afspreekt waarvóór er 
niet geboekt mag worden, is een lapmiddel. Je 
moet er rekening mee houden dat we vandaag in 
een marktlogica zitten. of we dat nu goed vinden 
of niet, het is eigen aan ons ondersteuningsysteem: 
het beleid laat namelijk zaken groeien en onder-
steunt die, maar er is voorlopig geen visie op de 
ontwikkeling op langere termijn van en voor kun-
stenaars en organisaties. daar zou de marktsitu-
atie toch meer gestuurd moeten worden. Want we 
zijn op het punt gekomen dat er een probleem is 
met verschillende elementen die met ons bedrijf te 
maken hebben, onder meer spreiding en publiek.

Wat de situatie van lod betreft, wij maken heel 
diverse producties met heel verschillende kunste-
naars. lod speelt dan ook in verschillende circuits: 

cultuurcentra, maar ook de kunstencentra, grotere 
plateaus, het festival- en openluchtcircuit, concert-
zalen. Maar de trend is duidelijk. Vroeger bestond 
de ideale tournee van een productie uit zestig 
voorstellingen, nu zijn dat er twintig, als je heel 
goed werkt. terwijl dat eigenlijk heel weinig is van-
uit het perspectief van een kunstenaar, die meer 
werkzekerheid wil. langere speelreeksen zouden 
die kunnen bieden.

We maken drie à vier producties per jaar. aan het 
begin van het seizoen bekijken we de speelmoge-
lijkheden voor de verschillende projecten die op 
de plank liggen. We hebben beslist om geen pro-
ducties meer te maken die we minder dan vijftien 
keer kunnen spelen. We steken veel energie in een 
productie, zowel artistiek als financieel, en willen 
daar ook een rendement voor terug. dat proberen 
we op voorhand in te schatten. sommige voorstel-
lingen gaan vlot van de hand, andere minder. 
dan zoeken we naar alternatieve mogelijkheden 
om te kunnen spelen. ook op internationaal vlak 
gaat het moeilijker, want de crisis stopt niet aan 
onze grens. in het buitenland worden de speel- en 
coproductiemogelijkheden kleiner. en ook neder-
land is heel moeilijk geworden.

Agnès Quackels (Margarita Production): 
anders dan lod krijgt Margarita Production geen 
subsidie voor artistieke projecten, maar wel om het 
bureau te runnen. Wij werken voor individuele kun-
stenaars, voor wie we dan wel projectsubsidies kun-
nen aanvragen. Margarita Production wordt gesub-
sidieerd als werkplaats. We geven ondersteuning 
aan individuele kunstenaars om hun parcours af te 
leggen. soms is een project enkel gericht op onder-
zoek en ontwikkeling, soms is presenteren het doel. 
het doel van Margarita Production was initieel niet 
promotie en spreiding. dat was vooral de onder-
steuning op productioneel en administratief vlak. 
eigenlijk hebben we niemand die geld en tijd kan 
investeren in spreiding en verkoop. Maar de vraag 
van de kunstenaars in die richting wordt groter.

De viCieUZe 
CiRkeL 
DOORBReken
een ROnDetafeL OveR De PRODUCtie en 
SPReiDinG van vOORSteLLinGen

Floris Cavyn / Joris Janssens / Marc Van Mechelen / David Vande Cauter
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een tournee van vijftien data is voor ons een goede 
tournee. sommige projecten spelen veertig keer, 
maar dan verspreid over verschillende jaren. onze 
artiesten spelen voornamelijk in kunstencentra en 
op festivals en eigenlijk weinig in cultuurcentra. 
Misschien zijn onze producties daar te experimen-
teel voor. Maar het gebrek aan structurele subsidie 
speelt ook mee. onze uitkoopsommen kunnen we 
niet verminderen waardoor ze voor sommige thea-
ters niet haalbaar zijn. We kunnen dus niet gericht 
in de spreiding investeren.

internationale samenwerkingsverbanden, zoals 
neXtsteP of Connections, zijn voor jonge kunste-
naars heel belangrijk, zowel nationaal als interna-
tionaal. als zo een netwerk beslist tot ondersteu-
ning, kan het plots vlug gaan. de zichtbaarheid 
van een kunstenaar wordt veel groter.

Als de spreidingsdiscussie niet nieuw is, 
wat maakt ze vandaag dan acuut of ac-
tueel?

Bruneel: Vandaag is de perceptie aanvaard dat 
er teveel geproduceerd wordt en dat je het publiek 
niet eindeloos kunt verdelen. het valt te betwijfe-
len of het nu werkelijk zo is, maar dat doet er niet 
toe. de perceptie is er en die moeten we doorbre-
ken. om uit de vicieuze cirkel te komen, moeten 
we een antwoord formuleren op die percepties. 
Maar je zit in een marktsysteem, waarin niemand 
zijn macht wil afstaan. dus moet de overheid een 
aantal beslissingen nemen voor het geheel van het 
veld. en de uitdaging ligt daar niet enkel bij de 
producenten. Provocerend zou je de vraag kunnen 
opwerpen: ‘Waarom snoeien we bijvoorbeeld niet 
in de opleidingen?’ er studeren veel te veel kunste-
naars af, die later niet aan de slag kunnen.

Quackels: de vraag is ook wat de toekomst van 
de werkplaatsen is. de overheid investeert vooral 
in de ontwikkeling van het parcours van individu-
ele kunstenaars aan het begin van hun loopbaan, 
maar op langere termijn is er weinig perspectief. 
het is niet meer mogelijk voor kunstenaars om een 
structuur uit te bouwen. Margarita Production is 
opgericht vanuit een ‘oude’ visie op het parcours 
van een kunstenaar, die eerst met een bureau zou 
werken om dan door te stromen naar een eigen 
structuur. Maar de realiteit in het veld is intus-
sen veranderd, dat laatste is niet meer mogelijk. 
intussen is er ook een druk op ons om met vele 
kunstenaars te werken, maar het is interessanter 
om mensen op langere termijn te ondersteunen in 
hun ontwikkeling. dat ontbreekt vandaag in het 
beleid.

PROfILeRING

Sophie Van Weert (CC Strombeek): Vanuit 
ons perspectief is er vooral een spreidingspro-
bleem voor gesubsidieerde projecten en structuren. 
er is een grote concurrentie tussen de vrije markt en 

de gesubsidieerde sector. Vanuit strombeek wer-
ken we voor het programma van theater en dans 
samen met Westrand om zo veel mogelijk gesub-
sidieerde gezelschappen en projecten te program-
meren. Maar het is een dubbel verhaal. Gezel-
schappen willen veel spelen. Maar er zijn steeds 
minder huizen die ervoor kiezen om hen daarin te 
blijven ondersteunen. er is een toenemende druk 
die voortkomt uit het vrijetijdsdenken. dat heeft 
zich heel sterk in het discours van de centra genes-
teld. Je krijgt dan een wanverhouding tussen wat 
geprogrammeerd wordt en de opdracht vanuit de 
overheid. een ander element is een toenemende 
profileringsdrang vanuit de centra. Cultuurcentra 
willen en moeten zich meer en meer onderschei-
den van de andere, een verschil maken binnen het 
landschap. Wat goed is, maar het maakt het voor 
de gezelschappen moeilijk om lange tournees te 
realiseren.

Bruneel: Wij voelen dat heel erg. Cultuurcentra 
moeten zich onderscheiden en op die manier krij-
gen veel jonge mensen de kans niet meer om te 
spelen en krijgen voorstellingen minder kans om 
een degelijke tournee te maken. Vroeger moesten 
cultuurcentra zich inzetten voor de geleidelijke 
opbouw van een publiek voor makers. dat is van-
daag anders. elke twee jaar hebben we verkie-
zingen. allicht gaat het om onrechtstreekse druk, 
maar lokale overheden willen dat hun kiezers be-
diend worden en willen opvallen tegenover de bu-
ren. de opkomst van het commerciële circuit, waar 
ik niets tegen heb, hangt daarmee samen. als pro-
grammator van een cultuurcentrum moet je al heel 
koppig zijn om artistiek werk te blijven opvolgen 
en er een publiek voor op te bouwen.

Van Weert: Veel hangt af van de plek waar je 
werkt. strombeek zit in een complexe situatie. er 
is in onze streek veel culturele infrastructuur. We 
zitten dan ook op de rand van een grootstad. het 
is zoeken naar een plaats binnen het landschap, 
en dan is profilering belangrijk. Binnen de regio 
profileren we ons op vlak van dans, theater, beel-
dende kunsten, klassieke muziek en jazz. Maar het 
meeste publiek trekken we met populaire voorstel-
lingen. Bij de meeste centra is daar de druk van de 
lokale overheid. die verwachten dat de centra ook 
een ‘basisprogrammering’ hebben, met voorstellin-
gen die volzitten via de abonnementenverkoop. de 
idee is dan dat we dat publiek ook verleiden tot het 
bijwonen van andere voorstellingen. Maar volgens 
mij is dat een illusie. Met een humorabonnement 
haal je geen mensen binnen bij een voorstelling 
van lod. Misschien gaan die wel naar stany 
Crets of sien eggers kijken, maar ze zullen niet de 
overstap maken naar een productie van ntGent, 
en nog minder naar een formule waarin jong ta-
lent aan bod komt, zoals Circuit X. ik ben zeker 
voorstander van een doorstroming van de kun-
stencentra naar de cultuurcentra, maar de realiteit 
leert ons dat niet elke voorstelling in om het even 
welke context kan spelen. niet alle voorstellingen 
van makers die enkele jaren in het circuit van de 
kunstencentra speelden, zijn immers geschikt voor 
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het circuit van de cultuurcentra. We houden in ons 
programma elk jaar een aantal plaatsen voorbe-
houden voor jonge makers, maar stellen vast dat 
we hiervoor maar een heel select publiek hebben. 
het is dan ook van groot belang om dit werk in een 
aantrekkelijke vorm te presenteren met dat ietsje 
extra voor het publiek.

Paul Neefs (CC Geel): Volgens mij is een deel 
van het publiek wel avontuurlijk en bereid om een 
weg af te leggen. Maar ook al is die groep be-
perkt, die mensen hebben evenveel recht om zo-
genaamd moeilijke voorstellingen bij ons te zien, 
die ze anders enkel in de grote stad kunnen zien. 
Wij proberen zo breed mogelijk te programmeren 
en zo mensen te laten doorgroeien. Je voelt dat er 
wel mensen zijn die voorzichtig beginnen en uit-
eindelijk toch doorgroeien, hoewel dat een kleine 
minderheid is.

Manu Morris (CC Zwaneberg): om die reden 
werken wij samen met de andere centra in de re-
gio, in Geel en Mol. Vroeger werden onze dans-
voorstellingen altijd gespeeld voor dezelfde dertig 
mensen, maar die vinden nu evengoed hun weg 
naar Geel. Voor wereldmuziek geldt hetzelfde. 
We slagen er vandaag soms in om het publiek van 
drie centra op dezelfde plek te krijgen. Gevolg: 
meer volk en een betere ticketverkoop. het is een 
verhaal dat langzaam begint te werken. in het be-
gin was er weerstand bij de mensen om zich te 
verplaatsen, maar die ebt weg.

Hoe sterk is de drang om je te profileren 
op Vlaams niveau? Of word je toch eer-
der afgerekend op je opdrachten voor de 
lokale bevolking?

Neefs: Geel profileert zich vooral lokaal en re-
gionaal. Zelf heb ik niet de behoefte om ergens 
bovenuit te steken. Geen profiel is ook een profiel. 
het komt erop aan dat mensen die voorstellingen 
bijwonen een ervaring beleven. 

Morris: heist-op-den-Berg heeft altijd uitgespro-
ken culturele ambities gehad. Men was er niet 
gelukkig mee dat het decreet lokaal Cultuurbeleid 
het ruimtelijk structuurplan volgde, waardoor Zwa-
neberg een C-centrum werd. intussen heeft heist-
op-den-Berg zelf geïnvesteerd in een schouwburg 
met 700 plaatsen, waar we ook grotere theater-
producties plaatsen. uiteraard moet er af en toe 
gescoord worden, moet die zaal gevuld worden. 
in heist-op-den-Berg wonen 40.000 mensen, en 
daarom willen we ons vooral regionaal profileren. 
er is ook weinig ander aanbod in de onmiddellijke 
omgeving. 

We hebben altijd breed geprogrammeerd, van het 
echt antwaarps teater tot theaterwerk van jong 
talent. Wij bekostigden verlieslatende producties 
met de winst uit het commerciële werk. Maar dat 
staat onder druk. Je maakt ook met de commerci-
ele producties geen winst meer. Bij de gezelschap-
pen heerst vaak ook een verkeerd beeld over de 

cultuurcentra. Zij denken dat wij systematisch veel 
Vlaamse subsidies krijgen om voorstellingen te pro-
grammeren, maar dat is niet zo.

OVeRAANBOD?

Is het een piste dat de overheid minder 
gezelschappen zou subsidiëren, maar dan 
wel met voldoende middelen om hun op-
drachten – niet alleen creëren maar ook 
presenteren – beter te kunnen volbren-
gen? De analyses laten zien dat er veel 
instroom is, maar geen uitstroombeleid. 
en dat de gemiddelde subsidie-envelop-
pes kleiner worden. 

Van Weert: er moet ook een politieke wil zijn 
om een aantal structuren te schrappen. de advies-
commissies hebben in het verleden al een paar 
keer een negatief advies geformuleerd over gezel-
schappen, die uiteindelijk toch weer opgevist wer-

Je Zal alles Worden - Wouter deprez (foto: Jonas lampens)
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den na protest. de vraag zou moeten vertrekken 
vanuit een artistieke noodzaak. Waarom worden 
producties gemaakt: uit een artistieke noodzaak, 
of om mensen werk te verschaffen? dat bemoeilijkt 
de uitstroom.

Bruneel: de vraag die gesteld wordt naar de pro-
ducenten, mag eigenlijk ook gesteld worden over 
de centra. Zijn er niet teveel speelplekken? er zijn 
veel cultuurcentra. dat is historisch zo gegroeid, 
door een reeks van politieke beslissingen. in de 
rand rond Brussel was de Vlaamse aanwezigheid 
belangrijk. Minister Van Mechelen heeft destijds 
veel cultuurcentra neergezet in limburg. nu zien 
we hetzelfde in West-Vlaanderen. niets op tegen, 
maar moeten we niet de middelen rationaliseren 
en er een paar sluiten of moeten we ze een andere 
functie toekennen? 

het beleid zou meer op lange termijn moeten re-
deneren vanuit functies die nodig zijn in een land-
schap, met het oog op productie en presentatie... 
Wat hebben we nodig, en waar? hoe moeten die 
functies gespreid worden? Kunnen een aantal hui-
zen zich herprofileren, om daarop in te spelen? 

de sector moet niet zomaar meegaan in de vraag 
om te knippen. de tegenvraag vanuit de sector 
aan de overheid is om een beleid uit te tekenen 
op lange termijn. het is een uitweg om dan te re-
deneren vanuit functies. iedereen in de sector is 
het erover eens dat we zo niet verder kunnen, en 
dat de manier waarop we werken moet herbeke-
ken worden. Maar als dat betekent dat er minder 
structuren zijn, dan moet dat gekoppeld worden 
aan een reflectie op welke infrastructuur er is, en 
wie welke functies opneemt. Zo werken de kunsten-
centra vandaag anders dan vroeger. Ze zijn geen 
circuit meer, maar een losse verzameling. ook dat 
moet meegenomen worden in de reflectie over 
spreiding in Vlaanderen. 

Wat kunnen gezelschappen intussen zelf 
doen? Uit de cijfers van het Agentschap 
Kunsten en erfgoed (elders in Courant), 

blijkt dat gezelschappen veel meer pro-
duceren dan decretaal vereist. Is het een 
optie om minder te produceren, en meer 
te investeren in het laten renderen van de 
producties?

Bruneel: Je mag niet vergeten dat die normen 
bewust zeer laag liggen. de kunstensector heeft 
daar hard voor gewerkt, om flexibiliteit te kunnen 
garanderen. Zo kan je meer mogelijkheden gene-
reren, om in te pikken op kortetermijnmogelijkhe-
den. het is een voorwaarde voor een dynamisch 
landschap.

Van Weert: een andere piste is te investeren in 
een betere publiekswerking. Volgens mij ligt de 
grote opdracht van een cultuurcentrum in het aan-
trekken van een publiek, en er een band mee op 
te bouwen. Profilering is hierbij dan weer juist een 
hulpmiddel, want door de focus te leggen op een 
bepaald segment, kan je er dieper op ingaan. 

onze opdracht is cultuurspreiding, en dat is meer 
dan een speelplek ter beschikking stellen. We mo-
gen ons niet enkel beperken tot het boeken van een 
bepaalde voorstelling en er dan voor zorgen dat 
alles goed verloopt. Je moet er ook voor zorgen 
dat dit werk ingang vindt bij een potentieel pu-
bliek. en dat is niet zo evident. het vraagt veel tijd 
en energie. Maar we moeten er meer op inzetten. 
Gezelschappen en makers kunnen daar actiever 
bij betrokken zijn. Gesprekken voor en na de voor-
stelling zijn bijvoorbeeld erg belangrijk. 

Bekende namen lokken veel volk, maar producties 
met BV’s zijn vaak ook de gevaarlijkste producties 
binnen de programmering. Mensen komen met de 
verkeerde verwachtingen kijken. het probleem ligt 
ook bij de aankondigingen in de seizoensbrochu-
res, die lang voor het creatieproces geschreven 
worden. de mensen lezen een tekst en krijgen dan 
iets anders te zien. de communicatie tussen makers 
en speelplekken moet dus anders. het is onze op-
dracht om met makers in een constant gesprek te 
gaan, en dat te vertalen naar ons publiek.
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ééN BeLeIDSKADeR VOOR ALLe KUNSTeN

het Kunstendecreet biedt een open en samenhan-
gend kader voor alle kunstvormen: podiumkunsten, 
muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren, 
architectuur, vormgeving, nieuwe media, en alle 
mengvormen daarvan. het decreet biedt één glo-
bale benadering van alle kunsten: over alle disci-
plines heen wordt een uniforme subsidieregeling 
voorzien, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling. 
organisaties kunnen kiezen voor een projectma-
tige subsidiëring of een subsidie voor het geheel 
van hun werking in de vorm van twee- of vierjarige 
budgetten. Verder wordt ook de ondersteuning van 
internationale initiatieven, kunsteducatieve of soci-
aal-artistieke projecten, publicaties en steunpunten 
voor alle sectoren op dezelfde leest geschoeid.

het decreet richt zich tot het professionele kunsten-
veld, in casu kunstenaars en organisaties uit de vol-
gende sectoren of mengvormen daarvan: theater, 
muziektheater, dans, kunstencentra, werkplaatsen, 
kunsteducatie, muziek, audiovisuele kunsten, soci-
aal-artistiek, architectuur, vormgeving, beeldende 
kunsten, en nieuwe media. daarnaast biedt het 
de mogelijkheid om subsidies aan te vragen voor 
(niet-literaire) publicaties, opnameprojecten en in-
ternationale initiatieven.

ook de instellingen van de Vlaamse Gemeen-
schap en de steunpunten die zich situeren binnen 
de kunstensector worden gesubsidieerd in het ka-
der van het Kunstendecreet. Kunstvormen op het 
vlak van literatuur en film vallen niet onder het Kun-
stendecreet maar behoren tot de bevoegdheid van 
respectievelijk het Vlaams fonds voor de letteren 
en het Vlaams audiovisueel fonds.

fUNCTIeS 

Wat de link met de discussie over productie en 
spreiding betreft, wordt er soms al te snel vanuit ge-
gaan dat het Kunstendecreet over creatie en pro-
ductie gaat, en het decreet lokaal Cultuurbeleid 
over spreiding. om te beginnen hebben heel wat 
organisaties in het Kunstendecreet een presentatie-
opdracht. het is niet altijd gekend welke diverse 
functies de decreetgever voorzag voor de gesub-
sidieerde organisaties uit elk van deze sectoren. 

dat is nochtans cruciaal om in te schatten welke 
rol Kunstendecreetorganisaties kunnen spelen in 
het actuele spreidingsdebat. tabel 1 geeft voor elk 
organisatietype weer welke functies ze opnemen.

het valt op dat, strikt genomen, enkel de werk-
plaatsen geen presentatie- en publiekswerking 
moeten vervullen. Maar in de praktijk vallen erg 
diverse organisaties onder dit type, en sommige 
nemen deze functie wel degelijk op (zie www.kun-
stenwerkplaats.be). 

Verder hebben dus niet alleen de kunstencentra, 
maar ook de organisaties voor theater, dans en 
muziektheater een presentatie- en publieksgerichte 
functie. een opvallende tendens in de praktijk is 
dat presenteren niet enkel slaat op het tonen van ei-
gen werk, maar steeds vaker ook op het werk van 
collega's. een aantal gezelschappen beschikt over 
een eigen presentatie-infrastructuur waarin ze ook 
werk tonen dat niet tot de eigen stal behoort. die 
tendens is de laatste jaren sterk toegenomen. er is 
uiteraard het receptieve luik van de werking van 
de stadstheaters (toneelhuis, KVs, ntGent), maar 
er zijn ook voorstellingen en festivals die georga-
niseerd worden door bijvoorbeeld hetPaleis, Ko-
pergietery, BronKs, Walpurgis, lod, antigone... 

overigens bestaat er in de praktijk een nauwe 
band tussen productie en presentatie. de veld-
analyse van Vti laat zien dat de laatste decennia 
producties steeds meer coproducties zijn. de zorg 
om een goede spreiding is daarvan zeker een be-
langrijke motor. steeds meer is coproduceren een 
garantie om het werk ook te kunnen verspreiden.

ANDeRe AANKNOPINGSPUNTeN VOOR 
HeT SPReIDINGSDeBAT

daarnaast bevat het Kunstendecreet een aantal 
aanknopingspunten voor een betere spreiding van 
podiumvoorstellingen in Vlaanderen. 

• Cultuur- en gemeenschapscentra kun-
nen een beroep doen op middelen in 
de context van het Kunstendecreet. het 
Kunstendecreet maakt het mogelijk dat door de 
Vlaamse overheid gesubsidieerde cultuurcentra 
subsidies aanvragen voor hun artistieke werking. 

PRODUCtie en 
SPReiDinG in Het 
kUnStenDeCReet

www.kunstenwerkplaats.be
www.kunstenwerkplaats.be
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uiteraard gaat het dan over initiatieven die de 
decretale opdrachten van een cultuurcentrum 
overschrijden en toetst de beoordelingscommis-
sie het subsidiedossier aan de criteria van het 
Kunstendecreet. er zijn enkele voorbeelden. de 
Pianofabriek in sint-Gillis is een gemeenschaps-
centrum en een werkplaats. het cultuurcentrum 
Grimbergen ontvangt een meerjarige subsidie 
(2008-2009) voor de werking beeldende kun-
sten samen met het cultuurcentrum van Meche-
len. Binnen het Kunstendecreet gaf de Vlaamse 
overheid in 2009 projectsubsidies aan de cul-
tuurcentra van hasselt (Krokusfestival), Knokke-
heist (internationaal fotofestival) en Brugge 
(beeldende kunstenproject Matrix 2).

• Projectsubsidies voor hernemingen. een 
geslaagde en succesvolle productie kan soms 
niet gezien worden door het geïnteresseerde 
publiek omdat de speellijst beperkt is. een her-
neming kan moeilijk of onmogelijk zijn omdat 
de kunstenaarsploeg in het volgende seizoen 
niet opnieuw kan samengebracht worden, om-
dat het gezelschap een volgeboekt seizoen 
heeft, of omdat de herneming te duur zou uitval-
len. een herneming is uiteraard makkelijker voor 
een gezelschap dat met een vaste ploeg arties-

ten werkt, maar we weten dat dit uitzonderlijk 
geworden is. het Kunstendecreet laat toe dat 
een gezelschap een projectsubsidie aanvraagt 
voor een herneming, maar tot nu worden wei-
nig dergelijke aanvragen ingediend. de moge-
lijkheid bestaat niet voor organisaties die een 
meerjarige werkingssubsidie ontvangen.

• Programmatoren maken deel uit van 
de beoordelings- en adviescommissies. 
de Vlaamse regering laat zich voor de uitvoe-
ring van het kunstenbeleid bijstaan door een 
adviescommissie kunsten en beoordelingscom-
missies per kunstensector. de beoordelingscom-
missies geven de minister inhoudelijk en artis-
tiek advies over de subsidiedossiers. om bij het 
commissiewerk ook de overwegingen over de 
spreiding te kunnen opnemen, is de aanwezig-
heid van ‘spreiders’ (programmatoren) belang-
rijk.

Tabel 1: Overzicht functies meerjarig ‘voor het geheel van de werking’ gesubsidieerde 
organisaties Kunstendecreet

Sector Creatiegericht Presentatiegericht Publieksgericht

architectuurorganisaties X X

organisaties voor audiovisuele 
kunsten

X X

Beeldende kunst X X X

Concertorganisaties X X

organisaties voor dans X X X

festivals X X X

organisaties voor kunsteducatie X X X

Kunstencentra X X X

Muziekclubs X X X

Muziekensembles X X X

organisaties voor muziektheater X X X

Periodieke publicaties X X X

organisaties voor sociaalartistieke 
werking

X X X

organisaties voor nederlandstalige 
dramatische kunst

X X X

Werkplaatsen X
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Het Kunstendecreet legt een aantal ver-
plichtingen en minima op voor productie 
en spreiding. Maar hoe verhouden die 
zich tot de reële productie en spreiding 
van de meerjarig gesubsidieerde produ-
centen van theater, dans en muziekthe-
ater in de periode 2006-2008? We be-
kijken de manier waarop de betrokken 
sector en overheid hierover in het verle-
den beleidsgegevens verzamelden. Daar-
naast blikken we vooruit: een meer fijn-
mazige dataverzameling is immers nodig 
om de trends op termijn preciezer te kun-
nen opvolgen en te duiden. In hoeverre 
is de heikele spreidings- en productiepro-
blematiek inderdaad een probleem, dan 
wel een kwestie van perceptie?

1. KUNSTeNDeCReeT:  
KWANTITATIeVe NORMeN

Wie dagelijks met het Kunstendecreet te maken 
heeft, vergeet soms dat professionelen uit het loka-
le cultuurbeleid niet altijd een totaalbeeld hebben 
van de sectoren die dit decreet omvat. Zo is niet al-
tijd gekend welke diverse functies de decreetgever 
voorzag voor de gesubsidieerde organisaties uit 
elk van deze sectoren. dat is nochtans cruciaal om 
in te schatten welke rol Kunstendecreetorganisaties 
kunnen spelen in het actuele spreidingsdebat. de 
tabel op p. 10 geeft voor elk organisatietype weer 
welke functies ze opnemen.

Welke verplichtingen legt het Kunstendecreet op 
qua productie en spreiding aan theater-, dans- en 
muziektheaterorganisaties? als ze maar voor 2 
jaar gesubsidieerd worden, geldt er op dit vlak 
geen enkele kwantitatieve verplichting. Ze moeten 
enkel hun beleidsplan uitvoeren. als ze voor 4 jaar 
gesubsidieerd worden (of voor de periode 2010-
2012 oorspronkelijk voor 4 jaar aanvroegen), 
moeten ze het volgende waarmaken:

• Minimum 1 nieuwe productie per jaar;

• Minimum 1 creatieopdracht toekennen per sub-
sidieperiode, zonder toonverplichting (vanaf 
2010 wordt dit: 2 creatieopdrachten);

• Minimum aantal activiteiten, sectorspecifiek en 
afhankelijk van subsidiebedrag (3 categorieën, 
afhankelijk van subsidiebedrag). 

Wat de spreiding van de productie betreft, heb-
ben vooral de kunstencentra en festivals een rol te 
spelen. het decreet voorziet ook voor de 4-jarig 
gesubsidieerde kunstencentra enkele kwantitatieve 
subsidievoorwaarden :

• Zorgen voor aanbod van minimum 1 nieuwe 
productie per jaar;

• Minimum 1 creatieopdracht toekennen per sub-
sidieperiode, zonder toonverplichting (vanaf 
2010 wordt dit: 2 creatieopdrachten);

• Minimum aantal activiteiten, afhankelijk van 
subsidiebedrag (3 categorieën, afhankelijk van 
subsidiebedrag). 

festivals hebben geen minimumnormen qua aantal 
activiteiten, producties of spreiding.

als het Kunstendecreet minimumnormen oplegt qua 
activiteiten, geldt voor alle sectoren dat het niet om 
spreiding van eigen producties hoeft te gaan. het 
mag ook gaan over omkaderende activiteiten of 
een receptieve werking in eigen zaal (dit is niet lou-
ter zaalhuur aan derde gebruikers maar een inhou-
delijke programmering en verschilt dus sterk van de 
receptieve werking van een cultuurcentrum).

De kwantitatieve normen in de praktijk 
(2008)

tabel 2 toont duidelijk aan dat deze minima voor 
de producenten uit de drie besproken sectoren 
hoegenaamd geen probleem waren. alle orga-
nisaties haalden de minima. Vele organisaties, 
vooral in het theater en het muziektheater, maak-
ten een veelvoud van het minimaal vereiste aantal 
nieuwe producties. het feit dat de danssector ver-
houdingsgewijs meer internationaal opererende 
gezelschappen kent die vaak lange speelreeksen 
van grote producties brengen, speelt hier vermoe-
delijk ook een rol.

tHeORie, PRaktijk 
en RaPPORteRinG
SPReiDinG van PROfeSSiOneLe 
PODiUmPRODUCtieS OnDeR Het kUnStenDeCReet

Roel Devriendt
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de productie is groter dan de decretale minima. 
leidt dat ook tot overaanbod, moeilijkere sprei-
ding of versnippering? om hier zicht op te krijgen, 
moeten we eerst kort schetsen hoe de rapportering 
over de productie en spreiding van deze organi-
saties verliep en in hoeverre de nodige gegevens 
beschikbaar, valide en betrouwbaar zijn.

2. De SPReIDINGSGeGeVeNS VAN  
De PRODUCeNTeN ONDeR HeT  
KUNSTeNDeCReeT

Rapportering: praktische problemen en 
ontwikkelingen

al lang leveren theater-, dans- en muziektheater-
producenten jaarlijks gegevens over hun produc-
tie en spreiding aan het agentschap Kunsten en 
erfgoed. de producenten zijn een knooppunt van 
informatie over alle binnen- en buitenlandse speel-
plekken waar zij komen. Veel hangt er dus van af 
of zij van de organisator van hun voorstellingen 
volledige en betrouwbare gegevens aangeleverd 
kregen. tot vóór 2006 waren de aangeleverde 
gegevens vaak niet systematisch geordend. dat 
maakte verdere verwerking of eliminatie van dub-
bele rapportering – bijvoorbeeld bij coproducties 
– quasi onmogelijk. ook de data uit bijvoorbeeld 
de Cultuurdatabank zijn tot op heden niet bruik-
baar. Ze zijn vaak onvolledig en niet automatisch 
verwerkbaar. Ze bevatten ook teveel ‘ruis’ om het 
agentschap en Vti toe te laten dit samen te voe-
gen met de databank van Vti en gerichte analyses 
te maken in het kader van de afstemming van het 
Kunstendecreet op het spreidingscircuit.

het agentschap trok hier lessen uit. in nauw over-
leg met de sector – en parallel met het stroomlij-
nen van meerjarige aanvragen, actieplannen en 
werkingsverslagen tot formulieren met vaste rubrie-
ken – werkte het aan een systematische manier van 
rapporteren over de activiteiten. Voor de eigenlijke 
voorstellingen heeft dit al reële verbeteringen opge-
leverd. daardoor kunnen er nu al heel wat gegevens 
samengebracht worden. Voor de meer omkaderen-

de activiteiten is het momenteel nog een eerste evalu-
atie afwachten om in deze diversiteit van activiteiten 
de grote lijnen te onderscheiden en de rapportering 
eventueel bij te sturen. om die reden omvatten de 
cijfers hieronder enkel de eigenlijke 'traditionele' 
producties die meermaals aan een publiek getoond 
werden als een 'voorstelling'. het gaat hieronder 
dus niet over éénmalige installaties, lezingen, per-
formances, tentoonstellingen, recepties...

Rapportering: inhoudelijke begrenzing en 
verbeterprojecten

de hier besproken gegevens betreffen enkel de 
rapportering van meerjarige gesubsidieerde or-
ganisaties. organisaties die projectsubsidies ont-
vangen, moeten maar verantwoording afleggen 
tot de periode of het begrotingsjaar waarin hun 
toegekende project afloopt. of ze hun productie 
naderhand nog kunnen spelen, is dus een grote 
onbekende. Voor een nauwkeurige opvolging van 
de spreidingskwestie is dat problematisch. net hier 
gaat het vaak om artistiek (en zakelijk!) erg kwets-
bare projecten, waarover frequent gemeld wordt 
dat de spreiding niet evident zou zijn. in hoeverre 
er voor dit kwetsbare werk sprake is van echte 
spreidingsproblemen, valt momenteel dus niet met 
harde cijfers aan te tonen.

tot en met 2005 gebeurde de rapportering wel-
iswaar onvolledig en niet systematisch, maar wel 
op seizoensbasis. dat maakte het in theorie een-
voudiger om de volledige levensduur van een pro-
ductie op te volgen. de subsidiëring, en dus ook 
de rapportering, gebeurt sinds 2006 op jaarbasis. 
dat maakt het nodig om meerdere jaaroverzich-
ten aan elkaar te breien om zicht te houden op 
de niet geringe groep producties die binnen één 
seizoen, maar gespreid over twee kalenderjaren 
lopen. tegelijk wordt het een stuk moeilijker om het 
onderscheid te maken tussen producties die met 
tussenpauzes een langere speelreeks kennen en 
de echte ‘hernemingen’. Gezelschappen hanteren 
hier overigens ook erg uiteenlopende praktijken 
qua rapportering en benaming.

Sector aantal 2-jarig 
gesubsidieerd  

in 2008

aantal 4-jarig 
gesubsidieerd  

in 2008

decretaal 
minimum aantal 

nieuwe producties

reëel aantal 
nieuwe producties

dans 2 9 9 10

Muziektheater 1 8 8 22

theater 2 36 36 123

totaal 5 53 53 155

Tabel 2: Aantal gesubsidieerde producenten en gecreëerde producties
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Voor de rapportering over 2009 (die nog niet ge-
aggregeerd werd op productieniveau) werd voor 
het eerst gericht naar een aantal ontbrekende 
gegevens gevraagd. dat zal het in de toekomst 
mogelijk maken om iets te weten te komen over 
zaken die in het kader van de spreidingsproblema-
tiek relevant zouden kunnen zijn, maar waarover 
momenteel nog geen harde feiten beschikbaar 
zijn. Zoals:

• speelplekken opgesplitst in het buitenland, 
toonplekken Kunstendecreet, cultuurcentra en 
gemeenschapscentra, andere toonplekken in 
Vlaanderen

• Betrokken coproducenten

• nieuw/herneming

• sector/genre (met mogelijkheid alle 
Kunstendecreetsectoren te kiezen)

• Betalende en niet-betalende toeschouwers

• uitkoopsom of inkomsten uit ticketverkoop 
(indien op eigen risico gespeeld)

• aantal betrokken artistieke en technisch-
artistieke medewerkers

Analyse spreidingsgegevens 2006-2008: 
alle sectoren

ondanks deze niet geringe kanttekeningen, was 
het toch al mogelijk om voor de periode 2006-
2008 de individuele lijsten van de gesubsidieerde 
gezelschappen samen te voegen tot een lijst met 
totalen van alle producties die in minstens één 

van deze jaren vertoond werden. de ordening 
per sector gebeurde per productie, en dus niet 
noodzakelijk volgens de sector waarbinnen de 
producent(en) gesubsidieerd werd(en). Behalve de 
sectoren ‘theater’, 'dans’ en ‘muziektheater’, werd 
hier een derde categorie ‘multidisciplinair’ aan 
toegevoegd. die bevat een aantal producties die 
moeilijk in één van de andere categorieën onder 
te brengen waren of die zowel qua activiteit als 
qua spreiding niet helemaal in het rijtje van de 
andere sectoren passen. in principe komt deze 
restcategorie niet meer voor vanaf 2009 omdat 
organisaties vanaf dan in hun rapportering steeds 
zelf moeten aangeven in welk genre ze hun activi-
teit situeren. tabel 3 toont enkele kerncijfers voor 
de periode 2006, 2007 en 2008.

Gedurende de periode 2006-2008 werden er 
door de betrokken 58 organisaties (11 dans, 9 
muziektheater en 38 theater) 919 producties ge-
toond. Grafiek 1 toont de evolutie van het aan-
tal producties. daarvan werden in totaal 20.619 
voorstellingen gespeeld voor een bijzonder in-
drukwekkende 3.635.065 toeschouwers. de 
evolutie van het aantal toeschouwers vinden we 
terug in grafiek 2. een productie haalde daarmee 
gemiddeld 22 voorstellingen en gemiddeld 3.955 
toeschouwers per productie, of 176 toeschouwers 
per voorstelling. 

door het uitzonderlijk hoge aantal voorstellingen 
van CreW (855 voor 1 bepaalde productie), het 
voorkomen van producties die binnen één seizoen 
maar over meerdere kalenderjaren spelen en de 
zeer lange speelreeksen van enkele internationaal 
toerende succesproducties, is het als relativering 
nuttig om voor de hele periode even naar de medi-
aan te kijken. die ligt op 14 voor het aantal voor-
stellingen en op 1.679 voor het aantal toeschou-
wers per productie.

2006, 2007 en 2008 samen

aantal unieke producties 919

totaal aantal voorstellingen 20.619

gemiddeld aantal voorstellingen / productie 22

mediaan aantal voorstellingen / productie 14

maximum aantal voorstellingen / productie 855

totaal aantal toeschouwers 3.635.065

gemiddeld aantal toeschouwers / productie 3.955

gemiddeld aantal toeschouwers / voorstelling 176

mediaan aantal toeschouwers / productie 1.679

Tabel 3: Aantal producties, voorstellingen, toeschouwers 2006, 2007 en 2008



14Courant 94 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

Dans 
Muziektheater 

Theater 
Multidisciplinair 

51 49 
69 

55 65 65 

283 
296 297 

16 16 5 
0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

2006 2007 2008 

aa
nt

al
 p

ro
du

ct
ie

s 

Grafiek 1: Evolutie aantal producties
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Grafiek 2: Evolutie aantal toeschouwers
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Grafiek 3: Evolutie lengte speelreeks producties

Per 
jaar Vlaanderen Buitenland totaal

Gem. spee 
lreeks 

Vlaanderen

Gem. 
speelreeks 
Buitenland

Gem. 
speelreeks 

totaal

toeschou-
wers / 

voorstelling

Voorstellingen

2006 4.900 2.136 7.036 12 5 17 163

2007 4.808 2.025 6.833 11 5 16 181

2008 4.871 1.879 6.750 11 4 15 186

Toeschouwers

2006 1.147.583

2007 1.233.451

2008 1.254.031

Aantal producties

2006 409

2007 431

2008 436

Aantal nieuwe producties

2006 195

2007 172

2008 155

Tabel 4: Gemiddeld aantal voorstellingen, speelreeksen en toeschouwers in binnen- 
en buitenland
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Aantal nieuwe producties 2006 2007 2008

dans 13 20 10

Muziektheater 19 34 22

theater 151 118 123

Multidisciplinair 9 5 0

totaal 192 177 155

Gemiddelde speelreeks productie 2006 2007 2008

dans 12 14 11

Muziektheater 14 15 12

theater 19 16 17

Multidisciplinair 20 19 44

totaal 17 16 15

Gemiddeld aantal toeschouwers per productie 2006 2007 2008

dans 5.105 4.801 4.028

Muziektheater 1.885 2.072 1.798

theater 2.579 2.756 2.847

Multidisciplinair 3.168 2.915 2.731

totaal 2.826 2.893 2.876

Gemiddeld aantal toeschouwers per voorstelling 2006 2007 2008

dans 427 336 365

Muziektheater 132 139 153

theater 138 169 169

Multidisciplinair 158 155 62

totaal 163 181 186

Tabel 5: Analyse spreidingsgegevens 2006-2008: per sector

tabel 4 en grafiek 3 leren ons dat de duur van 
een speelreeks op jaarbasis bekeken, schijnbaar 
in alle sectoren korter wordt: van gemiddeld 17 
voorstellingen van een productie per jaar (2006) 
over 16 (2007) naar 15 in 2008 (zie ook grafiek 
4). het aantal toeschouwers per productie per jaar 
blijft over de sectoren heen dan weer vrijwel con-
stant (2.826 in 2006; 2.893 in 2007 en 2.876 in 
2008). de voorafgaande opmerkingen over herne-
mingen en seizoensprogrammering versus rappor-
tering op jaarbasis in acht nemende, mogen we 
hier nog geen conclusies uit afleiden. dit is enkel 
een voorzichtig te interpreteren indicator die ver-
dere opvolging verdient.

tabel 5 geeft ons de spreidingsgegevens voor 
de periode 2006-2008 per sector. Voor de the-
aterproducties worden de speelreeksen korter 
(voornamelijk in het buitenland), maar het toe-
schouwersaantal stijgt, zowel voor het geheel als 
per individuele productie. Bij de dansproducties 
is de duur van de speelreeksen stabiel, maar het 
toeschouwersaantal stijgt veel minder snel dan het 
aantal voorstellingen. het aantal toeschouwers per 
productie daalt licht vanaf 2008 (maar was en 
blijft nog steeds veel hoger dan de andere secto-
ren). Mogelijke verklaring hiervoor is dat er vanaf 
2008 bijkomende gezelschappen gesubsidieerd 
worden bij dans, vooral kleinere structuren. dat er 
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meer kleinere producties en kortere speelreeksen 
zijn dan bij de reeds langer gesubsidieerde, zeer 
grote internationaal opererende spelers, is verras-
send noch problematisch. Bij de sectoren muziek-
theater en de statistisch afwijkende groep multidis-
ciplinaire producties vallen er nog geen wezenlijke 
evoluties vast te stellen.

3. CONCLUSIeS Of NOG NIeT?

Grensverleggende inzichten leveren de momenteel 
beschikbare cijfers dus nog niet op. Belangrijk is 
dat de besproken cijfers slechts het begin vormen 
van een proces van meer systematische verzame-
ling van gegevens. Zowel de betrouwbaarheid als 
de informatieve waarde moet geleidelijk verhogen 
om meer precieze analyses te kunnen maken van 
de evolutie van de spreiding van professionele po-
diumproducties. tot nu toe zijn de data en tijds-
reeksen te beperkt om al gegrond over echte evolu-
ties te kunnen spreken, maar het agentschap heeft 

op basis van de rapportering door de sector zelf 
wel een eerste referentiepunt kunnen construeren. 
Bovendien heeft constructief overleg met de be-
trokken sector en steunpunt een proces opgestart 
om permanent de rapportering te optimaliseren. 
Zowel voor de actoren binnen het Kunstendecreet 
als voor de actoren binnen het decreet lokaal Cul-
tuurbeleid is het van groot belang om een beter 
zicht te krijgen op de veelbesproken spreidings-
problematiek. Pas dan kan uit objectieve feiten en 
evoluties blijken waar de echte problemen zich 
precies voordoen en kan er gericht nagedacht 
worden over mogelijke oplossingen. in dat opzicht 
hebben de betrokken organisaties, steunpunten 
en de agentschappen die voor de uitvoering van 
zowel het Kunstendecreet als het decreet lokaal 
Cultuurbeleid instaan, gezamenlijk belang bij de 
ingeslagen weg naar betere rapportering.

Roel Devriendt is inspecteur bij de IVA Kunsten en Erf-
goed en secretaris van de Adviescommissie Kunsten.
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fOCUS OP LOKAAL, INTeGRAAL eN  
KWALITATIef CULTUURBeLeID

Cultuur- en gemeenschapscentra spelen een grote 
rol in het debat over de spreiding van de podium-
kunsten. hun werking krijgt vorm onder impuls van 
het decreet lokaal Cultuurbeleid. het decreet, dat 
dateert van 2001, wil een integraal en kwali-
tatief cultuurbeleid stimuleren. het benadrukt 
hierbij de grote verantwoordelijkheid van het ge-
meentebestuur.

Integraal staat hierbij voor een visie op de sa-
menhang tussen diverse functies van cultuur, zoals 
de creatie (productie), de presentatie (spreiding), 
de zorg voor erfgoed (bewaring), het verhogen 
van de culturele competentie en de gemeenschaps-
vorming. daarbij moeten alle lokale actoren zoals 
de bibliotheek, het gemeenschapscentrum of cul-
tuurcentrum, het verenigingsleven, de professionele 
kunsten en de amateurkunsten hun werking op el-
kaar afstemmen. Kwalitatief wordt gedefinieerd 
in termen van deskundigheid, strategische aanpak, 
participatie van alle betrokkenen en een lokaal en 
regionaal evenwicht tussen vraag en aanbod. de 
achterliggende visie van dit decreet vertrekt vanuit 
de bijdrage die cultuur kan leveren voor het so-
ciale weefsel, de participatie van mensen en het 
belang en de verantwoordelijkheid van het lokale 
niveau. Binnen deze context veronderstelt en ver-
eist het decreet dat de gemeente de ondersteuning 
van het verenigingsleven op een structurele manier 
uitwerkt.

alle gemeenten hebben dus de kans om alleen 
of samen met andere gemeenten een integraal 
en kwalitatief cultuurbeleid te ontwikkelen. het 
decreet hanteert hiervoor instrumenten: de cul-
tuurbeleidsplanning als sturend proces en als 
product, de cultuurbeleidscoördinator als 
nieuwe functie. hier komt nog de minimale cultu-
rele infrastructuur als materiële onderbouw bij: een 
verplichte bibliotheek en de mogelijkheid (geen 
verplichting) voor de gemeente om een gemeen-
schapscentrum of cultuurcentrum op te richten. 

• het cultuurbeleidsplan biedt het kader voor 
het gemeentelijke cultuurbeleid. net zoals in 
andere beleidsdomeinen geldt de aanpak van 
strategische planning. het belang van het cul-

tuurbeleidsplan ligt vooral in de denkoefening 
en het proces waarbij alle actoren betrokken 
worden, gedragen door het beleid. in het ka-
der van de planlastvermindering voor de lokale 
besturen wordt het volgende cultuurbeleidsplan 
van 2013 wellicht geïntegreerd in het gemeen-
telijke beleidsplan. hierdoor zullen de lokale 
besturen minder dossiers moeten indienen en 
wordt de papierberg kleiner. de uitdaging 
bestaat erin de verworvenheden en dynamiek 
van een apart plan te behouden: integrale blik, 
participatieve aanpak en oriëntatie op de spe-
cifieke lokale en regionale context.

• indien de gemeente voldoet aan de voorwaar-
den, ontvangt ze voor de opmaak van het cul-
tuurbeleidsplan een forfaitaire basissubsidie 
voor de loon- en werkingskost van een cul-
tuurbeleidscoördinator. afhankelijk van de 
lokale situatie kan ook de link gelegd worden 
met andere relevante sectoren zoals (kunst)on-
derwijs, sport, toerisme of welzijn. de functie 
van cultuurbeleidscoördinator is cruciaal in het 
gemeentelijke cultuurbeleid. omdat de kern-
taak van deze coördinator in de opmaak en 
uitvoering van het cultuurbeleidsplan en de bij-
behorende processen ligt, zit hij op het snijpunt 
van beleid en praktijk. 

CULTUUR- eN GeMeeNSCHAPSCeNTRUM:  
eeN BReeD TAKeNPAKKeT 

de cultuur- en de gemeenschapscentra vormen 
samen met de bibliotheken hefbomen voor het lo-
kale cultuurbeleid. Ze hebben allebei dezelfde drie 
basistaken in het decreet lokaal Cultuurbeleid: 
cultuurspreiding, cultuurparticipatie en gemeen-
schapsvorming. 

• de spreidingstaak focust in eerste instantie op 
de behoeften van de lokale bevolking. hier 
staat de kunstbeleving in brede zin centraal. 
het gaat dan ondermeer over het professio-
nele kunstenaanbod. Welke kunsten dan pre-
cies aan bod moeten komen, laat het decreet 
afhangen van de lokale en, in het geval van 
de cultuurcentra, regionale noden. deze kern-
taak rond spreiding onderscheidt de cultuur- en 

De CULtUUR- en 
GemeenSCHaPS CentRa 
in Het DeCReet LOkaaL 
CULtUURBeLeiD
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gemeenschapscentra van de kunstencentra en 
kunstenwerkplaatsen die naast een presentatie-
ook een productieopdracht hebben vanuit het 
Kunstendecreet.

• Cultuurparticipatie is de democratische reflex 
van de centra: iedereen moet de kans krijgen 
om zich cultureel te ontwikkelen en om deel te 
nemen aan het aanbod van de cultuur- en ge-
meenschapscentra. de centra ontplooien een 
diverse en laagdrempelige werking waarvan 
het professionele kunstenaanbod deel uitmaakt. 

• Gemeenschapsvorming slaat op het sociale 
aspect van cultuur. de ontmoetingsfunctie van 
een centrum speelt een grote rol: naast een ei-
gen aanbod biedt elk huis ook infrastructuur en 
ondersteuning aan verenigingen, organisaties, 
individuele gebruikers, enz. het centrum brengt 
mensen bij elkaar en wil via haar dagelijkse 
werking en diverse culturele initiatieven het so-
ciale weefsel versterken. dat kan uiteraard ook 
buiten de muren van het centrum via bijvoor-
beeld wijk- of projectwerking. de centra sluiten 
verder maximaal aan bij het lokale culturele 
veld in al zijn facetten. naast de bibliotheek 
zijn het deeltijds kunstonderwijs, de amateur-
kunstenaars, het onderwijs, het lokale museum 
en de culturele verenigingen evidente partners.

dezelfde uitgangspunten gelden dus zowel voor 
cultuur- als gemeenschapscentra. het cultuurcen-
trum onderscheidt zich echter van het lokaal gerich-
te gemeenschapscentrum omdat het ook een eigen 
cultuurspreidingsaanbod verzorgt, gericht op de 
bevolking van een bepaalde regio. de achterlig-
gende idee is dat de werking van een cultuurcen-
trum verbonden is aan de graad van stedelijkheid. 
Cultuurcentra worden daarom, in tegenstelling tot 
gemeenschapscentra, op drie niveaus ingedeeld: 
a, B en C (waarbij de a-categorie de grootste is). 
antwerpen en Brussel hebben een aparte vierde 
categorie: ze vormen de grootstedelijke cultuur-
centra. de a-centra zijn in een stad of stedelijke 
context ingeplant en werken dus meestal voor een 
behoorlijk grote streek. steden zijn knooppunten 
voor tal van voorzieningen op het vlak van onder-
wijs, welzijn, handel en dus ook op het vlak van 
cultuur. de cultuurcentra nemen bijgevolg een gro-
ter engagement op met betrekking tot de cultuur-
spreidingsopdracht. 

Conclusie: een cultuurcentrum is een gemeen-
schapscentrum met een ruimere culturele actie-
radius en een grotere verantwoordelijkheid tegen-
over een regio. een gemeenschapscentrum is enkel 
gericht op de lokale context: dit laat een grote vari-
atie toe met betrekking tot de lokale invulling van 
de drie basisopdrachten. 

SUBSIDIëRING VAN De CeNTRA

de cultuurcentra zijn in essentie gemeentelijke 
voorzieningen en de infrastructuur en het onder-
houd ervan worden dus door de gemeente gedra-
gen. hetzelfde geldt voor het merendeel van de 
werkingsbudgetten (programmabudget, promotie 
en communicatie, secretariaatskosten, logistiek). 
de Vlaamse overheid voorziet een forfaitair be-
drag, afhankelijk van de schaal van het centrum, 
om het loon van het stafpersoneel te bekostigen. 
de gemeente dient minimum het vijfvoud van deze 
subsidiëring van de Vlaamse overheid te besteden 
en vult vaak het forfaitair bedrag voor het stafper-
soneel nog aan. in het teken van de spreidingsdis-
cussie van de podiumkunsten is het dus goed om 
te weten dat de programmabudgetten van cultuur-
centra gemeentelijke middelen zijn waar slechts 
een klein deel Vlaamse subsidies tegenover staan. 
die zogenoemde 'bijkomende subsidies' zijn ge-
koppeld aan een aantal criteria: het bereiken van 
een nieuw publiek, het bieden van een plek aan 
door de Vlaamse overheid gesubsidieerde of er-
kende gezelschappen of het ondersteunen en toe-
gankelijk maken van het aanbod van lokale gezel-
schappen en verenigingen (zie kader: bijkomende 
subsidies op p. 26).

een gemeenschapscentrum wordt financieel ge-
zien volledig ondersteund door de gemeente. de 
inrichting van een gemeenschapscentrum is wel 
een voorwaarde om subsidie te krijgen voor het 
proces van cultuurbeleidsplanning, maar het cen-
trum zelf heeft geen rechtstreekse subsidielijn van-
uit het decreet. de leiding van het gemeenschaps-
centrum kan als extra taak toevertrouwd worden 
aan de cultuurbeleidscoördinator voor wiens loon 
de Vlaamse overheid wel een forfaitair bedrag 
voorziet. om het verhaal over subsidiëring van ge-
meenschapscentra volledig te maken: er is ook nog 
een subsidiemogelijkheid vanuit het Participatiede-
creet voor een specifieke werking in het gemeen-
schapscentrum voor bepaalde kansengroepen.

dit bondige overzicht biedt een opstap om het 
gelaagde gesprek over productie en spreiding ge-
fundeerd te voeren. Voor wie een breder en vol-
lediger inzicht wil krijgen op de geschiedenis en 
werking van de cultuur- en gemeenschapscentra, 
is de publicatie Verzameld werkt. Cultuurcentra en 
gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel van 
loCus een aanrader (via www.locusnet.be).

www.locusnet.be
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De discussie over de spreiding van podi-
umkunsten staat vandaag sterk in het te-
ken van een verbroken evenwicht tussen 
vraag en aanbod. In deze context wordt 
een zo lang mogelijke speellijst vaak als 
de meest wenselijke optie naar voor ge-
schoven. De benadering is met andere 
woorden erg kwantitatief, en dat is niet 
zonder gevaar. Het doet vergeten dat ver-
schillende producties vaak het best ge-
diend zijn met heel verschillende speellijs-
ten. Na een globale schets van de context 
waarin acteurs, gezelschappen, program-
matoren en het publiek opereren, houdt 
Marc Van Mechelen (LOCUS) een pleidooi 
voor een intenser overleg tussen program-
matoren en producenten, om (opnieuw) 
meer greep te krijgen op de spreiding. Het 
is wenselijk dat gezelschappen en pro-
grammatoren meer en explicieter met el-
kaar communiceren en dat ze inhoudelijke 
en artistieke argumenten de juiste plaats 
geven ten opzichte van economische en 
organisatorische overwegingen.

eeN BeeLD IN VOGeLPeRSPeCTIef

er wordt in Vlaanderen veel gemaakt. het aantal 
professionele podiumproducties is de voorbije ja-
ren toegenomen, zowel bij de gesubsidieerde als 
bij de niet-gesubsidieerde gezelschappen, alsook 
in allerlei eenmalige samenwerkingsverbanden. 
Makers zonder rechtstreekse Vlaamse subsidie krij-
gen soms wel ondersteuning van de overheid, bv. 
door coproductie, residentie in kunstencentra en 
werkplaatsen, speelkansen in een gesubsidieerde 
infrastructuur of door provinciale en gemeentelijke 
subsidies. het commerciële aanbod heeft in de 
loop der jaren een steeds prominentere positie in-
genomen. en uit onderzoek blijkt dat Vlaanderen 
en Brussel een aantrekkingspool zijn voor kunste-
naars van over de hele wereld.

er wordt ook veel getoond. Vlaanderen heeft veel 
behoorlijk uitgeruste zalen waar podiumproducties 
opgevoerd worden. een aantal (al dan niet gesub-
sidieerde) gezelschappen beschikt over een eigen 
zaal. er zijn twintig kunstencentra en werkplaat-
sen die podiumkunsten presenteren. en er is, als 
resultaat van ruim veertig jaar Vlaams spreidings-
beleid, een netwerk van cultuurcentra (de Vlaamse 
overheid subsidieert 64 cultuurcentra. daarnaast 

zijn er een 140-tal gemeenschapscentra, waarvan 
er ruim 60 goed uitgerust zijn voor podiumactivi-
teiten). in deze gesubsidieerde infrastructuur vindt 
93% van de binnenlandse voorstellingen van de 
gesubsidieerde gezelschappen plaats (cijfers uit 
periode 1999-2003). 

en er zijn daarnaast ook festivals, die vaak de be-
kende zalen combineren met ongewone locaties 
(kerken, fabriekshallen, scholen, de publieke ruim-
te…). het toegenomen aanbod straattheater en 
straattheaterfestivals maakt elke stoep en pleintje 
tot een potentiële speelplek.

het bestaande netwerk wordt goed benut. de 
databank van Cultuurnet Vlaanderen vermeldde 
voor het seizoen 2006-2007 meer dan 20.000 
theatervoorstellingen en bijna 3.500 dansvoorstel-
lingen. 37% van de theateractiviteiten vindt plaats 
in een cultuur- of gemeenschapscentrum, 8 % in 
een kunstencentrum en 23% in een zaal van het 
gezelschap zelf. 28% van de dansactiviteiten vindt 
plaats in een cultuur- of gemeenschapscentrum, 
12% in een kunstencentrum en 10% in een zaal 
van het gezelschap.

SPReIDINGSPROBLeMeN

Vanuit het perspectief van de producenten, kun-
nen we de spreidingskwestie als volgt samenvat-
ten: hoe realiseren we een geschikte speellijst 

LeRen te SORteRen
meeR DiveRSiteit in SPeeLReekSen en 
SPReiDinGSfORmULeS

Marc Van Mechelen

het takkenkind - laika  
(foto: Phile deprez)
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voor onze productie? Met andere woorden: hoe-
veel voorstellingen kunnen we spelen, en in welke 
zalen? die opdracht is al jaren moeilijk, maar is 
recent nog moeilijker geworden. het aantal pro-
ducenten en producties groeit sneller dan het aan-
tal speelplekken en -data. dat tekent zich al af in 
de cijfers elders in deze Courant. het agentschap 
Kunsten en erfgoed berekent de gemiddelde om-
vang van een speellijst van de meerjarig gesubsidi-
eerde gezelschappen. op lange termijn ontbreken 
goede gegevens, maar het staat wel vast dat de 
speelreeksen van producties een stuk korter ge-
worden zijn. Gezelschappen en boekingskantoren 
verwijzen dan al gauw naar de moeilijke situatie 
in nederland, waar de speelkansen vandaag be-
duidend kleiner zijn dan enkele jaren geleden. de 
competitie voor een speelplek in Vlaanderen tus-
sen commerciële, niet-gesubsidieerde en gesubsi-
dieerde gezelschappen is sterker geworden. 

de beschikbare speelplekken en -data worden im-
mers meer dan vroeger ingenomen door het aan-
bod van theater, amusement, humor en comedy 
van commerciële producenten en niet-gesubsidi-
eerde gezelschappen.

de schaarste versterkt de focus op het kwantitatieve 
aspect. Gezelschappen willen liever een speellijst 
van twintig dan van tien voorstellingen. dat zou er-
toe kunnen leiden dat ze ‘eender waar’ willen spe-
len, terwijl ze inhoudelijk misschien goede redenen 
hebben om selectief te zijn en goed te overwegen of 
ze op bepaalde plekken al dan niet willen spelen. 

het perspectief van programmatoren is anders. het 
grote aanbod en de schaarste aan speeldata zou 
voor hen een gunstige omstandigheid kunnen zijn. 
Zij hebben immers een groter palet waaruit ze een 
interessant programma voor hun huis kunnen sa-
menstellen. We vernemen zelden dat programma-
toren hun positie als luxueus ervaren. het grotere 

aanbod, en het soms experimentele of hybride ka-
rakter ervan, maakt het programmeren complexer.

de toenemende spanning tussen vraag en aanbod 
kan misschien gereduceerd worden door het totale 
aantal speeldata op te voeren. het aantal podium-
activiteiten in de cultuurcentra is recent gestegen, 
maar de groeimarge is klein omdat de centra ook 
andere opdrachten hebben. Ze zitten vaak aan 
de maximumgrens wat betreft programmabudget, 
zaalbezetting en inzet van personeel. eventueel 
kunnen ze de beschikbare middelen beter spreiden 
over een langere periode. het theaterseizoen start 
pakweg half september en eindigt half mei. Maar 
het succes van Zomer van antwerpen en theater 
aan Zee toont aan dat het publiek ook tijdens de 
zomermaanden interesse heeft. en niet alleen in de 
context van een festival. tg stan plande om prakti-
sche redenen de première van Zomergasten in de 
Monty in antwerpen op 17 juni 2010. het gezel-
schap was zeer tevreden over de publieksopkomst 
tijdens de zeven voorstellingen in de tweede helft 
van juni. de positieve recensies maken dat de tic-
ketverkoop voor 26 voorstellingen in september en 
oktober vlot loopt.

eeN SIMPeL SCHeMA

hoe komt het dat de ene productie tachtig keer 
wordt gespeeld, netjes gespreid over heel Vlaan-
deren, en een andere maar acht keer, op twee 
podia? We kunnen het beeld van de spreiding in 
vogelperspectief als volgt voorstellen. Bovenaan 
staan de diverse producenten, onderaan de speel-
plekken. een productie komt terecht in een proces 
van aanbieden, selecteren, plannen, programme-
ren en kopen, in het schema voorgesteld als een 
donker blok. het resultaat verschijnt onderaan: een 
speellijst.

Makers
gesubs. gezelschappen

Vertoners

cultuurcentra gemeenschapscentra gezelschappen kunstencentra andere

niet-gesubs. gezelschappen kunstencentra werkplaatsen

Productie

20.000 theater- en 3500 dansvoorstellingen
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in het schema zijn de kunstencentra vermeld bij de 
makers en bij de vertoners. Zij ondersteunen de 
productie en coproduceren, maar zij presenteren 
ook. de ondersteuning van producties door cultuur-
centra is eerder zeldzaam omdat het niet tot hun 
decretale opdracht behoort, maar het gebeurt wel. 
soms coproduceren ze, geven ze creatieopdrach-
ten of stellen ze repetitieruimte ter beschikking.

dat speellijsten erg verschillen, kunnen we illustreren 
met enkele voorbeelden uit het seizoen 2009-2010.

• Compagnie de Koe hernam de allereerste pro-
ductie van het gezelschap. Ze speelden De Ge-
biologeerden 2 keer in de Werf in Brugge, 2 
keer in de Bourlaschouwburg in antwerpen en 
1 keer in 21 cultuurcentra gespreid over heel 
Vlaanderen. de productie stond ook in 3 ne-
derlandse schouwburgen.

• Het Takkenkind, een muzikaal sprookje voor kin-
deren vanaf 6 jaar van laika, ging in première 
in CC Berchem in januari 2010. daarna volg-
den 32 voorstellingen in speelreeksen van 4 tot 
6 voorstellingen in 4 cultuurcentra, in BronKs 
en in het Parktheater te eindhoven.

• Jan fabre maakte in 2008 Another Sleepy Dusty 
Delta Day. de productie werd in 2010 hernomen, 
nu met de Griekse performer artemis savridi als 
solist. in de maanden maart tot juni 2010 stond 
de productie 16 keer op de agenda in Vlaande-
ren en Brussel, met speelreeksen van 2 voorstel-
lingen (Brugge) tot 8 (Brussel). in dezelfde peri-
ode waren er 18 buitenlandse voorstellingen in 
Moskou, firenze, Parijs, Poznań, amsterdam en 
het Kalamata dance festival in Griekenland.

• theater antigone speelde het wijkproject Het 
einde van de wereld 9 keer in de eigen theater-
zaal in Kortrijk.

de relatief uitgebreide speellijst van Het Takken-
kind was mogelijk omdat ook schoolvoorstellingen 
gespeeld werden. de speellijst van Het einde van 
de wereld was heel geschikt voor het wijkproject, 
maar zou een complete ramp zijn voor De Gebiolo-
geerden. er zijn steeds meer Vlaamse gezelschap-
pen die een significant aandeel van hun speeldata 
in het buitenland realiseren, maar niet elke voorstel-
ling is gemaakt om de grens over te steken.

eNKeLe fACTOReN DIe De SPReIDING  
BePALeN

We kennen een aantal processen, mechanismen 
en wetmatigheden die de spreidingskansen van 
een productie bepalen. inzicht in deze processen 
kan leiden tot meer gecontroleerd ‘sorteren’, om 
het gemeenschappelijke doel van makers en verto-
ners beter te realiseren: een geschikte speellijst en 
het juiste publiek met de juiste verwachtingen in de 
zaal. een goede samenwerking tussen makers en 

vertoners start met gedeelde kennis van de werk-
processen in het creëren en programmeren.

• Media-aandacht en bekendheid – een 
productie met bekende namen heeft een groter 
potentieel publiek, bijvoorbeeld bij Het Tak-
kenkind met lucas Van den eynde en tine em-
brechts. de naamsbekendheid van acteurs wordt 
in grote mate bepaald door hun aanwezigheid 
op tv en in andere media. in het voorjaar 2010 
hernam KVs Missie. de voorstelling werd 59 
keer gespeeld, 11 keer in de eigen zaal, 23 keer 
elders in Vlaanderen en 25 keer in nederland, 
Wallonië, frankrijk en duitsland. naast de be-
kendheid van Bruno Vanden Broecke speelden 
natuurlijk ook de kwaliteit van de voorstelling en 
de lovende recensies een belangrijke rol.

• Repertoire – een bekende tekst en/of auteur 
kan bijdragen tot een groter potentieel publiek. 
We denken dan niet alleen aan namen als 
shakespeare en tsjechov, maar ook aan he-
dendaagse auteurs met een hoog BV-gehalte. 
theaterproducties als Trainspotting (fakkelthea-
ter, 1997) en De collega’s (’t arsenaal, 2008) 
trekken een groter publiek aan door de bekend-
heid van de film of tv-reeks (onbekende namen 
kunnen meer aan bod komen in alternatieve for-
mats: festivals, voorprogramma’s, thematische 
reeksen. Ze kunnen gekoppeld worden aan 
gevestigde namen.).

• Locatie, groot-klein en infrastructuur – 
 Vernieuwend en experimenteel werk maakt meer 

kans een geschikt (nieuwsgierig, avontuurlijk) 
publiek te vinden in de grotere steden. in deze 
steden zijn er vaak meerdere podia, bv. een cul-
tuurcentrum en een kunstencentrum. daar vinden 
we ook de grote zalen met toneeltoren en een 
uitgebreide technische uitrusting. op de speel-
lijst van de KVs-productie Missie vinden we voor-
al centrumsteden, omdat de technische vereisten 
van deze productie hoog zijn. Vele grotezaal-
producties realiseren maar een beperkt aantal 
speeldata in Vlaanderen, en zijn van in de con-
ceptie gericht op een internationaal circuit.

• Regionale afstemming – in grote steden 
kan een gecoördineerd podiumbeleid onder-
deel zijn van een globaal kunstenbeleid. een 
goede aanzet zien we in antwerpen waar de 
cultuurcentra en culturele ontmoetingscentra ge-
zamenlijk hun 16 podia inzetten om de stad te 
bedienen. de geografische spreiding van speel-
plekken in Vlaanderen maakt regionaal overleg 
noodzakelijk. dat kan gaan van lichte formu-
les (overleg en afspraken over het aanbod) tot 
gekoppelde abonnementsformules en formele 
samenwerkingsstructuren. 

• Coalities en verbindingen – Programmato-
ren kiezen er soms voor het werk van een ge-
zelschap te volgen en elk seizoen één of meer 
producties te boeken. het publiek heeft dan de 
kans de stijl en eigenheden van het gezelschap 
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te leren kennen. er ontstaat een ‘trouw’ publiek, 
dat ook als ambassadeur optreedt. een thea-
tergezelschap heeft vaak een trouw publiek en 
naambekendheid in de eigen stad, waardoor 
de speellijst kan starten met een reeks voorstel-
lingen als thuismatch. theater antigone speelde 
vorig seizoen 4 voorstellingen van The Golden 
Boy in eigen zaal, daarna 6 voorstellingen el-
ders in Vlaanderen en 5 in nederland. een co-
productie geeft de kans om twee keer een thuis-
match te spelen. de coproductie van ntGent en 
theater antigone Underground startte met 12 
voorstellingen in Gent en 4 in Kortrijk, daarna 
volgden 19 voorstellingen elders in Vlaanderen, 
nederland en duitsland.

• Boekingskantoren – impresariaten en boe-
kingskantoren kunnen een positieve rol spelen 
als intermediair. Voor individuele podiumkun-
stenaars en kleine gezelschappen is het quasi 
onmogelijk zelf de verkoop te organiseren. Boe-
kingskantoren hebben een specifieke expertise 
en kunnen programmatoren adviseren bij het 
maken van keuzes op maat van hun huis. Ze 
spelen een belangrijke rol in de communicatie 
tussen producenten en programmatoren. Ze zijn 
zich bewust van het belang van een evenwich-
tige spreiding en nemen hun verantwoordelijk-
heid daarin op. Maar soms hanteren ze een te 
enge economische logica en een kortetermijn-
perspectief.

SLOTSOM: PLeIDOOI VOOR MeeR  
DIVeRSITeIT IN De SPeeLReeKSeN eN 
SPReIDINGSfORMULeS

de Vlaamse overheid voert al ruim 40 jaar een suc-
cesvol geografisch spreidingsbeleid: Vlaanderen is 
gezegend met een groot aantal behoorlijk uitgeruste 
zalen. Maar misschien ook met een te dominant 
concept: de verwachting dat (bijna) elke productie 
de ronde van Vlaanderen moet rijden. in andere 
landen is de spreiding minder diffuus dan in Vlaan-
deren of nederland. in bijvoorbeeld frankrijk, duits-
land of engeland is de situatie meer geconcentreerd 
in en rondom de grotere steden. in de grote theaters 
elders in europa staan producties maandenlang op 
de affiche; speelreeksen van 50 tot 100 voorstellin-
gen zijn er geen uitzondering. als KVs met Missie 
naar Parijs trekt, is dat meteen voor tien voorstellin-
gen. dat kan ook met kleinere producties: ensemble 
leporello speelde in maart 2010 vijf voorstellingen 
van Minnevozen in nantes, zes voorstellingen van 
La Revanche de Macbeth in Charleroi.

het dominante spreidingsconcept doet wel eens 
vergeten dat niet alles wat geproduceerd wordt 
ook (geografisch) gespreid moet worden. Com-
pagnie Cecilia streeft voor de meeste van haar 
producties naar speelreeksen van vier of meer 
voorstellingen op een beperkt aantal locaties in 
Vlaanderen. Soeur Sourire stond bv. 6 keer in de 
Werf (Brugge), 3 keer in stuK (leuven), 4 keer in 
CC Genk, 4 keer in de Kortrijkse schouwburg en 4 
keer in 7 zalen verspreid in Vlaanderen. 

efficiënte spreiding heeft nood aan duidelijke com-
municatie in twee richtingen. het gezelschap moet 
expliciet zijn over de plaatsen en het publiek die 
het wil bereiken. in sommige gevallen is die keuze 
zeer helder en uitgesproken. Johan heldenbergh 
koos ervoor om Massis the musical (2004) te spe-
len in parochie- en achterafzaaltjes. hij speelde 
64 voorstellingen, voornamelijk in zalen waar zel-
den professioneel theater wordt gebracht.

het is ook belangrijk dat programmatoren aan de 
gezelschappen te kennen geven waarom ze be-
paalde producties wel en niet boeken. dat is een 
belangrijke feedback voor de gezelschappen. en 
input voor het inhoudelijke overleg, waarvoor on-
der meer Paul schyvens elders in dit nummer pleit. 
loCus en Vti nemen graag de taak op om die 
communicatie tussen professionals aan te vuren. 
We hopen dat deze Courant een stap kan zijn om 
de spreiding van de podiumkunsten meer te ba-
seren op inhoudelijke en artistieke overwegingen.

Marc Van Mechelen is stafmedewerker bij het 
Team Publiekswerking bij LOCUS, het steunpunt 
voor bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra 
en lokaal cultuurbeleid in Vlaanderen.

another sleepy dusty delta day - Jan fabre/troubleyn  
(foto: Jean-Pierre stoop)
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Vlaanderen kan steunen op een ruim net-
werk van cultuurcentra. Met de oprichting 
ervan streefde Vlaanderen twee belang-
rijke doelstellingen na: een vlotte toe-
gang voor alle Vlamingen tot relevante 
kunstuitingen én de beschikbaarheid van 
voldoende infrastructuur voor het wijd-
verspreide verenigingsleven, wars van 
ideologische of filosofische beperkingen. 
In het boek Verzameld Werk(t) beschrijft 
Miek De Kepper, directeur van het toen-
malige steunpunt voor het lokaal cultuur-
beleid Cultuur Lokaal (thans LOCUS vzw) 
op bevlogen manier hoe de politieke en 
maatschappelijke context een wegberei-
der was voor een unieke culturele actor 
in het Vlaamse cultuurleven: de culturele 
centra ofte in meer eigentijdse bewoor-
dingen ‘de cultuurcentra’.

in dit artikel beperken we ons bewust tot recente 
feiten die een grote impact hadden op het netwerk 
van de cultuurcentra. We hebben het dan uiter-
aard over de grote mind shift die samenhing met 
de invoering van het decreet lokaal Cultuurbeleid 
(sinds 2001). in een tweede beweging willen we 
ook stilstaan bij een aantal relevante cijfers over 
de werking van de cultuurcentra. 

eeN NIeUW LANDSCHAP

Met de invoering van het decreet lokaal Cultuur-
beleid in 2001 brak voor de vroegere culturele 
centra een nieuw tijdperk aan. Voortaan was het 
cultuurcentrum één van meerdere actoren (zoals 
bibliotheek, cultuurbeleidscoördinator…) binnen 
een lokaal cultuurbeleid. een participatief proces 
van cultuurbeleidsplanning vormde het fundament 
waarop de verschillende actoren allemaal mee-
werkten aan hetzelfde doel: de lokale bevolking 
een kwaliteitsvolle cultuurbeleving aanbieden. 
Voor de cultuurcentra betekende het lokaal cul-
tuurbeleid ook een grondige hertekening van het 
landschap. de ongebreidelde groei en de hiermee 
samenhangende verspreide culturele slagorde 
moesten in het lokaal cultuurbeleid plaatsmaken 
voor een planmatige spreiding van de cultuurcen-
tra. Gebaseerd op de indeling van steden en ge-
meenten in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
werd bij het decreet lokaal Cultuurbeleid een lijst 
gepubliceerd met gemeenten die in aanmerking 
kwamen voor een cultuurcentrum. het achterlig-
gende idee was: cultuurcentra werken voor een 
ruimere regionale context. Wie niet in het lijstje 
voorkwam, kon via andere actoren van het decreet 
lokaal Cultuurbeleid een cultuurbeleid vormgeven. 
We denken hierbij aan de cultuurbeleidscoördina-
tor die in het lokale gemeenschapscentrum gelijk-
aardige activiteiten kon laten plaatsvinden als in 
een cultuurcentrum, maar dan wel gericht op de 
lokale bevolking.

ken jij De  
CULtUURCentRa aL? 

Andy Vandervoort

Cultuurcentra in cijfers

het agentschap sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen verzamelt sinds 2005 jaarlijks 
cijfers over de werking van de cultuurcentra. Vaste thema’s zijn: activiteiten en deelnemers, de finan-
ciën en de personeelsinzet. de cijfers geven een beeld van de realisaties van de cultuurcentra en de 
financiële en personele middelen waarmee men de doelstellingen nastreeft. in dit artikel gebruiken 
we de gegevens van het werkjaar 2008. dit is de meest recente afgeronde gegevensset. de gege-
vensset zoals nu opgevraagd bij de cultuurcentra kwam tot stand in nauw overleg met de sector. 
Correcte gegevens verzamelen veronderstelt immers strikte afbakening en definiëring, iets wat niet 
altijd gemakkelijk te rijmen valt met de verbeelding en creativiteit die eigen is aan de werking van 
de cultuurcentra.

nog dit: in de cijfergegevens in dit artikel beperken we ons tot de verzamelde gegevens bij de 
cultuurcentra in categorie a, B en C. Voor de cultuurcentra in antwerpen en Brussel (grootstedelijke 
cultuurcentra) werd de gegevensverzameling later opgestart. het was immers nodig om een model 
op maat te ontwikkelen.

een uitgebreid systeem van controle en validatie wordt elk jaar losgelaten op de verzamelde gege-
vens. dit moet de kwaliteit van de gegevensverzameling verhogen en garanderen.
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De CULTUURCeNTRA IN ZeVeN PUNTeN

aan de hand van zeven vragen en antwoorden 
schetsen we de voornaamste kenmerken, realisaties 
en middelen van de cultuurcentra in Vlaanderen.

1) Hoeveel cultuurcentra zijn er?

de afbakening van het aantal potentiële gemeen-
ten met een cultuurcentrum is strikt vastgelegd in 
het decreet. Binnen de groep zijn er af en toe be-
perkte verschuivingen. Maximaal zijn er 76 poten-
tiële gemeenten met een cultuurcentrum. in 2010 
tellen we in totaal 63 cultuurcentra. Voor de vol-

ledigheid geven we ook het aantal voor de vorige 
jaren (zie tabel 6). het cijfermateriaal in dit artikel 
gaat terug op het werkjaar 2008, tenzij voor histo-
rische overzichten waar we de trends en evoluties 
schetsen aan de hand van meerdere jaren.

Merk op dat het veld onderverdeeld is in verschil-
lende categorieën: grootstedelijk (antwerpen en 
Brussel – Vlaamse Gemeenschapscommissie) en 
de categorieën a, B en C. de hoogte van het sub-
sidiebedrag hangt samen met de categorie en dit 
laatste gaat dan weer terug op het label dat de ge-
meente kreeg in het ruimtelijk structuurplan Vlaan-
deren: categorie a vinden we in de centrumsteden 
en aan de andere kant de categorie C die we in 
relatief kleinere steden of gemeenten aantreffen.

Regelgeving?

decreet lokaal Cultuurbeleid of voluit: decreet van 13 juli 2001 houdende het stimuleren van een 
kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. 

Voor een overzicht van de regelgeving voor het lokaal cultuurbeleid: www.sociaalcultureel.be >> 
regelgeving.

2005 2006 2007 2008 2009 2010

grootstedelijk 2 2 2 2 2 2

categorie a 11 11 11 11 11 10 *

categorie B 18 18 19 20 20 20

categorie C 30 32 31 31 31 31

totaal 61 63 63 64 64 63

* noot: het cultuurcentrum de Warande van turnhout wordt sinds medio 2009 aangestuurd vanuit de 
provincie antwerpen. de Warande is niet verdwenen uit het veld van cultuurspreiders, maar wordt op 
een alternatieve manier gesubsidieerd vanuit het decreet lokaal Cultuurbeleid. daarom wordt de Wa-
rande vanaf 2010 niet meer meegeteld in dit overzicht.

Tabel 6: Aantal cultuurcentra

enveloppensubsidie bijkomende subsidie

stad antwerpen 1.411.250,00 geen

Brussel (VGC) 650.000,00 geen

categorie a 325.000,00 van 51 900 tot 80 500

categorie B 190.000,00 13.725,00

categorie C 110.000,00 13.725,00

noot: dit zijn de startbedragen van de subsidie zoals vermeld in de regelgevende documenten: decreet, 
besluit of convenant. deze bedragen worden aangepast aan de index.

Tabel 7: Subsidiebedragen cultuurcentra

www.sociaalcultureel.be
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2) Welke subsidie geeft de Vlaamse over-
heid?

de Vlaamse overheid geeft volgende subsidies 
aan gemeenten met een cultuurcentrum:

• enveloppensubsidie: te besteden aan loon-
kosten van het stafpersoneel, hiermee trekt de 
Vlaamse overheid resoluut de kaart van profes-
sionalisering van de sector.

• Bijkomende subsidie: een werkingssubsidie te be-
steden aan bij decreet vastgelegde prioriteiten.

in deze subsidiestroom liggen meteen ook drie be-
langrijke sporen van het decreet lokaal Cultuurbe-
leid vast:

• inzetten op professionalisering

• eerder stimuleren dan normeren

• Verantwoordelijkheid leggen bij het lokale be-
stuur met nadruk op strategische planning

dit blijkt respectievelijk uit:

• de enveloppensubsidie is als loonsubsidie uit-
sluitend te bestemmen voor de loonkosten van 
het stafpersoneel.

• er zijn minimale criteria opgesomd in de regel-
geving.

• de jaarlijkse uitgaven van de gemeente voor 
het cultuurcentrum moeten minimaal het vijf-
voudige bedragen van de verkregen envelop-
pensubsidie. dus: een duidelijke verplichting tot 

investering van het lokale niveau. nog dit: infra-
structuurwerken tellen omwille van hun eerder 
uitzonderlijke aard niet mee in de optelsom van 
de uitgaven.

3) Wie financiert de cultuurcentra?

de inkomsten van cultuurcentra vallen uiteen in 
twee grote delen, zoals we zien in tabel 8: sub-
sidies en eigen inkomsten (ticketverkoop, zaalver-
huur, opbrengsten cafetaria…). de inkomsten uit 
giften en diversen zijn zeer beperkt. de subsidie-
inkomsten van de cultuurcentra bestaan voor on-
geveer de helft uit de subsidie van de Vlaamse 
overheid, via het decreet lokaal Cultuurbeleid. 
de andere subsidiënten zijn bijvoorbeeld de fede-
rale overheid (bijzondere tewerkstellingsstatuten), 
de provinciale overheid en uitzonderlijk de euro-
pese unie.

Wie de inkomsten al even vergeleek met de uit-
gaven, ziet dat er naast de inkomsten uit subsi-
dies en eigen werking nog een derde belangrijke 
subsidiënt is. tenminste als we ervan uitgaan dat 
een breakeven resultaat ook voor de cultuurcentra 
wenselijk is. het antwoord geven we in grafiek 5: 
als inrichtende macht is de gemeente de grootste 
subsidiënt.

Cultuurcentra zijn zonder uitzondering gemeente-
lijke instellingen. op indirecte manier berekenen 
we hier de kostprijs van een cultuurcentrum. alle 
uitgaven verminderen we met de inkomsten en dit 
kan een beeld geven van wat de gemeente als in-
richter van het cultuurcentrum jaarlijks bijpast om 
de rekening te doen kloppen.

De bijkomende subsidie voor de cultuurcentra

de bijkomende subsidie werd voor het eerst uitgekeerd in 2008 en is een werkingssubsidie die 
inhoudelijke prioriteiten naar voor schuift. Cultuurcentra kunnen deze subsidie verkrijgen als men 
initiatieven neemt die samenvallen met één of meerdere van de volgende prioriteiten:

• het bereiken van een nieuw publiek.

• het bieden van een plek aan door de Vlaamse overheid gesubsidieerde of erkende 
gezelschappen.

• het ondersteunen en toegankelijk maken van het aanbod van lokale gezelschappen en 
verenigingen.

de cultuurcentra van categorie a sloten met de Vlaamse overheid een convenant af waarin een wer-
king wordt voorgesteld die samenvalt met één of meerdere van deze prioriteiten. een totaal bedrag 
van 700.000 euro werd verdeeld over de 11 cultuurcentra in categorie a. 

de andere cultuurcentra, categorie B en C, moesten op basis van een inspanningsverbintenis verkla-
ren een plek te willen geven aan deze prioriteiten in hun werking. een totaal bedrag van 700.000 
euro werd verdeeld over de 51 cultuurcentra in categorie B en C. tabel 7 duidt de verdeling.
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categorie A categorie B categorie C

inkomsten subsidies 7.640.094,04 6.269.566,67 5.952.309,85

programmering 7.178.628,48 4.636.896,83 4.755.320,93

verhuring van infrastructuur en materiaal 894.804,18 693.940,65 1.021.692,46

inkomsten uit concessie 240.038,75 417.466,68 380.865,32

allerhande (verkoop dranken, vestiaire…) 965.796,13 548.203,55 956.667,85

sponsoring en advertenties 409.662,61 217.928,81 149.344,39

eigen inkomsten 9.688.930,15 6.514.436,52 7.263.890,95

giften en diversen 246.616,38 189.655,48 275.570,29

totaal inkomsten 17.575.640,57 12.973.658,67 13.491.771,09

gemiddelde inkomsten 1.597.785,51 648.682,93 435.218,42

totaal uitgaven 35.737.355,02 28.825.748,14 33.719.448,43

veronderstelde bijdrage gemeente 18.161.714,45 15.852.089,47 20.227.677,34

gemiddelde bijdrage gemeente 1.651.064,95 792.604,47 652.505,72

Tabel 8: Financiering cultuurcentra
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Grafiek5: Financiering cultuurcentra

4) Welke uitgaven doen de cultuurcentra?

tabel 9 toont vier belangrijke uitgavenposten:

• Personeel

• Werking: uitgaven kantoorbenodigdheden, ver-
zendingskosten, kantooruitrusting, gas, water, 
elektriciteit, klein onderhoud…

• Programmering en publiekswerking: de uitkoop-
sommen, auteursrechten, catering artiesten, in-
zet bijkomende technici, huur van technische 
installaties, verblijfskosten artiesten…

• diversen: restcategorie, voor onvoorziene uitga-
ven die niet eigen zijn aan de normale werking 
van een cultuurcentrum

een vijfde groep uitgaven zijn de kosten verbon-
den aan grote infrastructuurwerken. aangezien 
we in dit artikel vooral enkele relevante trends wil-
len aantonen, werden deze eerder uitzonderlijke 
uitgaven niet mee opgenomen in het overzicht. 
Voor detailcijfers over infrastructuur verwijzen we 
naar de publicatie Cultuurcentra in cijfers van het 
agentschap sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en 
Volwassenen.

tabel 10 en grafiek 6 tonen ons dat naast per-
soneelskosten, de uitgaven voor programmering, 
aangevuld met marketing en publiciteit, de groot-
ste uitgavenposten zijn. deze uitgaven laten een 
licht stijgende tendens zien over de voorbije jaren.



28Courant 94 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

A+B+C

2005 2006 2007 2008

programmering 23.738.404,41 26.870.516,12 27.052.509,03 27.800.330,02

marketing & publiciteit 3.235.147,33 3.374.381,76 3.516.768,44 4.576.890,97

totaal uitgaven programmering 
en marketing 26.973.551,74 30.244.897,88 30.569.277,47 32.377.220,99

gemiddelde uitgaven 
programmering en marketing 457.178,84 495.818,00 501.135,70 522.213,24

Tabel 10: Evolutie programmeringsbudget
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Grafiek 6: Evolutie programmeringsbudget

categorie A categorie B categorie C

personeel 19.331.926,45 13.894.988,68 15.892.282,70

werking 5.307.765,04 4.914.046,05 5.730.178,56

programmering en marketing & publiciteit 10.983.238,00 9.936.200,80 11.457.782,19

diversen 114.425,53 80.512,61 639.204,98

totaal uitgaven 35.737.355,02 28.825.748,14 33.719.448,43

gemiddelde uitgaven 3.248.850,46 1.441.287,41 1.087.724,14

Tabel 9: Uitgaven cultuurcentra
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5) Welke personeelsleden treffen we aan 
in het cultuurcentrum?

in tabel 11 en grafiek 7 geven we een indeling van 
het personeel in de cultuurcentra naar functiegroe-
pen. de gebruikte eenheid is: voltijds equivalent 
(vte). het werkelijke aantal werknemers in de sec-
tor ligt dus zeker nog hoger.

Welke functies vinden we in het personeelskader 
van het cultuurcentrum? 

niet zichtbaar in grafiek 7 is het aandeel man/
vrouw in het personeelsbestand. in totaliteit is het 
personeelsbestand van de cultuurcentra evenwich-
tig verdeeld: 50% man en 50% vrouw. dit geldt 
ook voor de groep leidinggevenden en staffunc-
ties. Zoals verwacht treffen we de grootste verschil-
len aan bij het administratief personeel (20% man 
en 80% vrouw) en bij de groep theatertechnici 
(97% man en 3% vrouw).

categorie A categorie B categorie C A+B+C

leidinggevend en staffuncties 107,86 86,74 91 285,6

administratie en onthaal 115,2 92,71 95,45 303,36

techniek 85,06 64,37 58,6 208,03

onderhoud schoonmaak 65,71 54,14 84,7 204,55

toezicht en bewaking 35,97 27,8 8,86 72,63

andere 17,4 11,75 3,27 32,42

onbekend 0 0 2,81 2,81

totaal (vte) 427,2 337,51 344,69 1109,4

Tabel 11: Verhouding eigen en receptieve activiteiten binnen cultuurcentrum
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Grafiek 7: Functies binnen personeelskader cultuurcentrum 
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6) Welke activiteiten organiseren de cul-
tuurcentra?

eigen of receptief?

de cultuurspreidende opdracht van het cultuurcen-
trum verplicht uiteraard tot het organiseren van ac-
tiviteiten in het cultuurcentrum. een heel aantal ac-
tiviteiten vindt plaats op initiatief van de stafleden 
van het cultuurcentrum die vanuit de inhoudelijke 
expertise beslissen om bepaalde voorstellingen, 
tentoonstellingen, educatieve activiteiten… op te 
nemen in het aanbod. in het jargon van de cul-
tuurcentra ‘eigen activiteiten’ genoemd. ongeveer 
één vierde van het totaal aantal activiteiten in het 
cultuurcentrum is een eigen activiteit.

tegenover de groep eigen activiteiten staat een 
groep activiteiten die op initiatief van derden 
(individuen of georganiseerde gebruikers zoals 
verenigingen en bedrijven) plaatsvinden in het cul-
tuurcentrum. dit zijn ‘receptieve activiteiten’. niet 
onbelangrijk om dit verschil in woordenschat in 
vergelijking tot de kunstensector goed te schetsen. 
We weten dat de infrastructuur van de cultuurcen-
tra zeer intensief wordt gebruikt door derden. dit 
blijkt ook uit tabel 12 en grafiek 8: drie vierde van 
het totaal aantal activiteiten is receptief.

eigen 
24,79%

receptief 
75,21%

Grafiek 8: Verhouding eigen en receptie-
ve activiteiten binnen cultuurcentrum

Hoeveel activiteiten vinden er plaats in het 
cultuurcentrum?

Binnen de eigen activiteiten zijn er verschillende 
soorten activiteiten: podium, educatie, tentoonstel-
lingen… de podiumactiviteiten vormen de grootste 
groep activiteiten binnen het eigen aanbod. 

de cultuurcentra organiseren ook omkaderingsac-
tiviteiten (zie tabel 13). deze tellen we traditiege-
trouw niet mee bij de groep podiumactiviteiten. 
omkaderingsactiviteiten zijn bijzondere flankeren-
de initiatieven om de beleving van de cultuurbe-
zoeker intenser én kwaliteitsvoller te maken. enkele 
voorbeelden van een omkaderingsactiviteit: een 
inleiding, een vernissage, een nabespreking met 
acteurs, een workshop… We tellen deze belang-

rijke inspanningen van het cultuurcentrum voor het 
verhogen en verbeteren van de cultuurparticipatie 
niet mee in het overzicht activiteiten.

de aandachtige lezer zal al meteen twee afwij-
kende cijfers hebben opgemerkt in grafiek 9 en 
tabel 14 voor het aantal podiumactiviteiten in de 
cultuurcentra: 10.109 in het laatste overzicht en 
even daarvoor in tabel 13 11.545 podiumactivitei-
ten. dit heeft alles te maken met de complexiteit en 
hoge mate van verfijndheid van de jaarlijkse gege-
vensverzameling bij de cultuurcentra. de telling van 
het aantal activiteiten (in het bijzonder de podium-
activiteiten) voorziet enkele belangrijke nuances:

• Was het een aanbod van professionele kunste-
naars of van amateurkunstenaars?

eigen receptief e+r gemiddelde 
e+r

categorie a 8.172 16.919 25.091 2.281

categorie B 7.541 17.752 25.293 1.265

categorie C 6.308 32.153 38.461 1.241

totaal 22.021 66.824 88.845 1.433

Tabel 12: Verhouding eigen en receptieve activiteiten binnen cultuurcentrum
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categorie A categorie B categorie C A+B+C

podiumactiviteiten 3.486 4.238 3.821 11.545

educatieve activiteiten 1.697 2.182 1.258 5.137

tentoonstellingen 248 230 338 816

andere activiteiten 2.741 891 891 4.523

totaal eigen activiteiten 8.172 7.541 6.308 22.021

totaal omkadering 1.309 1.319 1.481 4.109

Tabel 13: Eigen activiteiten cultuurcentra
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Grafiek 9: Enkele evoluties binnen de podiumactiviteiten

A+B+C

2005 2006 2007 2008

theater 3.352 3.611 3.544 3.630

dans 348 396 332 499

populaire muziek (incl. musical) 892 862 958 1.138

klassieke muziek (incl. opera) 489 560 563 594

wereldmuziek, jazz, folk 458 512 447 439

muziektheater 441 368 528 523

literatuur 136 175 179 168

amusement (incl. humor, cabaret) 536 614 749 729

film, audiovisuele en nieuwe media 1.816 1.876 2.243 2.389

totaal podiumkunsten 8.468 8.974 9.543 10.109

gemiddeld aantal per cultuurcentrum 144 147 156 163

Tabel 14: Aantal podiumactiviteiten
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• Was het een aanbod met exact geregistreerde 
deelnemers (ticket) of werden de deelnemers ge-
raamd (geen toegangscontrole, vrije ingang)?

We mogen aannemen dat de professionele po-
diumactiviteiten met exact getelde deelnemers 
(10.109) het meest aansluit bij wat wordt gepro-
duceerd door de makers binnen het Kunstende-
creet. daarom hebben we dit cijfer bewust ook 
meegenomen in dit artikel (zie tabel 15).

7) Wat is het belang van de podiumactivi-
teiten in het eigen aanbod?

Welke cijfers men ook neemt voor de podiumacti-
viteiten, steeds valt op dat het podiumaanbod bin-
nen de cultuurcentra een belangrijk onderdeel is. 
om dit te bewijzen nog deze cijfers als uitsmijter:

• in 2008 waren er 11.545 podiumactiviteiten 
op een totaal van 22.021 eigen activiteiten

• in 2008 waren er 2.653.274 deelnemers 
aan het podiumaanbod op een totaal van 
2.942.091 deelnemers

of anders gezegd:

• 52% van het eigen aanbod is podium

• 90% van het aantal deelnemers aan het eigen 
aanbod is een bezoeker van een podiumactiviteit

Andy Vandervoort is domeinverantwoordelijke 
cultuurcentra bij het Agentschap Sociaal-Cultu-
reel Werk voor Jeugd en Volwassenen

Meer informatie over cultuurcentra of de cijfers:

- publicatie Cultuurcentra in Cijfers 2005

- publicatie Cultuurcentra in Cijfers 2006

- www.sociaalcultureel.be 

Publicaties en bijkomende informatie te verkrijgen 
bij de afdeling VolC van het agentschap:

andy Vandervoort, andy.vandervoort@cjsm.vlaan-
deren.be 02 55 3 42 17

Christine Van de steene, christine.vandesteene@
cjsm.vlaanderen.be 02 553 42 61

activiteiten waarvan 
deelnemers exact 

werden geteld

activiteiten waarvan 
de deelnemers wer-

den geraamd
totaal

podium (professionele 
kunsten) 10.109 805 10.914

podium (amateurkunsten) 303 328 631

totaal exact + geraamd + professioneel + amateur 11.545

Tabel 15: Nuance aantal activiteiten

www.sociaalcultureel.be
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‘Zet mij in CC’
Het ganzenbord

Ganzenbordspelen zijn al bekend uit de vijftiende eeuw. Francesco de 
Medici stuurde een ganzenbordspel naar Filips II van Spanje.  

Via verschillende wegen kwam het terecht in Engeland en Frankrijk. 
In 1597 werd het spel ingeschreven bij het Londense Stationer’s Hall 

register. Rond 1640 verscheen het eerste ganzenbordspel voor het eerst 
in Nederland. Het spel beeldde een levensweg uit, waarvan de loop 

werd bepaald door het lot (de dobbelsteen). 

VTi en LOCUS ontwierpen het ‘Zet mij in CC’-ganzenbord dat 
een stapje verder zet. Het parcours verbeeldt de speelreeks van 

voorstellingen. De pionnen zijn gezelschappen, die een geslaagde 
tournee willen afleggen, met als einddoel een voorstelling op de 

legendarische Cour d’Honneur in Avignon. Maar intussen kan het lot 
hard toeslaan, of een duwtje in de rug geven! 
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Het spel wordt met twee dobbelstenen 
gespeeld. Men speelt om beurt en wie het 
eerst de Cour d’Honneur bereikt, heeft 
gewonnen.

Wie bij de eerste worp een 5 en een 4 
gooit, gaat meteen door naar 53. Wie bij 
de eerste worp een 6 en een 3 gooit, gaat 
door naar 26. 

De gans staat centraal in het spel en 
brengt geluk. Als je op het vakje van 
de gans komt, mag je het aantal ogen 
dat je gegooid hebt weer vooruit. Op 
sommige hokjes staat een in dit geval 
spreekwoordelijke gans afgebeeld. Het 
zijn de hokjes 5 (de recensent), 9 (het 
jurylid), 14 (de cc-directeur), 18 (de 
minister), 23 (het sterke merk), 27 (de 
bekende vlaming), 32 (jan modaal), 36 
(de cultuurschepen), 41 (de repertoire-
auteur), 45 (de tourneeplanner), 50 (deus 
ex machina), 54 (het publiek), 59 (de 
media). Wie hierop terechtkomt, moet 
hetzelfde aantal ogen verder tellen. Het is 
dus niet mogelijk dat een speler zijn beurt 
beëindigt op een hokje met een gans.  

Wie te veel ogen gooit en daardoor 
voorbij 63 zou spelen, moet vanaf 63 
weer terugspelen. Dit vergroot het risico 
dat men op het gevreesde hokje 58 of 52 
terechtkomt. Komt men bij het terugtellen 
op een hokje met een gans, dan telt men 
weer het gegooide aantal ogen terug. Wie 
bijvoorbeeld op 60 staat en 7 gooit, komt 
in de gevangenis.

Er zijn een aantal vakjes met een 
speciale symboliek:

6: De brug
U speelt Van de brug af gezien, een classic 
uit het wereldrepertoire die niet misstaat 
in de brochure van menig cultuurcentrum. 
Ga verder naar 12.

19: De herberg
Netwerken is van cruciaal belang voor 
uw gezelschap, maar tijdsintensief. U 
brengt meer tijd door dan verwacht in 
respectievelijk het Vooruitcafé, de Walvis 
en de Hopper. Sla één beurt over.

31: Op zoek naar 
coproducenten
Uw projectsubsidies worden onverwacht 
bevroren. U moet op zoek naar een 
coproducent. Wacht tot een andere speler 
voorbij komt. Degene die er het eerst was, 
speelt dan verder.

42: Het doolhof 
U wil op internationale tournee, en raakt 
het spoor bijster in een administratief en 
sociaaljuridisch labyrint. Ga naar het 
Kunstenloket (vakje 39).

52: De lege zaal
U speelt voor een lege zaal. Wacht tot er 
publiek opdaagt. Wacht tot er een andere 
speler komt. Degene die er het eerst was, 
speelt dan verder.

58: De dood
U bent toe aan een artistieke 
heroriëntering en trekt de stekker uit uw 
gezelschap. Het is een moedige stap, de 
kans op een nieuw begin. Ga terug naar 
vakje nul.

63: Einde
U bent uitgenodigd om de 
openingsvoorstelling te spelen op de Cour 
d’Honneur, tijdens het festival d’Avignon. 
Wie hier als eerste komt, heeft gewonnen.

Spelregels
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Paul Schyvens is bijna dertig jaar actief in 
het Vlaamse theatercircuit. Iedereen kent 
hem als geëngageerde handelsreiziger 
in theater en bezieler van theaterbureau 
Thassos. Maar hij is of was ook coprodu-
cent, raadgever, pleitbezorger en heel of 
half lid van gezelschappen. In 1997 start-
te hij laagdrempelige activiteiten in een 
parochiezaaltje in hartje Borgerhout. Ra-
taplan is inmiddels een kunstencentrum 
met een uitgebreid aanbod en een pu-
bliek dat de buurt weerspiegelt. In 2002 
begonnen Paul Schyvens, Rataplan en 
een leger vrijwilligers aan de opkuis van 
de Roma, een cinemazaal die al twintig 
jaar stond te verkrotten. De oude cinema 
is nu een zaal met een brede waaier van 
culturele activiteiten en feestelijke evene-
menten, gaande van klassieke concerten, 
wereldmuziek, jazz, pop, het levenslied, 
schlagermuziek en smartlappen, over 
oude en nieuwe films, tot theatervoorstel-
lingen, dansnamiddagen, volksbals en 
tentoonstellingen.

schyvens verlaat thassos om zich meer op rata-
plan en de roma te kunnen toeleggen. een uitgele-
zen moment om hem aan het woord te laten over 
de productie en spreiding van podiumkunsten in 
Vlaanderen de voorbije dertig jaar. hij heeft maar 
één vraag nodig om circa twee uur door te praten. 
We hebben zwaar geknipt om deze tekst te beper-
ken. Zo leest u niet waarom hij toenmalig minister 
van cultuur rika de Bakker in de gracht wilde du-
wen in amsterdam. en waarom dat niet lukte.

SPeeLPLeKKeN, MAKeRS eN TOURNeeS

toen ik in 1982 begon, was het landschap natuur-
lijk niet het landschap zoals het nu is. er werd toen 
theater gespeeld in een beperkt aantal cultuurcen-
tra, in schouwburgen (volgens mij waren dat toen 
nog echte stadsschouwburgen en geen cultuurcen-
tra) en een aantal vrije initiatieven zoals de hoop 

in Waregem, de Komedie in roeselare, de sfinks 
in Boechout, Proka en de Vooruit in Gent, ‘t stuc 
in leuven (intussen stuK), de King Kong hier in 
antwerpen. sommige van die vrije initiatieven zijn 
later kunstencentra geworden. het veld was heel 
beperkt. ik kende de mensen en de profielen van 
die schouwburgen en ik had het geluk te werken 
in een periode dat er een heleboel nieuwe mensen 
aan de deur stonden te wachten: anne teresa de 
Keersmaeker, Jan decleir, Jan lauwers’ epigonen-
theater, radeis, eric de Volder... een paar jaar la-
ter de opstart van de Blauwe Maandag Compag-
nie en de tijd. ik kwam eraan met een heel nieuwe 
generatie theatermakers en ik ben erin geslaagd 
een aantal schouwburgen met een zeer klassieke 
programmering te overtuigen om dat werk te pro-
grammeren. een aantal mensen was ook blij dat er 
een nieuwe wind waaide. Men zegt van mij dat ik 
een goede verkoper ben. Maar je kunt maar een 
goede verkoper zijn als je langskomt met een mis-
sie. ik probeerde een partner te zijn in het denken 
van een schouwburg. Want je wilt het jaar nadien 
terugkomen. dan is het fijn als de producties goed 
waren en dat er volk in de zalen zat.

de tournees zijn gigantisch verkleind. Vroeger wa-
ren er misschien minder schouwburgen, maar tach-
tig voorstellingen verkopen was normaal. dat is nu 
totaal onmogelijk, behalve als je Wim helsen of 
Philippe Geubels heet. er zijn de laatste jaren veel 
schouwburgen bijgekomen, maar ik vind dat er in 
vele steden gemiste kansen zijn, omdat ze het pu-
bliek bedorven hebben met flauwekul. ‘We moeten 
breed programmeren, we moeten de drempel verla-
gen, we moeten toegevingen doen om het publiek 
naar ons toe te krijgen.’ dan krijg je ‘flutschouwbur-
gen’ zonder visie. ik vraag me dan af of het publiek 
niet beter verdient. Misschien idealiseer ik hoe het 
vroeger was, maar ik vind dat veel schouwburgen 
het hun publiek te gemakkelijk maken.

amusement en theater moeten absoluut naast el-
kaar kunnen staan, kijk maar naar het programma 
van de roma. ik ben de grootste voorstander van 
plezier. Maar in sommige schouwburgen is het 
aanbod ‘flauwekulvoorstellingen’ gigantisch groot 

waRmeRe ZOmeRS 
en StRenGeRe 
winteRS
PaUL SCHyvenS OveR De SPReiDinG van 
PODiUmPRODUCtieS

Joris Janssens / Marc Van Mechelen
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ten opzichte van de sérieux. Kijk naar nederland. 
het gesubsidieerde theater is daar verdrongen tot 
een fractie van het aanbod. de rest is entertain-
ment. en een aantal schouwburgen in Vlaanderen 
gaat dezelfde kant op. de verhouding is niet meer 
evenwichtig. 

ik vind dat de overheid een cultuurcentrum moet 
dwingen een bepaald percentage van zijn budget 
of van zijn speeldagen te besteden aan gesubsidi-
eerd toneel, dans en muziek. doen ze dat niet, dan 
pakt de overheid het geld af. de overheid zou hier-
in moeten tussenkomen. de overheid subsidieert de 
groepen en de schouwburgen. en die schouwbur-
gen kunnen het vrije circuit programmeren en het 
gesubsidieerde werk in de kou laten staan. ik vind 
dat dat niet kan. er zouden quota moeten zijn.

KRANTeN, TeLeVISIe eN  
MAATSCHAPPeLIjKe ReLeVANTIe

het werk van een theaterbureau begint als een 
voorstelling verkocht is, met de promotionele on-
dersteuning. daar hebben we altijd veel werk van 
gemaakt. We hebben dat geprofessionaliseerd, 
deals gemaakt met kranten, relaties opgebouwd 
met journalisten, interviews georganiseerd... in die 
tijd moest je niet noodgedwongen op televisie ko-
men om in een theater te kunnen spelen en volk 
te genereren. de kranten schrijven nu veel te veel 
over de flauwekul die op tv komt. er waren minder 
gezelschappen en de kranten zagen er totaal an-
ders uit. de zomers waren warmer en de winters 
waren strenger. Misschien idealiseer ik het, maar 
vroeger stonden er zeer goede recensies in Het 
Laatste Nieuws. die hebben nu niks meer, behalve 
een mens die schrijft over moorden, ongelukken en 
ontrouw. Vroeger werden de stemmen van Wim 
Van Gansbeke en Pol arias op klokvaste momen-
ten gehoord op de radio. 

ik heb de indruk dat theater in de jaren ‘80 en 
‘90 maatschappelijk veel meer betekende. luk Per-
ceval, Jan decorte, anne teresa de Keersmaeker, 
die hadden wezenlijk iets te zeggen. nu is dat 
vervaagd, theatermakers hebben minder te vertel-
len. het boeit mij zelden nog, al dat gedoe met de 
boeken van de wereldliteratuur door een mixer te 
halen om te zien wat eruit komt. luk Perceval liet 
ook te pas en te onpas zijn mening horen, dat was 
niet de grootste diplomaat. en wat een geluk dat 
hij dat niet was.

ReGIONALe SPReIDING

sommige voorstellingen kunnen in elk dorp spelen, 
zoals antje de Boeck destijds, als ze iets maakte 
met de Korre. de zaal liep overal vol. op dat mo-
ment spreekt geen enkele schouwburg over regio-
nale spreiding. Maar als je afkomt met een produc-
tie die minder in de markt ligt of moeilijker is, dan 

krijg je plots de argumentatie van heel de sector 
over regionale spreiding. soms telt het en soms 
telt het niet. een gezelschap wil een fatsoenlijke 
tournee maken, maar dat lukt niet als de program-
matoren zeggen: ‘ik boek dit niet want het staat al 
twintig kilometer verder.’ Maar twintig kilometer, 
dat is heen en terug veertig kilometer en voor ie-
mand die na een werkdag afgepeigerd is, is dat 
wel veel. de dertig kilometerregel vind ik niet juist. 
een cultuurcentrum, dat is toch een soort vervan-
ging van de parochiekerk? de mensen gaan naar 
hun cultuurcentrum. Mensen van dendermonde 
gaan niet naar aalst.

sommige voorstellingen kunnen potentieel drie of 
vier keer staan in verschillende steden. als je dan 
probeert om meer dan één datum af te spreken, 
weigert men, want men heeft te weinig dagen en 
men moet teveel heren dienen. Maar dat is frus-
trerend voor de spelers. Peter de Graef had Zoals 
de dingen gaan dagen na elkaar in leuven kun-
nen spelen. in veel schouwburgen is er voldoende 
publiek, maar te weinig beroepskrachten om de 
voorstellingen te laten doorgaan. speelreeksen op 
dezelfde plek, dat gebeurde vroeger meer, ook 
omdat er minder aanbod was.

de kunstencentra nemen te weinig hun rol als sprei-
der op. de commissie Kunstencentra vindt dat de 
kunstencentra niet veel moeten programmeren, 
maar vooral veel kansen moeten geven aan denk-
werk en werkprocessen. Maar dat is volgens mij 
de opdracht van de werkplaatsen. Kunstencentra 
moeten vooral veel werk tonen dat op andere 
plaatsen niet kan getoond worden. ik vind dat 
jammer, ik vind dat steden als Kortrijk, turnhout, 
aalst, sint-niklaas en roeselare een alternatief cir-
cuit verdienen. het voorbeeld is de toneelschuur in 
haarlem. daar wordt voortdurend interessant werk 
getoond dat niet getoond wordt in de schouwburg.

SeIZOeNSBROCHUReS, ABONNeMeNTeN 
eN TIMING

de meeste schouwburgen zijn in april klaar met 
hun boekingen. in 99% van de schouwburgen is 
er geen enkele ruimte meer om daarna nog iets 
bijkomends te doen. in de kunstencentra is dat nog 
iets beter, maar het gaat dezelfde kant op. de pro-
grammering van de roma en rataplan staat open 
vanaf januari 2011. dat is juist leuk, als een acteur 
langskomt met een schitterend idee, dan kan ik dat 
toch nog programmeren. iets extra’s bijboeken in 
de loop van het seizoen, omdat er iets nieuw ge-
maakt is, kan niet in de cultuurcentra. de schouw-
burgen zeggen: ‘sorry, dan komt er geen publiek.’ 
natuurlijk, als je je publiek bederft met een abon-
nementensysteem en je bent nadien niet meer alert 
om à la minute te gaan werken, om dat publiek 
wakker te schudden, dan kan het niet. Maar we 
kunnen het publiek nu veel beter bereiken dan 
vroeger: e-mails, kettingmails, facebook... en de 
zaalbezetting schiet omhoog. in de roma en ra-
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taplan maken we met een hele ploeg telkens weer 
die laatste sprint, omdat we een goed gevulde 
zaal willen en omdat we de inkomsten nodig heb-
ben. die reflex is weg in de meeste schouwburgen 
omwille van de abonnementen. 

Wanneer beginnen we te verkopen? ik begon 
vroeger in de kerstvakantie, dat was de afspraak. 
nadien is dat de derde week van november ge-
worden. en dan is die afspraak systematisch onder-
graven, door collega’s en door grote gezelschap-
pen. ik snap wel dat dit moeilijk is, want die grote 
gezelschappen moeten hun buitenlandse tournees 
vroeg plannen. Maar nu is het volledig losgelaten. 
in nederland zijn ook alle afspraken losgelaten en 
boekt men nu, in juni, voor het seizoen 2011-2012. 
sinds vier jaar is de verkoop de vakantie overge-
sprongen. de cowboys van het vrije circuit werken 
in augustus en september met vroegboekkorting. Je 
kunt niet met de gesubsidieerde gezelschappen als 
lammeren wachten tot 15 november en ondertus-

sen de cowboys hun werk laten doen. ruth (ruth 
Bresseleers, thassos-medewerkster) is vorig jaar 
begin november gestart. Maar de gezelschappen 
die zelf hun verkoop doen, beginnen vroeger. het 
is spijtig dat er in deze sector zo weinig afspraken 
gemaakt kunnen worden.

PROfeSSIONALITeIT

Vroeger was er wel eens kritiek dat een schouw-
burgdirecteur blijkbaar voor het leven op zijn stoel 
zat. en vroeger deed die ongeveer alles, wat na-
tuurlijk niet goed was. Maar je had een gesprek 
met iemand die het overzicht had. nu is de boel 
helemaal opgesplitst. een programmator voor kin-
deren tot twaalf jaar, een programmator voor kin-
deren boven de twaalf, één voor dans, één voor 
comedy, enz. dan zeg ik: dat kan toch met minder, 
steek wat meer geld in het aankopen, begeleiden 

inside stories - Peter de Graef  
(foto: raymond Mallentjer)
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en omkaderen van producties. dat is ook zo bij de 
grote gezelschappen: daar werken een paar ac-
teurs en vooral heel veel dramaturgen en een hoop 
ander volk waarvan ik denk: wat doen ze? ik ben 
gefascineerd door wat nu in ntGent gebeurt. dat 
is eindelijk terug een gezelschap waar een acteur 
de leiding heeft.

een ander probleem in de cultuurcentra is het perso-
neelsverloop. fantastisch dat zoveel jonge juffrou-
wen die vooral theaterwetenschappen gestudeerd 
hebben, aan werk geraken. Maar waarom moeten 
die al na een half jaar een andere job zoeken? er 
is geen continuïteit en te weinig bekwaamheid. er 
zijn veel jonge mensen die hun geschiedenis niet 
kennen. ik vind dat op zo’n moment een directeur 
zijn verantwoordelijkheid moet nemen. ik ben na-
tuurlijk een zeer autoritair iemand, maar alles wat 
in de roma geprogrammeerd wordt, passeert eerst 
langs mij. niet alleen om de eindeloze intellectuele 
kwaliteit te bewaken, maar ook om te zorgen dat 
erik Van neygen en sanne optreden in de roma. 
Maar let op: in nederland is het nog erger. ik bel 
naar een schouwburg en vraag naar de program-
mator. antwoord: ‘ik zal u even doorverbinden met 
de inkoper.’ de inkoper! die koopt dus waarschijn-
lijk ook koffie in. en gordijnen. en ook wat theater. 
Kwaliteitsbewaking en visie zijn in Vlaanderen nog 
altijd stukken beter dan in nederland, maar ik zie 
de nederlandse fouten insluipen hier bij ons.

ik vind dat je tegen een schouwburgdirecteur ook 
moet kunnen zeggen: je moet die voorstelling niet 
doen. als je weet dat een gezelschap een bijzon-
der moeilijk of heel experimenteel stuk gaat ma-
ken, dan moet je dat ook duidelijk zeggen. en ik 
wist dat vroeger beter, omdat ik intensiever met de 
gezelschappen praatte. Met luk Perceval en met 
de roovers besprak ik de tournees. ik stelde een 
tournee voor en zij reageerden dan: ‘Paul, waar-
om spelen we daar?’ Wij spraken daarover tot we 
het eens waren. en dan maakte ik die tournee. ik 
vrees dat dat niet meer mogelijk is. Zeer veel groe-
pen zijn onduidelijk over wat ze uiteindelijk gaan 
doen. de moeite die ik moet doen om vóór oktober 
te weten te komen wat ze gaan spelen... terwijl we 
toch al twintig jaar in een timing zitten dat zoiets 
bekend moet zijn. Zo werkt het systeem, anders 
stap je er maar uit. 

Gezelschappen moeten duidelijk communiceren 
wat ze gaan doen en met wie, zodat programma-
toren de overweging kunnen maken. ik maakte ook 
werk van de relatie tussen een gezelschap en een 
schouwburg. soms moest ik daarvoor het gezel-
schap overtuigen, soms de schouwburg. Meestal 
lukte dat, omdat ik goede inhoudelijke argumenten 
had. Zo’n gesprek op basis van inhoudelijke ar-
gumenten is nu moeilijker omdat het aanbod veel 
groter is, maar het is zo belangrijk dat makers en 
programmatoren daarin blijven investeren.

de Wilde eend - de roovers  
(foto: Wendy Marijnissen)
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DUURDeR tHeateR, maaR 
niet aLtijD, OveRaL en 
vOOR ieDeReen

Hilde De Brandt

De eigen inkomsten van Vlaamse thea-
terhuizen en culturele instellingen kunnen 
op korte termijn flink naar omhoog, zon-
der een negatief effect op de participatie. 
De betalingsbereidheid van de gemiddel-
de theaterconsument ligt immers een pak 
hoger dan de huidige ticketprijzen. Maar 
zo makkelijk als het klinkt, is het niet. Op 
korte én op lange termijn moet een door-
dacht differentiatiebeleid gevoerd wor-
den, op een heel andere leest geschoeid 
dan vandaag het geval is. De inzet van 
marketingtalent en het lef om te experi-
menteren kunnen de cultuursector in tij-
den van besparingsdreiging de toekomst 
inloodsen. Dat blijkt uit een onderzoek 
naar cultuur, sport en economie door de 
economische lijn HUBrussel, in opdracht 
van het steunpunt Cultuur, jeugd en Sport 
van de Vlaamse Overheid. In dit inter-
view geven directeur jan Colpaert en on-
derzoeker Andy Vekeman tekst en uitleg, 
een eerste outline van de studie op grote 
lijnen. een studiedag en publicatie over 
het onderzoek zijn aangekondigd voor 
het voorjaar 2011.

jan Colpaert: Binnen de onderzoekslijn cultuur, 
sport en economie hebben we geprobeerd cultuur 
en sport te waarderen. Waarderen heeft hier geen 
appreciërende connotaties. het betekent letterlijk: 
een waarde toekennen. Cultuur en sport zijn beide 
zogenaamd gemengde goederen met zowel pri-
vate als publieke kenmerken, een gebruikswaarde 
en een niet-gebruikswaarde. de gebruikswaarde 
betreft de prijs die iemand betaalt om er gebruik 
van te maken, de niet-gebruikswaarde is het alge-
meen nut dat men aan de cultuur- of sportgoederen 
hecht los van het gebruik ervan.

het onderzoek werd heel breed gevoerd. het 
betrof cultuurhuizen als het sMaK en de Vooruit, 
maar evengoed Bokrijk en de lokale bibliotheek, 
voor sport ging het over de ronde van Vlaande-

ren, maar ook over het lokale openbare zwem-
bad. in dat brede geheel ging een deel van de 
aandacht naar theater, waarbij we geen onder-
scheid maakten tussen gemeentelijke culturele in-
stellingen en vzw’s, ook niet tussen spreiders en 
producenten.

Welke onderzoekstechniek werd gehan-
teerd?

Andy Vekeman: We gebruikten de contingente 
waarderingsmethode. dat is een onderzoeksme-
thode die gegroeid is uit de milieu-economie en die 
vooral wordt ingezet voor cultuur- en milieustudies. 
de methode werd bijvoorbeeld gebruikt om de 
schadevergoeding te bepalen bij de ramp met de 
exxon Valdez. naast het inkomensverlies van vele 
betrokkenen en de schade aan bedrijven werd ook 
de schade aan fauna en flora in kaart gebracht. 
het schatten daarvan is veel minder evident.

Hoe ga je daar concreet mee aan de slag?

Vekeman: aan 3.500 Vlamingen vroegen we 
hoeveel ze betaalden voor hun laatste plons in 
het zwembad, of voor hun laatste theaterbezoek. 
daarop stelden we een hoger bedrag voor en 
vroegen of ze ook dat bedrag zouden betalen. 
afhankelijk van hun ja of nee, stelden we een nog 
hoger of lager bedrag voor en volgde dezelfde 
vraag. Zo werd voor elke respondent een interval 
bepaald waarbinnen zijn betalingsbereidheid ligt. 
specifiek voor theater betrof het onderzoek 300 
respondenten. Vervolgens werden alle intervallen 
geaggregeerd in een voorzichtig model. Waarom 
voorzichtig? om overschatting te voorkomen, dat 
zou kwalijker zijn dan onderschatting. 

een pak gegevens over betalingsbereid-
heid waarmee je veel kanten uit kan…

Vekeman: alleszins kun je er de gemiddelde be-
talingsbereidheid (BtB) en de mediane BtB uit dis-
tilleren. de gemiddelde BtB voor een theatervoor-
stelling bedraagt 19,3 euro. de mediane BtB is 
14,7 euro. Met die kennis zijn we gaan kijken naar 

OnDeRZOek naaR BetaLinGSBeReiDHeiD 
vOOR CULtUUR en SPORt
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de opbrengst van een theatervoorstelling. en daar-
aan hebben we het consumentensurplus gekop-
peld: hoeveel is een bezoek de bezoeker waard? 
dat surplus ligt altijd hoger dan de betaalde prijs, 
het is het gevoel dat je meer hebt gekregen. Bin-
nen dit spectrum speelt de prijselasticiteit van de 
participatie: hoeveel invloed heeft een prijsstijging 
op het aantal bezoekers?

Wat kon u in verband hiermee conclude-
ren?

Colpaert: We stellen vast dat de cultuurhuizen 
een ticketprijs – dat is de prijs die de toeschou-
wer werkelijk betaalt, kortingen en vrijkaarten 
inbegrepen – vragen die hun opbrengst maxima-
liseert, of toch bijna (zie grafiek 10). dat betekent 
dat een stijging van de basisprijs de opbrengst 
niet beduidend zal doen toenemen. ten tweede 
ligt de gemiddelde ticketprijs – 9,3 euro – aan-
zienlijk lager dan de gemiddelde betalingsbe-

reidheid voor een ticket: zowat de helft. dat wil 
eigenlijk zeggen dat, indien je aan elke gebrui-
ker zijn persoonlijke BtB zou kunnen vragen, de 
opbrengst kan verdubbelen. in de praktijk is dat 
onmogelijk, maar een goede manager kan met 
de gepaste differentiatie de opbrengst verhogen, 
terwijl toch dezelfde personen in de zaal blijven 
zitten én er zich gemakkelijk bij voelen. dat is de 
uitdaging. Kampioenen daarin zijn de vliegtuig-
maatschappijen: geen twintig passagiers hebben 
voor hetzelfde vliegtuig, dezelfde vlucht hetzelfde 
bedrag betaald.

De cultuursector differentieert toch al?

Colpaert: de vraag is of het de juiste differenti-
atie is. tarieven voor bejaarden, kortingen voor de 
Gezinsbond... Moet je 65-plussers een korting ge-
ven? is dat gepast? Misschien wél voor een namid-
dagvoorstelling, maar niet voor een avondvoor-
stelling? Moet er iets bestaan als vrijkaarten? de 

• tussen 10.2 en 17.2 euro is de elasticiteit ongeveer 1, de opbrengst is maximaal 
• Gemiddeld betaalt de participant 9.1 euro, daarmee maximaliseren de cultuurhuizen hun opbrengst net niet
• 50% van de participanten is bereid om minstens 14.7 euro te betalen
• de gemiddelde betalingsbereidheid is 19.3 euro
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Grafiek 10: Gebruikswaarde: Prijselasticiteit van theater
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betalingsbereidheid van mensen met een vrijkaart 
bedraagt 11 euro, terwijl de gemiddelde BtB 19,3 
euro bedraagt. Vrijkaarten lijken dus het verkeerde 
gedrag te installeren… 

natuurlijk: cultuurhuizen hebben dat niet altijd 
zelf in de hand, tickets kunnen worden aange-
kocht door bedrijven als relatie-incentive. Goed, 
zij beogen dan andere effecten dan de cultuure-
rvaring. Waar het om te doen is, is de juiste dif-
ferentiatie om de potentiële opbrengst ook werke-
lijk te genereren. dat kan de problematiek van de 
subsidies counteren. Meer of minder, waarvoor 
wel of waarvoor niet… als er meer middelen door 
de sector zelf kunnen worden binnengehaald, 
zonder de participatie te hypothekeren, wordt 
dat een heel ander debat. aan deze zoektocht 
moeten spreiders, maar ook producenten actief 
meewerken.

Wat zijn de specifieke taken van spreider 
en producent in het differentiatieverhaal?

Colpaert: de spreider moet zijn management 
optimaliseren en nadenken over de prijsvorming. 
de formule ‘uitkoopsom + sabam + verplaatsing 
+ catering, gedeeld door het aantal toeschou-
wers = de basisprijs’ leidt tot de plek waar we 
nu staan. er moet meer en beter. Geen kortingen 
zus en zo, maar doordachte differentiatie. dat is 
puur management. Bovendien durf ik eraan twij-
felen of spreider en producent wel naar hetzelfde 
potentieel publiek kijken. de producent klaagt dat 
hij teveel kosten heeft, de spreider klaagt dat hij 
te hoge uitkoopsommen moet betalen, terwijl ze 
theoretisch hun opbrengst quasi kunnen verdub-
belen. het is hun gezamenlijke verantwoordelijk-
heid om dat te doen. het huidige fenomeen dat de 
producent de ticketprijs bepaalt is absoluut nefast. 
stijgingen van de basisprijs kunnen hoogstens 1 
tot 2 procent meeropbrengst creëren, dat lost het 
probleem zeker niet op. als de sector van zijn pro-
ducten houdt – wat ze zeggen dat ze doen – dan 
moeten spreider en producent de sloot over, naar 
elkaar toe. 

Welke competenties heeft de cultuursec-
tor daarvoor nodig?

Vekeman: de tools waarover de sector tot nog 
toe beschikt zijn zeker niet voldoende. er zijn geen 
vaste richtlijnen: we moeten durven experimente-
ren, uitproberen hoe het werkt en de ervaringen 
delen. de opbrengst goed in het oog houden: wat 
werkt, wat niet, hoe werkt het? een beter manager 
zijn, een zelfzekerder marketeer.

Colpaert: dat is geen eenmalige, maar een 
continue opdracht. niet één keer zoeken naar de 
juiste prijsdifferentiatie, maar voortdurend de juiste 
prijs aanhouden in een steeds wijzigende context, 
vergelijk met de ervaring die Colruyt heeft opge-
bouwd. ook de context van theater is voortdurend 
in verandering, de vinger moet aan de pols wor-
den gehouden. en dat is complexer dan de rede-

nering: er zit een Thuis-acteur in, dus de prijs kan 
naar omhoog. Zo simpel is het niet.

Hoe plaats je dit onderzoek in het huidige 
besparingsklimaat binnen de sector?

Colpaert: dit is een verhaal van sterke appreci-
atie. de bereidheid tot betalen ligt bijna twee keer 
hoger dan wat de toeschouwer werkelijk betaalt. 
differentiatie is: een deel van die appreciatie ver-
zilveren, in opbrengsten gieten. Zolang de consu-
ment een surplus ondervindt, blijft hij komen. dit 
verhaal zegt ook dat de cultuurhuizen niet noodza-
kelijk méér middelen nodig hebben dan diegene 
waarover ze vandaag beschikken. er is immers 
een belangrijke marge om zelf bijkomende mid-
delen te vinden. de vraag is er dan geen naar 
meer subsidies, maar naar de bestemming ervan: 
wat willen we met de subsidies bereiken? interna-
tionaal ligt de betalingsbereidheid van participan-
ten veel hoger. in landen met een gelijkaardige 
welvaart als België zijn tickets van 30 euro geen 
uitzondering. Wellicht is de betalingsbereidheid er 
heel wat groter. op lange termijn moet ook hier de 
gemiddelde BtB stijgen.

Prijselasticiteit en prijsdifferentiatie... hoe 
goed is de cultuursector bezig?

Colpaert: Genuanceerde knowhow is er nog niet, 
maar dit onderzoek levert voldoende scherpte om 
op de relevantie van die instrumenten te wijzen. 
het niveau van betalingsbereidheid is afhankelijk 
van de vertrouwdheid met theater, het aantal al-
ternatieven in de vrijetijdssfeer, het aanbod van 
theatervoorstellingen, het aanbod van podia, de 
bestemming van de subsidies, gewoontevorming 
door reducties, vrijkaarten… daarover moeten 
spreider, producent en overheid met elkaar in de-
bat. Waar het op aankomt, is het perspectief open 
te houden en doelbewust naar een performante 
aanpak te streven. 

Cultuur, sport en economie is een onderzoek van 
Jan Colpaert, Andy Vekeman, Michel Meulders en 
Alain Praet voor de Economische lijn HUBrussel, in 
opdracht van het Steunpunt Cultuur, Jeugd en Sport 
van de Vlaamse Overheid.
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toen de telefoon neerlag en ik nog eens doordacht 
over de vraag die me gesteld werd, had ik al spijt 
dat ik toegezegd had. de opdracht luidde immers: 
maak een statement over hoe het vrijetijdsdenken 
volgens jou samengaat met podiumprogramme-
ring. hoe kan je nu een statement formuleren over 
open deuren intrappen? Maar toen lag de telefoon 
dus al dicht en nu sta ik hier. 

dit katapulteert me overigens terug naar toen ik 
twaalf was en mijn ouders zei dat ik niet naar het 
gewone middelbaar zou gaan, maar wel naar de 
vakschool. ik zou kok worden. hun reactie staat me 
nog scherp voor de geest: ‘Besef je wel dat je dan 
altijd zal moeten werken terwijl anderen vrije tijd 
hebben?’ Zelfs als naïef kind dat ik toen was, bleek 
dat toch effectief een zeer zware kostprijs die aan 
deze mogelijke jobkeuze verbonden was. ik ben 
me dan in het middelbaar maar met vagere din-
gen gaan bezighouden. de goesting om achter het 
fornuis te kruipen is sindsdien volledig verdwenen. 

Maar het heeft uiteindelijk niet mogen baten. de 
waarschuwing van mijn ouders galmt nog steeds 
in het achterhoofd. Zeker en vooral als ik vandaag 
weer maar eens aan de keukentafel kom te vertel-
len dat het komende weekend dan toch opnieuw 
net ietsje drukker zal worden. tja, het werk hé… 
de consequentie van het werken in de vrije tijd van 
anderen…

u begrijpt de parallel die ik wil maken. er is amper 
verschil tussen een goed restaurant en een dito cul-
tuurhuis. Wij zijn niet meer of minder dan de hore-
ca van de geest. Met alle consequenties van dien.

laat ons één en ander op flessen trekken, om in de 
keukenterminologie te blijven, en zo via het vrije-
tijdsdenken de brug maken tussen Mijn Restaurant 
en Mijn Podium.

eerst twee voetnoten:

1. Voor alle duidelijkheid en in alle eerlijkheid: ik 
beschouw ons huis, het CC Knokke-heist, niet 
als een best-practice. Bijlange niet. onze weg 
is nog lang. Wat ik wel apprecieer aan deze 
kustgemeente is de drang om uit te groeien tot 
een vrijetijdsgemeente bij uitstek. de drang en 
de goesting om daarop door te denken en daar 

naartoe te handelen. Met alle consequenties 
van dien…

2. dit betoog is haastwerk. ik kon me niet ver-
diepen in cijfers of uitgeschreven analyses en 
vertrek dus vanuit praktijkervaring en enkele 
keukenwijsheden uit het Vrijetijdskookboek van 
de Boerinnenbond. We bevinden ons dus nog 
niet in de frivole, gesofisticeerde keuken. Wel 
de keuken van het boerenverstand en van de wil 
om de mouwen op te stropen. het is aan de col-
lega’s van steunpunten, ministeries en onderwijs 
om te verfijnen en te nuanceren.

soit. en avant. als brugje tussen Mijn Restaurant en 
Mijn Podium, en om wat in die sfeer van de boe-
renkeuken te blijven, schoot me een andere herin-
nering voor de geest. Wie kent nog die spreuken 
van Bond Zonder naam die vroeger te lande in 
de keukens van bomma of tante terug te vinden 
waren? Je weet wel, boven den almanak van de 
druivelaar en met de vliegenmepper aan een spij-
kertje ernaast…

hier gaan we. de eerste volkswijsheid:

of zoals Jari demeulemeester van de aB onlangs 
in de krant zei: it’s only rock ’n roll, baby. We zijn 
máár met cultuur bezig, net zoals een kok máár 
een lekker bord voor je neus zet dat bij hem veel 
meer kost dan thuis. niemand heeft het echt nodig 
wat we doen. 

Het PODiUm-
PROGRamma iS een 
vRijetijDSaanBOD 

Pedro Oosterlynck

Laat uw kop  
niet zot maken door  
glitter en blingbling
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het is de klant die beslist of hij je beloont met een 
bezoek of niet. en dan klopt het net zo goed wat 
Pascal Gielen in een recent artikel zegt: ook in de 
wereld van cultuur moeten de ruil- en gebruiks-
waarde samen sporen. de inspanning die het de 
klant kost, moet in verhouding staan tot wat hij 
denkt ervoor terug te krijgen. en weet, vrije tijd 
staat voor kwaliteit. de mens is nog veeleisender 
als hij in zijn vrije uren zelf mag kiezen wat hij zal 
doen. Wij werken immers in en voor de netto-vrije-
tijd van mensen. de tijd die van alle verplichtingen 
is ontdaan. enkel het eigen welbevinden telt. de 
mens verwacht dan ook enkel het beste, of beter: 
hij verwacht dat zijn individuele verwachtingen 
zullen vervuld worden op een manier die hem ple-
ziert. enkel dat wat hij passend, authentiek of mooi 
vindt, telt. al de rest doet er niet toe. Zijn oordeel 
telt. het is maar rock ’n roll, maar hij neemt het 
wel verdomd serieus en laat zich niet (of net wel) 
afleiden door overbodigheden of onnauwkeurig-
heden. de ruil- en gebruikswaarde moeten samen 
sporen. altijd, want zeker in de vrije tijd werkt een 
negatieve ervaring sterker door dan een positieve.

Wij (de spreiders) zijn de mens, het publiek is 
God. het publiek beslist wanneer we wat moeten 
zetten. liefst op de meest onmogelijke of heilige 
momenten. dat is ook de consequentie van onze 
beroepskeuze: wij zijn effectief horecapersoneel. 
Werken als de anderen thuis zijn, veel uren klop-
pen, weinig verdienen en enkel het vluchtige con-
tentement van de klant en de artiest als het hoogste 
goed beschouwen. dus ja, we moeten programme-
ren in het weekend, op zondagochtend, op voor-
avonden van feestdagen, op brugdagen… Maar 
ook, en dat lijkt al helemaal vloeken in de kerk, 
we moeten onze deuren openhouden tijdens de 
vakanties. hoe durven we tussen Kerst en nieuw 
te sluiten? hoe durven we er vanuit gaan dat onze 
schouwburgen best leeg zijn van zodra de lente 
echt begint door te breken? Waarom zouden wij 
verschillen van de Kinepolis die steeds betere zo-
mers draait? Welke restauranthouder sluit de deu-
ren als een feestdag het weekend nog iets langer 
doet duren? 

Grote investeringen moeten zich terugverdienen 
door ze zoveel mogelijk te gebruiken. onze dure 
zalen moeten renderen als een restaurant. in de 

vrijetijdssector neemt men verlof als de anderen 
werken. of zou men dat toch moeten doen…

Vrijetijdsdenken vertrekt steeds van de potentiële 
klant. Wie vandaag nog niet in uw zaal zit, is min-
stens even belangrijk als wie wel al de weg vond. 
ik ken geen enkel serieus restaurant dat met abon-
nementen of voorverkoopprijzen werkt. elk restau-
rant streeft naar maximale zaalbezetting en naar 
groot genot voor elke klant. Wie eerst reserveert, 
heeft wel het mooiste plekje bij het raam, maar zal 
daarom niet minder betalen dan de klant die de 
avond zelf binnenkomt en het laatste overgebleven 
plaatsje toegewezen krijgt. de onverwachte klant 
mag niet gestraft worden voor zijn engagement 
om toch nog die laatste stoel te bezetten. hij zal 
even lekker eten en eenzelfde prijs ervoor betalen. 

Waarom doen wij net het tegenovergestelde? 
Waarom mogen de vroegboekers (diegenen met 
meer tijd en centen, zij dus die in een keer een 
flinke som kunnen neerleggen) de beste plaatsen in 
onze zaal krijgen voor minder centen dan dat jong 
gezin dat dan toch op het laatste nippertje een ba-
bysit vond en voor hun engagement om naar ons 
te komen beloond wordt met de slechtste én vooral 
ook nog eens duurdere plaatsen? schaf dus voor-
verkoopprijzen en abonnementen af, denk als een 
restaurant en werk impulsief bezoek in de hand!

in het restowereldje herontdekt men momenteel het 
streekproduct. Wereldwijsheid wordt er gecombi-
neerd met lokale identiteit. Zowel stoemp als wasa-

D e mens wikt,  
God beschikt

Eén zwaluw maakt  
de lente niet

Groensels uit eigen  
hof smaken best
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bi komen naast elkaar op de kaart terecht. Wij, 
als spreidingssector, moeten net zo goed het lokale 
letterlijk en figuurlijk cultiveren. Meer nog, wij moe-
ten niet alleen spreiden en receptief zijn, wij moe-
ten ook creëren met het aanwezige lokaal talent. 
Vrijplaatsen creëren. Jongeren of wat ouderen hun 
ding laten doen, dat actief ondersteunen en als 
volwaardig product programmeren naast de grote 
kleppers. Met evenveel toeters en bellen. de lokale 
pers is dankbaar en zal mee aan de kar trekken, 
bomma, bompa, pa, ma en de vriendenkring ook 
content en dus komen ze misschien voor het eerst 
in uw zaal terecht. Maar wat vooral belangrijk is: 
de lokale bodem wordt vruchtbaarder, ontvankelij-
ker en uw huis krijgt meer kleur. Waarom zouden 
wij ons schamen voor ‘lokale specialiteiten van het 
huis’. Geert Van hecke is er trots op, ik ook. de 
vrijetijdsindustrie staat heus niet enkel voor afstan-
delijkheid. het specifieke, het eigene, het authen-
tieke zijn net zo goed cruciale aantrekkingspolen 
voor de vrijetijdsparticipant.

topchefs doen ons graag geloven dat ze onder 
elkaar weinig nijd en afgunst kennen. een ster ge-
wonnen? heel het gild hangt aan de telefoon om 
te feliciteren. ‘We zijn geen concurrenten’, zeggen 
ze dan, ‘iedereen heeft er baat bij dat de sector 
als geheel erop vooruit gaat.’ en dat klopt. Men 
leert van elkaar zonder te kopiëren. Men proeft bij 
de buren en nodigt de buren uit, maar men blijft uit 
elkaars keuken. ik mis een dergelijke collegialiteit 
in onze sector. Wellicht verschilt dit van regio tot 
regio, maar ik durf haast te hopen op wat meer 
verplichting om regionale afspraken te maken. 
laat ons per culturele regio afspraken maken over 
wie wat op het menu zet. een gesubsidieerd vrije-
tijdsbeleid is niet gebaat met concurrentie, maar 
wel met het maximaliseren van de keuzemogelijk-
heid. de potentiële klant wil kunnen kiezen, wil zijn 
goesting vinden. als alle eethuizen rond de markt 
steak met friet serveren, is het niet boeiend meer. 
laat ons elkaars aanbod promoten, ons aanbod 
op elkaar afstemmen en bussen naar elkaars hui-
zen inleggen in plaats van samen middelmatiger 
te worden.

een waarachtige kok wil zijn product door en door 
kennen. hij steekt overal zijn neus aan het venster 
en kent de mens achter het ingrediënt. dat moeten 
wij ook doen. Partner en kindjes achterlaten om ’s 
avonds door weer en wind een stuk te gaan bekij-
ken dat uiteindelijk absoluut de moeite niet blijkt te 
zijn. Programmeren is prospecteren. en dat doen 
we ook. de mooie folders van de bureaus zijn 
hoogstens geheugensteuntjes. Jaja, veel uren op on-
aangename momenten kloppen voor weinig geld. 

Maar ook de mensen achter het product leren ken-
nen. daarom, beste makers, wij danken u dat u 
ons uitnodigt om naar uw product te komen zien. 
Maar voel u niet te goed om eens tegen uw bureau 
te zeggen dat u wel eens zelf met folders en prij-
zen zal langslopen bij de huizen om uw product 
voor te stellen. Vergeet ook niet enkele huizen te 
bezoeken waar u al lang niet meer geweest bent. 
u zal verbaasd staan hoe vol het hoofd met voor-
oordelen zit. Geloof me, we drinken soms te wei-
nig koffie met elkaar. We spinnen soms te weinig 
ons vrijetijdsnetwerk. het publiek wil een kok die 
een eerbetoon brengt aan zijn ingrediënten en dus 
ook aan de mensen die ze hem aanleverden. dit is 
onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Ge moogt op een  
ander gaan eten als ge 

goesting hebt

H et is belangrijk om 
uw kiekenmarchand  

te kennen

Ge moet nananananas 
gegeten hebben om te 

weten hoe lekker dat da is
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het volk moet uit de keuken blijven, maar jij moet 
de zaal in. We zeiden het eerder al, in zijn vrije tijd 
is de klant hypergevoelig. hij ziet, hoort en proeft 
veel en zal daar bijgevolg ook met zijn omgeving 
over praten. over hoe goed of saai het wel was. 

duik na de voorstelling mee het café in. Was de 
ananas wel zo lekker als jij die vond? Waarom 
wel, waarom niet? Misschien wel gewoon omdat 
het te koud was in de zaal of misschien wel omdat 
lucas Vanden eynde op het podium dan toch niet 
zo sympathiek is als op tv. of misschien moeten de 
leidingen van de tap wel dringend gekuist worden 
en proef jij dat niet omdat jijzelf altijd diezelfde 
trappist drinkt. een geslaagd restaurantbezoek 
is een totaalpakket. Van parking tot terug op de 
parking. dat is bij ons hetzelfde. daarom, beste 
spreiders en makers, trek minstens het café in. en 
check tegelijk de toiletten, want die kunnen pas 
echt een goed humeur na een prachtige voorstel-
ling of maaltijd vergallen.

doe ook die struiken weg rond uw parking en 
plaats extra verlichting. ik weet het, toiletten en het 
subjectieve onveiligheidsgevoel, het zijn niet onze 
favoriete, cultureel-verantwoorde gespreksonder-
werpen. Maar onderschat hun belang niet voor de 
modale vrijetijdsparticipant. hoe belachelijk het 
ook klinkt, veiligheid en hygiëne zijn belangrijk in 
de vrije tijd.

de beste koks hebben al heel wat keukens door-
lopen vooraleer ze op een eigen stek arriveren. 
het zijn nieuwsgierige, onrustige én eergevoelige 
zielen. de beste programmatoren zijn dat ook. 

onze sector kent een groot personeelsverloop. 
deels logisch, want de beste cowboys verkennen 
de prairie. Maar toch schort er iets aan de verlo-
ning en de steeds groter wordende reglementitis. 
Beste lokale en nationale overheden: wees daar 
waakzaam voor en geef ons de mogelijkheden om 
de talenten in zowel de creatie- als spreidingssec-
tor beter te koesteren. het wordt nodig want onze 
potjes koken over en de creatiefste geesten verlaten 
onze keukens. Geef ons middelen om te vechten te-
gen de middelmatigheid en op die manier van onze 
horecazaken van de geest topzaken te maken.

ik zei het al bij het begin. het vrijetijdsdenken klinkt 
als een stapeltje boerenwijsheden. ter samenvat-
ting en op een drafje:

• Wij zijn de horeca van de geest en werken dus 
in de netto-vrije-tijd van anderen. 

• Vrije tijd staat voor kwaliteit (of beter: kwali-tijd) 
waarin enkel het eigen welbevinden van de 
klant telt.

• Vrijetijdsdenken start steeds van de potentiële 
klant.

• authenticiteit en lokale identiteit zijn letterlijk 
beeldbepalend.

• Maximaliseer keuzemogelijkheden en durf in 
die zin ook dus te denken en te handelen in 
culturele regio-termen.

• Cultiveer vrijetijdsnetwerken.

• hecht belang aan veiligheid en hygiëne.

• Probeer de beste cowboys in huis te halen en te 
houden.

... en ga er altijd vanuit dat het uiteindelijk alle-
maal maar rock-‘n-roll is. en daarom net ook zo 
verschrikkelijk belangrijk want…

Pedro Oosterlynck is directeur van het Cultuurcen-
trum Knokke-Heist. De tekst werd uitgesproken en 
de illustraties geprojecteerd op de discussie- en ont-
moetingsdag Zet mij in CC, BRONKS, 26 februari 
2010.

D e beste cowboys  
verkennen de prairie Een mens leeft niet van 

water en brood alleen, 
baby
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Om cultuurspreiding te bevorderen, stelt 
het Agentschap Sociaal Cultureel Werk 
voor jeugd en Volwassenen het aanbod 
Podium voor. Het is de bedoeling om de 
publieksparticipatie te bevorderen voor 
een selectie van producties en program-
ma's van gezelschappen en kunstenaars 
uit verschillende kunstdisciplines (mu-
ziek, theater, dans, circus…). Concreet 
betaalt de Vlaamse overheid een deel 
van de uitkoopsom voor een voorstelling 
terug aan culturele organisatoren (cultu-
rele organisaties, cultuurcentra, gemeen-
schapscentra…). Sinds 2008 maakt het 
aanbod Podium deel uit van het Partici-
patiedecreet. 

WAT IS HeT AANBOD PODIUM?

het aanbod Podium bestaat uit drie luiken: Podium, 
nieuw talent en Bido (Bijzondere doelgroepen). 

• het aanbod Podium herbergt artiesten en ge-
zelschappen die al enige bekendheid genieten. 
de tussenkomst bedraagt een derde van de uit-
koopsom (met een maximum van 600 €). 

• het onderdeel Nieuw Talent bevat gezelschap-
pen die nieuw zijn op het podium en/of een 
nieuwe artistieke richting inslaan. de tussen-
komst ligt hier een stuk hoger. de Vlaamse 
overheid wil organisatoren extra stimuleren 
om nieuwe gezelschappen aan hun publiek te 
presenteren. de tussenkomst voor nieuw talent 
bedraagt de helft van de uitkoopsom (met een 
maximum van 750 €). 

• het derde luik, BiDo, richt zich naar specifieke 
doelgroepen uit de welzijnssector (rusthuizen, 
psychiatrie, asielcentra, dienstencentra…). 
ook hier betaalt het agentschap de helft van 
de uitkoopsom (met een maximum van 200 €).

een overzicht van de producties die vandaag deel 
uitmaken van het aanbod Podium is terug te vin-
den op www.aanbodpodium.be.

De PROCeDURe

opname in het aanbod gebeurt steeds op ini-
tiatief van het gezelschap of de artiest. een be-
oordelingscommissie adviseert de minister wat 
betreft de opname van programma’s in Bido en 
nieuw talent. Gezelschappen vragen de opname 
van maximaal twee producties of programma’s 
aan. de opname van programma’s in het aan-
bod gebeurt steeds voor een periode van twee 
jaar. Binnen deze periode ligt de uitkoopsom vast. 
Vervolgens is het aan de organisatoren om een 
tussenkomst in de uitkoopsom aan te vragen. die 
subsidie moet steeds twee maanden op voorhand 
worden aangevraagd.

alle informatie over de procedure is terug te vin-
den op de website: www.aanbodpodium.be. die 
biedt de mogelijkheid om digitaal aanvragen in 
te dienen, zowel voor opname in het aanbod als 
voor tussenkomst in de uitkoopsom. Cruciaal in de 
digitale procedure is de unieke registratie als ge-
zelschap of organisator. die vormt de basis van 
de verdere samenwerking met het agentschap. 

WIe KAN eeN SUBSIDIe AANVRAGeN?

Voor een voorstelling uit het aanbod Podium en 
Bijzondere doelgroepen kunnen sociaal-culturele, 
culturele, jeugdwerk- en sportverenigingen, ge-
meenschapscentra, instellingen uit de bijzondere 
jeugdzorg, rustoorden voor bejaarden, rust- en 
verzorgingstehuizen, dienstencentra, serviceflats 
en wooncomplexen met dienstverlening, instellin-
gen voor personen met een handicap, instellingen 
voor personen uit de geestelijke gezondheidszorg, 
gevangenissen, asielcentra, vakantie- en recreatie-
centra, organisaties voor thuiszorg, organisaties 
die werken met mensen met een laag inkomen of 
waar armen het woord nemen én bibliotheken een 
subsidie aanvragen. Cultuurcentra en kunstencen-
tra die door de Vlaamse overheid gesubsidieerd 
worden, komen hiervoor niet in aanmerking.

anders is het voor het aanbod nieuw talent. 
naast alle hierboven vermelde organisatoren kun-
nen ook cultuur- en kunstencentra hiervoor een 
subsidie aanvragen. 

Het ‘aanBOD  
PODiUm’

Yves De Backer

www.aanbodpodium.be
www.aanbodpodium.be
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De TOeKOMST VAN HeT  
AANBOD PODIUM

de toekomst van het aanbod Podium en de voor-
waarden die aan de opname van gezelschappen 
en ondersteuning van organisatoren verbonden 
zijn, maken deel uit van de algemene evaluatie 
van het Participatiedecreet.

MeeR INfORMATIe?

Yves de Backer: 02 553 41 79

aanbodpodium@vlaanderen.be 

yvesb.debacker@cjsm.vlaanderen.be

Yves De Backer is verantwoordelijk voor Podium 
bij het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor 
Jeugd en Volwassenen.
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CORPUS
kUnStkRitiek
Begin 2010 ging de derde jaargang van 
Corpus Kunstkritiek van start. Tien schrij-
vers, onder wie drie uit de vorige jaargang 
en zeven nieuwe, worden gedurende een 
jaar begeleid door recensent Wouter Hil-
laert. Elk zullen ze een zestal teksten schrij-
ven. Eenmaal per maand komt de groep 
samen om te reflecteren over het materiaal, 
om te schrappen en te schaven. Nieuw is 
dat elke schrijver de hulp kan inroepen van 
een externe buddy of mentor. Het corpus 
van theater- en dansrecensies wordt in de 
eerste plaats gepubliceerd op de website 
van VTi en er komt ook een aparte Corpus-
nieuwsbrief. Het Vlaams-Nederlands Huis 
deBuren steunt het project dit jaar opnieuw 
en zal alle teksten op zijn website plaat-
sen. Daarnaast zullen de Corpusteksten ge-
publiceerd worden op www.cobra.be, het 
nieuwe cultuurplatform van de VRT. Onder 
bepaalde voorwaarden (creative commons) 
kunnen ook anderen het materiaal vrij her-
gebruiken, vertalen voor promotiedoelein-
den, etc. In iedere Courant wordt een vier-
tal recensies gebundeld. Zo leest u in dit 
nummer teksten van Sofie Rycken, Esther 
Severi, Marnix Rummens en Ines Minten. 
De groeiende verzameling teksten staat in-
tegraal op www.vti.be/corpuskunstkritiek.

this door is too small (for a bear) - Grace ellen Barkey/needcompany (foto: Phile deprez)

www.cobra.be
www.vti.be/corpuskunstkritiek
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Geen tijd om de held uit te 
hangen

Helden startte in 2009 als een so-
ciaal-artistiek project met andersta-
lige jongeren uit het antwerpse 
leonardo lyceum. een jaar lang 
werden dertien van hen wegwijs 
gemaakt in de wereld van het the-
ater, als passieve toeschouwers en 
als beginnende acteurs. na die 
grondige introductie zou naar een 
voorstelling worden toegewerkt, 
met dialogen die zouden groeien 
uit improvisatieoefeningen. helaas 
bleek niet één van de dertien zich 
voor een tweede jaar te willen of 
kunnen engageren. een serieuze 
streep door de rekening van het-
Paleis, dat het project een andere, 
opvallend veiliger richting uitstuur-
de. open audities in de herfst van 
2009 brachten in recordtempo een 
cast bijeen, met een totaal nieuw 
profiel. de negen jongens en meis-
jes – van huize uit nederlandstalig 
– hebben allemaal aardig wat the-
aterbagage: ze zitten op een kunst-
humaniora, spelen bij amateurge-
zelschappen of volgen minstens in 
hun vrije tijd opleidingen Woord, 
drama en Voordracht. Bovendien 
kregen de helden 2.0 vanaf janu-
ari 2010 het gezelschap van dra-
maturge Kerensa Verhoosel, die 
de tekst voor haar rekening nam. 
een toegewijde woordsmid die 
naar eigen zeggen ‘lange gesprek-
ken’ voerde met regisseuse soraya 
rademaker over ‘welke lijnen we in 
de voorstelling wilden uitzetten en 
welke thema’s belangrijk waren’. 

dat de reis de bestemming is, gaat 
hier duidelijk niet op. Van een am-
bitieus sociaal-artistiek jongeren-
project met multiculti-ondertoon 
werd Helden een artistiek project 

zonder meer, ingevuld door erva-
ren acteurs die weten wat van hen 
verwacht wordt. dat vormt natuur-
lijk geen probleem, maar het valt 
wel op dat zelfs het label ‘jeugd-
theater’ subtiel van de voorstelling 
wordt losgeweekt. Gevraagd naar 
wat voor haar het mooiste com-
pliment zou zijn, antwoordde de 
regisseur: ‘dat het publiek even 
vergeet dat het naar een jonge-
renvoorstelling zit te kijken, maar 
zonder meer geraakt wordt.’dit 
theater is goed gemaakt, maar 
kleurt braaf tussen de lijntjes. 

Verstikkend gezellig

een massa lampjes rechts van het 
podium werpt een warm, laag licht 
over de scène. het speelvlak is een 
strak afgemeten rechthoek van op-
gerolde, stevig aangedrukte wol-
len kledingstukken. daarbovenop 
staan enkele houten decorstukken 
– een grote en een kleine tafel, 
een krukje en een soort schommel 
– waarin dezelfde strakke, rechte 
lijnen terugkomen. door het textiel 
– zacht, pluizig en warm – af te 
zetten tegen de scherpe contouren 
van het speelvlak en de decor-
stukken, creëerde scenograaf luk 
Willekens een zorgvuldig gearran-
geerde, maar tot de verbeelding 
sprekende achtergrond. 

Wol tekent niet alleen de speel-
vloer, maar ook wat erop gebeurt. 
Bij aanvang zit een jongen rustig 
te breien op een krukje. Zo ook 
een meisje op de achtergrond, in 
het halfdonker. een ander meisje 
verschijnt, raapt een paar kleren 
van de grond en begint zich in te 
duffelen. de winterse kostuums van 
tina heylen lijken een tikje te braaf 
voor een stuk over opgroeiende 

pubers, maar de boodschap komt 
wel over: wol kan jeukerig, warm 
en zelfs verstikkend zijn. het kan 
in een huis waar mensen hunkeren 
naar contact en hun frustraties wil-
len uitschreeuwen, net woorden 
opslorpen en vragen dempen. Mid-
denin die wollen wereld zoeken tie-
ners lea en Jacob hun weg. ‘Vind 
je dat ik normaal ben?’, vraagt hij. 
Ze haalt haar schouders op. 

Een familie als de onze

de kapstok waar Helden aan 
wordt opgehangen, is eenvou-
dig. Jacob (Keoni Blockx) heeft 
voor zichzelf uitgemaakt dat hij 
een paar jaar naar australië wil, 
zodra hij is afgestudeerd. Zijn 
vriendinnetje lea (Martha Claeys) 
weet niet wat ze hoort: wat moet 
zij dan? Ze wil er thuis wel over 
praten, maar botst op onzichtbare 
muren. haar ouders, ooit passi-
oneel verliefd maar nu chronisch 
bitsig, leven langs elkaar heen. 
Vader (sven spur), snoeischaartje 
in aanslag, heeft enkel oog voor 
zijn collectie plantjes. alleen met 
zijn neus tussen het groen heeft hij 
nog het gevoel verse lucht binnen 
te krijgen. Moeder (faye de Coen) 
bereddert ondertussen mopperend 
het huishouden en zorgt voor een 
incontinente, permanent breiende 
oma (laurens luyten). die doet 
dan weer weinig meer dan breien 
en dwaze anekdotes spuien over 
dode dieren en natuurdocumentai-
res. lea schreeuwt zichzelf uit pure 
wanhoop uit (‘ik heb eenendertig 
tanden, vijf neusharen, vierender-
tig geboortevlekjes!’), maar vindt 
bij niemand gehoor. Ze smijt zich 
letterlijk in de armen van haar 
moeder, maar die laat haar telkens 
rustig wegglijden en vouwt verder 

HeLDen Of kaSPLantjeS? 
Helden - HeTPALeIS

sofie rycken 

Elke twee jaar een nieuwe theatervoorstelling maken met een groep gemotiveer-
de jongeren tussen de vijftien en de twintig, daar heeft HETPALEIS zich voor geën-
gageerd. Klinkt prima, maar dat werken met pubers een kunst op zich is, mocht 
de ploeg van Helden aan den lijve ondervinden. Regisseur Soraya Rademakers 
haalde de eindstreep van het traject wel, maar dat onderging onderweg een to-
tale metamorfose. 
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versgewassen truien op. de gehate 
maar vastgeroeste routine doorbre-
ken lijkt een te grote stap. in wat 
start als een hilarisch maar absurd 
verhaal over mestkevers, orakelt 
oma dat zij de belangrijke taak 
hebben jonge zaadjes weg te voe-
ren van hun ouderplant. Zo nemen 
ze de ziektes van de oude planten 
niet over en kunnen ze, iets verder-
op, kerngezond openbloeien. 

lea vlucht naar haar vrienden en 
vriendinnen, maar ook die liggen 
met hun stamboom in de knoop. 
Janne, de grootste pestkop van de 
klas – opvallend detail: ze heeft 
een schaar in de hand – somt mee-
dogenloos op welke kruisjes elk 
huisje heeft. iedereen draagt een 
verleden mee, elk gezin heeft zijn 
geheimen en taboes, elke mens 
zijn onvervulde dromen. 

Rechts en averechts

de getalenteerde cast slaagt erin 
het geheel van monologen, dialo-
gen en korte danssequenties vlot 
aan elkaar te rijgen. er is plaats 
voor emoties zonder de grens naar 
zoetsappig drama te overschrij-
den. er is plaats voor traagheid, 

zoals in de scène waarin lea’s 
moeder haar wollen harnas af-
werpt en als een jong meisje door 
de kamer danst. en er is plaats voor 
evolutie, kijk maar naar lea’s va-
der die al zijn plantjes wegschenkt 
en zijn dochter een gelukkig leven 
toewenst, hier of in australië.

als er iets op de voorstelling is aan 
te merken, is het dat er zo weinig 
op aan te merken is. het acteer-
werk is prima, alles ziet er goed 
uit en ook het quota voor ‘experi-
ment-gehalte’ wordt gehaald. Zo 
staat er een waterkraantje aan 
de linkerkant van het podium, dat 
tientallen keren bezocht wordt. 
Moeder gaat er water halen voor 
oma, de vrienden en vriendin-
nen van lea spurten er regelmatig 
naartoe om hun glazen om ter 
snelst leeg te drinken. staat het 
water voor leven? Voor de cruciale 
zorg die deze jonge plantjes no-
dig hebben? Voor communicatie 
op het moment dat er geen woor-
den zijn? het is een onduidelijke 
metafoor die tot treurens toe benut 
wordt. en dan is er het ene woor-
denloze personage: de jongen 
danst doorheen het decor, neemt 
Jacob tot driemaal toe op z’n rug 

om even met hem rond te lopen, 
en lokt zelfs een robbertje vechten 
uit met die doodbrave oma. het 
lijken, zeker in een voorstelling 
met zo’n oncontroversieel thema 
als ‘opgroeien is niet eenvoudig’, 
krampachtig clevere ingrepen.

Helden is na twee jaar ter wereld 
gekomen als een goedgemaakt, 
solide voorstelling met een aan-
genaam ritme, oprecht grappige 
momenten en een verhaallijn waar 
niemand aanstoot aan kan nemen. 
na een woelig begin is het stuk 
stevig in handen genomen door 
een professionele ploeg, die de 
scherpe randjes zorgvuldig weg 
gevijld lijkt te hebben. Voor een 
stuk dat voor en door jongeren 
zou zijn gemaakt, blijft de donkere 
puberziel en de wilde puberener-
gie – zoals die bijvoorbeeld in het 
rond spatte bij Pubers bestaan niet 
van ontroerend Goed –groten-
deels ingezwachteld. Meer losse 
eindjes hadden deze voorstel-
ling ongetwijfeld enkele welkome 
weerhaakjes gegeven. 

Gezien op 15 mei 2010 in  
HETPALEIS, Antwerpen.

helden - hetPaleis (foto: Kurt Van der elst)
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de stukken die ze nu brengen zijn 
anders, maar komen voort uit het-
zelfde principe als voorheen: een 
onvermoeibaar onderzoek naar 
het betekeniscreërende mecha-
nisme dat theater is. dat krijgt bij 
discordia automatisch een exis-
tentieel karakter. de vragen die zij 
stellen over wat er op het toneel 
gebeurt, zijn immers ook naast het 
toneel van belang. hun voorstel-
lingen liggen in het verlengde van 
de consequent zoekende, nieuws-
gierige, energieke en bewuste le-
venshouding die het gezelschap 
uitstraalt. Waar discordia het 
publiek bewust van maakt, strekt 
zich vanuit het moment van de 
voorstelling uit naar elk ander 
moment. de behoefte om codes 
zichtbaar te maken en in vraag te 
stellen is niet zomaar een manier 
van spelen, maar van leven. 

daar begint misschien het para-
doxale voordeel van de korte peri-
ode waarin gewerkt moest worden 
zonder subsidie. de ‘vrijheid’ om 
helemaal buiten het systeem en 
de cultuurindustrie te werken, om 
geen rekening te moeten houden 
met een publiek, met afspraken, 
organisatie, planning, promotie 
en communicatie, heeft meer nog 
dan voordien geleid tot een zeer 
innerlijke en doorgedreven zin tot 
experimenteren. de methodes die 
discordia daarvoor gebruikt, nei-
gen meer naar performance dan 
naar theater. het acteren lijkt voor-

namelijk improviserend, en wat er 
gebeurt heeft een schijnbaar toe-
vallig karakter. de voorstellingen 
zijn eigenlijk heel intiem, want het 
voelt alsof het publiek rechtstreeks 
een blik mag werpen in de studio 
van het gezelschap. 

die sfeer van intimiteit is bij Over 
de kunst meteen aanwezig wan-
neer de toeschouwers de zaal be-
treden. de toneelspelers – Jan Jo-
ris lamers, annette Kouwenhoven, 
Jorn heijdenrijk, Miranda Prein 
– staan al op de scène en zijn 
druk in de weer, terwijl het liedje 
‘singing in the rain’ iedereen vro-
lijk verwelkomt. twee houten con-
structies links en rechts, nadruk-
kelijk gestut als decor, bakenen 
een soort ‘scène-op-de-scène’ af. 
deze plaats trekt de aandacht als 
centrum, maar ontwaart rond zich 
tegelijk een cluster van andere 
ruimtes: langs de zijkanten telkens 
een smalle strook, waar allerhan-
de voorwerpen verzameld zijn; 
achteraan het donkere achterplan 
van het toneel, en ten slotte, weg 
van het toneel, de publieksruimte. 
Want ook die laatste ruimte is een 
speelvlak voor de acteurs, een 
plaats waar hun materiaal gesta-
peld staat, en waar ze, wanneer 
dat nodig is – wanneer de compo-
sitie van het stuk dat vraagt – iets 
gaan halen, of waar ze zich ge-
woon naartoe begeven, wanneer 
de beweging van het moment 
daarom vraagt. 

Over de kunst gaat immers over 
bewegen: naar een vorm toe en 
van de vorm weer weg – een po-
ging tot het beschrijven van wat 
het maken van beeldende kunst is, 
en daardoor, door te proberen dit 
proces te grijpen, maar ook door 
toe te geven hoe ongrijpbaar het 
is, net te tonen wat het theater is 
en altijd moet zijn: bewegen naar 
iets en er weer van weg, want een 
vorm in het theater kan nooit vast 
of stil zijn. het theater laat zich in 
die zin beschrijven als beeldende 
kunst die zich ‘ontvouwt’. 

de acteurs gedragen zich door-
heen het stuk volledig volgens 
dit principe, en dat doen ze 
door afwisselend de kunstenaar 
en het kunstwerk te spelen. de 
kunstenaar is onophoudelijk op 
zoek naar de ideale vorm. hij 
maakt composities aan de hand 
van talloze voorwerpen, die in 
de verschillende ruimtes rondom 
verspreid liggen. opvallend is de 
gevoelige en tastbare esthetiek 
van die voorwerpen: een ijzeren 
teil, een borstel, een berg verfrom-
melde, kleurige papiertjes, een 
elegante schoen, houten planken 
en oude meubeltjes. in de handen 
van de kunstenaar verliezen ze 
hun functie en zijn ze enkel nog 
vorm, kleur en volume: onderde-
len van de voortdurend verande-
rende compositie op het toneel. 
de ideale vorm lijkt immers niet 
te bestaan. Voortdurend wordt 

een OnStiLBaaR 
StiLLeven 
Over de kunst - Maatschappij Discordia

esther severi

Ze hebben lange tijd zonder financiële steun moeten werken, en dat had voor- en 
nadelen. Er kwam in 2001 heel wat kritiek op de beslissing van de Nederlandse 
theatercommissie om het Amsterdamse gezelschap Maatschappij Discordia geen 
subsidies meer toe te kennen. Sinds hun ontstaan in 1981 zijn de kernleden van 
Discordia, hun werking als groep en het theater dat zij maken, voor een grote 
verscheidenheid aan regisseurs en toneelspelers een belangrijke inspiratiebron 
geweest. Dat is nog altijd zo: de herneming van de subsidiëring van het gezel-
schap in 2009, en hun daaruit voortvloeiende herintrede in België, maakt het nu 
ook voor een jong en nieuw publiek mogelijk met dit invloedrijke gezelschap ken-
nis te maken. 
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dan ook gevraagd of het goed is, 
hoe het moet en wat het betekent. 
als ‘kunstwerk’ lijken de acteurs 
vooral op personages die trach-
ten weg te lopen uit of te ontko-
men aan hun vereeuwiging in een 
beeldend kunstwerk. dit thema 
komt naar het einde toe tot een 
climax, wanneer Jorn heijdenrijk 
naakt en hevig tegenspartelend 
in een teil geplaatst wordt, en 
door Jan Joris lamers en Miranda 
Prein liefdevol overgoten wordt 
met vloeibare klei – en dus tot 
sculptuur wordt gemaakt. Maar 
ook deze vorm wordt weer door-
broken: het beeld stapt immers 
zelfstandig en hevig lachend in 
een bad en wast de klei van zijn 
levendige lichaam.

het mag ondertussen duidelijk 
zijn: het theater van discordia is 
geen theater met een verhaal of 
een vast verloop. het lijkt eerder 
op een collage, of een gemon-

teerde aaneenrijging van beel-
den. toch is er een zekere struc-
tuur, die als een grid omschreven 
kan worden: het gaat om afspra-
ken, beelden of ‘scènes’ die in 
iedere opvoering terugkeren, in 
een volgorde die de acteurs tel-
kens weer opnieuw lijken te be-
palen. het toeval is bij discordia 
een wel erg dubbelzinnig begrip: 
iets wat staat te gebeuren, maar 
waarvoor ook de acteurs moeten 
wachten op het juiste moment. 

de taal of de tekst vormt in dit 
grid, naast een betekenissys-
teem, ook een ruimtelijk element. 
het spreken dient niet alleen om 
iets te vertellen, maar ook om 
met woorden te componeren. de 
tekstfragmenten (invallen van het 
moment, citaten, geïmproviseerde 
dialogen, theoretische bespiege-
lingen, vragen of opmerkingen) 
worden als klankmatige objets 
trouvés tevoorschijn gehaald. dia-

loog is zo niet louter vraag en ant-
woord, maar ook een manier om 
muzikaal op elkaar te reageren. 

letterlijke referenties uit de kunst-
geschiedenis komen in de voor-
stelling aan bod als ideeën: iets 
wat geprobeerd wordt en wat 
vanzelf weer vervliegt. Kunstge-
schiedenis is iets wat je als kunste-
naar immers zelf enkel kan opeten 
en weer vergeten, om werkelijk tot 
iets nieuws te komen. Maar net 
door de passage van die ideeën 
wordt een fantastische ontdek-
king zichtbaar: beeldende kunst 
in beweging blijkt theater te zijn. 
en tegelijk maakt het voortdurend 
bewegen van Maatschappij dis-
cordia van Over de kunst tot één 
groot, prachtig en vibrerend stil-
leven.

Gezien op 7 en 8 mei 2010 in 
Monty, Antwerpen.

over de kunst - Maatschappij discordia (foto: Bert nienhuis)



56Courant 94 >> naar de inhoudstafel 56Courant 94 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

Welkom in Wonderland

Met This door is too small (for a 
bear) breit choreografe Grace 
ellen Barkey verder aan haar 
poëtisch-psychedelische wereld 
waarmee ze ook al experimen-
teerde in Chunking en The por-
celain project. omdat haar vaste 
partner in crime lot lemm tekent 
voor de vormgeving, sluit de voor-
stelling ook visueel heel sterk aan 
bij de sfeer van deze vorige stuk-
ken: felle kleuren, contrasterende 
materialen en dubieuze vormen 
doen de toeschouwer geloven in 
een trip te zijn beland waarin de 
zintuigen een loopje nemen met 
de werkelijkheid. Centraal in de 
voorstelling – die is opgebouwd 
als een associatieve collage – 
staat een beer die een wasserette 
wil openen. Maar van zodra die 
zijn rug draait, loopt alles in het 
honderd. net als in een sprookje 
komen wasmachines, droogtrom-
mels en strijkplanken tot leven met 
een eigen willetje. al snel ontstaat 
er een onbedwingbare chaos van 
buizen en draden: machines met 
armen en benen dansen, vechten 
en kruipen over elkaar heen. de 
banaliteit van het wassalon op scè-

ne ontspoort tot een onnavolgbaar 
universum waarin plots alles kan. 
de beer probeert nog orde op za-
ken te stellen, maar de overmacht 
is duidelijk te groot. 

Verwacht je aan alles

als toeschouwer kom je in een ge-
lijkaardige positie terecht. Voor je 
het goed beseft, wordt het sprook-
je dat als poppenkast begon, een 
trip door de meest uiteenlopende 
genres en stijlen. Vooral in het 
tweede deel van de voorstelling 
verenigt Barkey het beste van po-
ezie, surrealisme, psychedelica 
en pure nonsens tot een unieke 
collage. tussen de vele groeps-
momenten door, waar vreemde 
dieren en wezens voor behoorlijk 
wat slapstick zorgen, worden we 
getrakteerd op een (prachtige!) 
pastiche op het Zwanenmeer door 
een naakte danser met een bol-
hoed. er volgt ook een cabaret-
moment waarop een oosters meis-
je in glitterjurk de zaal verleidt als 
een pop-art icoon, en stand-up 
comedy door een trio vagebon-
den die zijn weggelopen uit een 
stuk van Beckett. het geheel wordt 
met elkaar verbonden door mee-

slepende muzikale intermezzo’s. 
steeds meer lijkt de voorstelling 
op een droom waaruit je niet meer 
wakker kan worden. Verschillende 
stijlen en registers verglijden voort-
durend in elkaar. en net wanneer 
je als toeschouwer de regels door 
denkt te hebben, worden ze weer 
onderuit gehaald. Geen enkele lo-
gica biedt permanent houvast. en 
dat levert een wel bijzonder besef 
op: je bevindt je in een wereld 
waarin je niks meer met zekerheid 
kan uitsluiten. of, anders gezegd, 
waarin plots echt alles mogelijk is. 
en als een wasmachine draait die 
wereld maar door, in een einde-
loze kringloop van verandering.

Een bos met (te) veel bomen

het universum van dans, beeld, 
humor, poëzie en muziek dat Bar-
key en haar dansers oproepen, is 
er een dat doordrongen is van ver-
wijzingen naar de grootmeesters 
van de vervreemding, van Ma-
gritte over Zappa, van de beat-
poetry van Jack Kerouack tot de 
kijkdozen van Joseph Cornell. dat 
levert een enorm rijke denkwereld 
op, die alle zintuigen op sleep-

De weReLD aLS  
waSmaCHine 
This door in too small (for a bear) - Grace ellen 
Barkey / Needcompany 

Marnix rummens 

‘Man conserves through structure, and grows through anti-structure’ (Victor turner)

'Alles stroomt', dat wisten de Grieken al. Alles rondom ons evolueert voortdurend, 
net zoals wij zelf. In dat woelige water biedt een geordend wereldbeeld houvast. 
Maar willen we daarin niet verstrikt geraken, dan duiken we best nu en dan terug 
in het ongekende. Het is een cyclisch gegeven. En laat het nu precies dat laatste 
zijn wat ook Grace Ellen Barkey beoogde met haar nieuwste productie. ‘Interna-
tionale absurditeiten, universele illusies, kosmische desoriëntatie! Dat hebben we 
nodig om moeder aarde te laten draaien!’, luidt het credo van This door is too 
small (for a bear), dat eind februari in het Brusselse Kaaitheater in première ging. 
Met een arsenaal aan absurditeiten en een stevige dosis humor rammelen Barkey 
en haar dansers aan alles wat naar verstarring ruikt. Wat overblijft, is een wild-
waterbaan van pure fantasie die je meevoert door een wereld in wording.
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touw neemt. niettemin dreig je op 
sommige momenten door het bos 
de bomen niet meer te zien. het 
verband tussen de verschillende 
delen van de voorstelling is soms 
te vaag om tot de geconcentreer-
de kijkervaring te komen die The 
porcelain project wel kon bieden. 
in Barkey's vorige project opende 
een briljante combinatie van po-
etisch porselein en burleske ero-
tiek een onderwereld waarin eros 
en thanatos elkaar voortdurend 
in de nek ademden. alles in die 
voorstelling stond in het teken van 
het sprookje over een verdorven 
koninkrijk van onverzadigbare be-
hoeften. in This door is too small 
lijken de elementen iets meer ver-
strooid. Zeker in het laatste deel 
van de voorstelling, wanneer de 
performers dansen tussen gigan-
tische bewegende schermen die 
het toneel in drie klassieke plan-
nen verdelen. deze muren van fijn 
houtsnijwerk stellen de dansers 
weliswaar in staat om een spel te 
spelen waarin ze steeds opnieuw 
verschijnen en versluierd worden. 
Maar de ingetogen scène verschilt 
zo sterk van de voorgaande kol-
der dat het moeilijk is om er aan-
sluiting bij te vinden. 

Steeds opnieuw beginnen

hoewel Barkey's theaterdans soms 
een beetje overladen wordt, kan 
This door is too small makkelijk 
gelezen worden als een ode aan 
de kracht om steeds opnieuw te 
beginnen. de voorstelling wordt 
bevolkt door mensen, dieren en 
figuren die op een of andere ma-
nier speelbal zijn van de willekeur 
van het lot. het zijn underdogs 
die lachend blijven doorgaan. en 
in dat proberen schoonheid trach-
ten te vinden. of er de humor van 
inzien. die lichtvoetigheid van de 
personages werkt aanstekelijk. 
en dat is misschien nog de groot-
ste troef van de voorstelling: haar 
verleidingskracht. Want niet alleen 
de personages wekken sympa-
thie op, ook de dansers zelf. hun 
zichtbare spelplezier palmt je in, 
net als de slepende gitaarmuziek 
van rombout Willems. Zijn num-
mers werken op je in als bij een 
film: schaamteloos roepen ze op 
het juiste moment de juiste emoties 
op. en daarbij zijn de helft van die 
nummers nog eens aanstekelijke 
meezingers die dagen later nog in 
je hoofd naklinken. humor, schoon-
heid, maar ook samenzang: het 

werden sinds Isabella's Room vaste 
waarmerken bij needcompany.

Go with the flow

dat maakt van This door is too 
small een bijzonder aantrekkelijke 
uitnodiging om je verbeeldings-
kracht de vrije loop te laten. Wie 
tekent voor de rit, doorkruist een 
onbegrensde denkruimte om in te 
fantaseren, los van de gebruike-
lijke tegenstellingen die ons da-
gelijks leven in banen leiden. de 
surreële wasmachine van Grace 
ellen Barkey zet wat je kent op 
zijn kop. Want in een wereld die 
neigt naar overrationalisering, is 
nonsense misschien nog de meest 
doeltreffende manier om iets over 
de realiteit te zeggen. omdat ons 
wereldbeeld speels in z'n hemd 
wordt gezet. terwijl er gefluisterd 
wordt: ‘go with the flow’.

Gezien op 26 februari 2010 in 
Kaaitheater, Brussel.

this door is too small (for a bear) - Grace ellen Barkey/needcompany (foto: Phile deprez)



58Courant 94 >> naar de inhoudstafel 58Courant 94 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

in de aanloopfase van dit pro-
ject trok sara Vertongen met een 
schare theaterstudenten de straten 
van leuven op. Ze legden voorbij-
gangers een resem vragen voor. 
Wat troost u? Wat breekt uw hart? 
is er iets wat u mij wilt vertellen? 
Verstopt u zich graag? hoeveel 
mensen hebt u vandaag al aan-
geraakt? hebt u al eens een wild-
vreemde gekust? Van de verza-
melde verhalen maakte Vertongen 
haar eerste volledig eigen project. 
de voorstelling vond plaats op 
de dertiende verdieping van het 
nooit als ziekenhuis gebruikte sint-
Pietersziekenhuis in leuven. haar 
personage heeft van deze ruimte 
haar thuis gemaakt. het is een ar-
chief, met rekken en dozen en an-
dere spullen rondom. het publiek 
neemt voor de rekken plaats, in u-
vorm, klaar om ook gearchiveerd 
te worden. 

Nooit meer slapen

half in zichzelf mummelend, half 
naar het publiek gericht, begint 
de archivaris haar verhaal te ver-
tellen. het is een personage dat 
sara Vertongen ligt. We hebben 
haar al vergelijkbare types zien 
spelen: onzeker en in de war, maar 
bovenal bijzonder herkenbaar en 
menselijk. op een dag gaat ze 
niet meer slapen, legt ze uit. Kan 
ze niet? of durft ze niet? Ze gaat 
ook niet meer werken, keert niet 
naar haar appartement terug. 
Ze dwaalt door leuven en inven-
tariseert alles wat er gebeurt. Ze 
heeft verscheidene wachtposten, 
verspreid over de stad, van waar-
uit ze alles en iedereen 24 uur per 
dag observeert. daarmee doet ze 

wat denken aan de camera’s die 
burgemeester tobback overal in 
de stad heeft opgehangen. ‘ik 
ben zo verstandig als de krant. ik 
weet alles wat er in de buurt ge-
beurt. en wat ik weet is elke dag 
anders.’ in het archief brengt ze 
alles wat ze op straat heeft gevon-
den nauwgezet onder in mappen, 
dozen en potten: zwarte hand-
schoenen, boodschappenlijsten, 
brieven en kattenbelletjes. 

Volgens haar strikte dagschema 
is dit het archiefmoment. Ze stopt 
wat dingen weg en vertelt onder-
tussen wat ze zoal van de mensen 
heeft gehoord en gezien: Chris-

tine die elke nacht krassen maakt 
op geparkeerde auto’s, uit wraak 
omdat haar man overleden is. 
het meisje dat met winkelramen 
praat. albert, die elke nacht in 
café het Brouwershuis probeert 
te vergeten dat zijn vrouw verge-
ten is wie hij is. Blijkbaar leeft de 
voyeur-archivaris vooral mee met 
eenzame zielen die middelen zoe-
ken om hun verdriet te boven te 
komen. na een tijd blijkt dat ze 
zelf één van hen is: op een dag 
kreeg ze telefoon en daarna was 
niets ooit nog hetzelfde. door zich 
op anderen te concentreren, voelt 
ze minder het gat in haar eigen 
hart. 

veiLiG Bij De vOyeUR 
Naast/De verhalen die wij zijn - Braakland/ZheBilding

ines Minten

naast/de verhalen die wij zijn - Braakland/ZheBilding (foto: Braakland/ZheBilding)

De toeschouwer verlaat Naast, een locatievoorstelling van Leuvens muziekthea-
tergezelschap Braakland/ZheBilding, met een gevoel van comfort en veiligheid. 
Nochtans zijn thema’s als inbreuk op de privacy en voyeurisme aan de orde in 
het stuk. Niet eens zo onderhuids, zelfs. Luist theatermaakster Sara Vertongen 
haar publiek erin? Maakt ze het medeplichtig en wentelt de toeschouwer zich 
daar al te graag in? Of is privacy vandaag een overschat begrip?
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Bijna behaaglijk voyeurisme

stilaan sluipt het voyeurisme er 
dieper in. de archivaris observeert 
nu ook mensen die geen flauw 
benul hebben dat ze bekeken 
worden. Ze dringt hun privéleven 
binnen. op een nacht ziet ze een 
voordeur openstaan. Ze loopt de 
woning binnen, ruimt wat op (er 
heeft net een feestje plaatsgevon-
den) en dekt de slapende kinderen 
beter toe. haast onmerkbaar gaat 
een rillinkje door het publiek. Wat 
als zo iemand plotseling jouw huis 
bezoekt? het onbehagen blijft 
echter minuscuul. Pas lang nadat 
je de voorstelling met een goed 
en warm gevoel hebt verlaten, 
besef je welke principes je door 
de vingers hebt gezien. Waarom 
doen we dat? Ze bezondigt zich 
tenslotte aan verregaand voyeu-
risme, schending van de privacy, 
huisvredebreuk. 

Je zou kunnen zeggen dat we dat 
voyeurisme aanvaarden omdat 
het nu eenmaal om theater gaat: 
per definitie een ietwat voyeuris-
tisch medium. door de gordijnen 
open te zetten, speelt het in op een 
van de basisperversiteiten van de 
mens. We kijken graag. het liefst 
zonder gezien te worden. en het 
beste van al is dat theater niet echt 
is, dus kwaad kan het niet. dat 
aura van onschuld gaat voor deze 
productie echter niet op. de toe-
schouwers weten dat de verhalen 
echt zijn. het gaat om de levens 
van mensen van vlees en bloed: 
leuvenaren, dus misschien kennen 
we sommige van hen zelfs per-
soonlijk. Misschien is het dan ook 
meer onze natuurlijke neiging tot 
voyeurisme die we hier zo kritiek-
loos aanvaarden? Programma’s 
als Big Brother en alle uitwassen 
van het reality-format die daarna 
gekomen zijn, hebben de grenzen 
van die menselijke basisperversi-
teit schaamteloos geëxploreerd. 
Wij hebben even schaamteloos 
mee gegaapt. Wil sara Verton-
gen ons duidelijk maken hoe afge-
stompt we zijn? 

ook met die theorie komen we 
er niet. daarvoor is de voorstel-
ling in de eerste plaats te oprecht 
sympathiek. als Vertongen ons de 
spiegel van onze eigen perversiteit 
wou voorhouden, had ze er wel 
voor gezorgd dat het onbehagen 
op de duur genadeloos toesloeg. 

dat gebeurt niet. Bovendien zou 
ons comfort rond het eigen voyeu-
risme wel snel verdwijnen, mocht 
blijken dat elke aanwezige toe-
schouwer zélf gerust voorwerp 
van haar observerende aandacht 
kon worden. Kijken zonder gezien 
te worden gaat niet langer op. te-
gen het eind van de voorstelling 
spreekt het personage een speci-
fieke toeschouwer aan. Ze blijkt 
zijn/haar naam te kennen en is 
op de hoogte van enkele persoon-
lijke details. een foto van zijn huis, 
een vraag naar haar drie kinde-
ren... sara Vertongen heeft haar 
research goed gedaan. en nog 
altijd krijgen we niet de neiging 
om heel hard weg te rennen. Big 
Brother heeft hier niets meer mee 
te zien. er is geen camera of an-
der middel dat nog afstand schept 
tussen ons en het geobserveerde. 
Wij zijn medeplichtige voyeurs en 
object van voyeurisme tegelijk. de 
archivaris van verhalen zit ons op 
de huid. Ze dringt binnen in ons 
leven en wij vinden dat oké.

Van basisperversiteit tot ba-
sisbehoefte

een en ander heeft waarschijn-
lijk te maken met de sfeer die 
Vertongen in haar voorstelling 
creëert. het begint al ruim voor 
de voorstelling. Voor het publiek 
plaatsneemt, loopt het voorbij een 
geïmproviseerde bar en slaapka-
mer. die creëren een gemoede-
lijke, zelfs huiselijke sfeer. de ar-
chivaris draagt daar, ondanks al 
haar bizarre trekjes, nog toe bij. 
Voor haar verhaal begint, loopt 
ze al rond in de ruimte, wijst ze 
vrije plaatsen aan. Ze lijkt ermee 
in te zitten dat niet iedereen een 
comfortabel plekje zal vinden. die 
voorkomendheid blijft ze het hele 
stuk door behouden. de bedoe-
ling van de setting en haar gedrag 
is duidelijk: we moeten ons hier op 
ons gemak voelen, meer zelfs, we 
moeten ons veilig voelen bij haar. 
dat blijkt het cruciale element in 
deze voorstelling: stap voor stap 
ga je alles aanvaarden wat het 
personage doet. We lopen er met 
open ogen in, maar van een slink-
se truc kun je bezwaarlijk spreken. 
Ze doet uiteindelijk niets wat ons 
vertrouwen schendt.

het finale antwoord biedt – heel 
eenvoudig – de inhoud van het 
stuk. de archivaris verzamelt ver-

halen. onze verhalen: die van 
de kleine gemeenschap leuven, 
of beter zelfs, die van de veilige 
minigemeenschap die wij hier 
vanavond met zijn allen vormen. 
‘iemand moet het doen’, zegt ze. 
Want we bestaan uiteindelijk al-
lemaal uit verhalen. hoe triest is 
het niet als niemand die verhalen 
bewaart. Wat blijft er anders nog 
van ons over na onze dood? in 
Naast/De verhalen die wij zijn 
lees je uiteindelijk vooral conclu-
sies over eenzaamheid en gemis 
en wat die emoties zoal met een 
individu doen. Zodra er iets mis-
gaat, is een mens toch altijd alleen. 
ook al maakt hij deel uit van een 
kleine gemeenschap als leuven of 
dit publieksgroepje. de verhalen-
archivaris lijmt graag de barsten 
en kieren in de mentale toestand 
van de mensen op haar weg. Zo 
probeert ze de voegen van de 
gemeenschap te dichten. dat lukt 
daarbuiten mondjesmaat, maar 
hierbinnen, waar ze ons heeft uit-
genodigd, hebben we heel even 
een oprecht samengevoel. 

Zo keert sara Vertongen een ba-
sisperversiteit om tot de invulling 
van een basisbehoefte. niemand 
wil vergeten worden. niemand 
wil dat zijn verhalen tussen de 
plooien van tijd en herinnering 
door schuiven, het grote niets in. 
daarom willen we ze maar al te 
graag doneren aan een zorgzame 
archivaris. ook als dat betekent 
dat die archivaris onze privésfeer 
binnendringt. het gaat in Naast 
helemaal niet om alomtegenwoor-
dige camera’s die in naam van de 
veiligheid je openbare doen en 
laten registreren. het gaat om een 
mens die zijn toeschouwer erkent 
als mens, waardevol genoeg om 
te onthouden, vast te leggen in 
theater. We nodigen de archiva-
ris dan ook wat graag uit in ons 
leven. We willen niets liever dan 
gearchiveerd te worden.

Gezien op 11 februari 2010 in 
Sint-Pietersziekenhuis, Leuven.
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VTI OP HeT THeATeRfeSTIVAL

KUNSTKRITIeK | VOORSTeLLING THeATeR-
BOeK WIM VAN GANSBeKe

Donderdag 26 augustus 
14u – 18u, blauwe zaal deSingel

26 augustus wordt de dag van de kunstkritiek 
op het theaterfestival. naast de presentatie van 
Stomp niet af, stomp terug, het theaterboek van 
Wim Van Gansbeke, gaan we na welke vormen 
van kunstkritiek vandaag in gebruik zijn en hoe we 
die het best kunnen inzetten.

Kunstkritiek is terug te vinden in alle media. Zowel 
de geschreven pers als het digitale platform biedt 
recensies aan over podiumkunsten en literatuur. tij-
dens het theaterfestival proberen we na te gaan 
welke rol kunstkritiek vandaag nog speelt, en hoe 
die het grote publiek kan bereiken. Moeten we te-
ruggrijpen naar de klassieke media zoals kranten 
en tijdschriften, of kunnen we verder de mogelijk-
heden van het web onderzoeken. en wat met de 
ontvankelijkheid van het publiek? Wordt het tijd dat 
we hen een verbod tot tegenspreken opleggen?

op een constructieve manier gaan vertegenwoor-
digers uit verschillende disciplines met elkaar in 
gesprek waaruit tegenstrijdigheden naar boven 
kunnen komen, maar evenveel overeenkomsten. 

Meningen en stellingen worden tegenover elkaar 
gezet, en tegen elkaar afgewogen. om uiteindelijk 
tot een bruikbare conclusie te komen.

Stomp niet af, stomp terug bundelt de theaterrecen-
sies van Wim Van Gansbeke voor De Morgen en 
het radioprogramma Happening. de kritieken be-
handelen een periode van meer dan twintig jaar 
waarin Van Gansbeke met scherpe pen en dwin-
gende stem het wel en wee van het podiumland-
schap onder woorden bracht. Journalist Wouter 
hillaert leidt het geheel in, waarna enkele jonge 
honden de recensies nieuw leven inblazen.

TONeeLSTOf IV – BReAKING THe WAVe?

podiumkunsten in de jaren negentig

Vrijdag 3 september 
20u30, Zwarte Zaal deSingel, 6 €

Welk licht kan het verleden op het heden werpen? 
deze vraag ligt ten grondslag aan het project to-
neelstof, dat de theatergeschiedenis sinds de jaren 
zestig wil vertellen aan de hand van het rijke Vrt-
archief en diepgravende interviews met sleutelfigu-
ren uit de verschillende periodes. de jaren negen-
tig is het laatste deel van een vierluik (60, 70, 80, 
90) dat de laatste vier decennia van de afgelopen 
eeuw behandelt.

de drie eerdere edities van toneelstof bewezen dat 
elk decennium een vervolg of reactie op het vorige 
was. in de jaren negentig lijken vorm en inhoud 
voor het eerst samen te gaan. het maatschappe-
lijke engagement wint aan belang, zonder nefaste 
gevolgen voor de beeldtaal.

tijdens de toneelstofavond op het theaterfestival 
gaan we op zoek naar de waarde van de jaren ne-
gentig en hun invloed op de hedendaagse podium-
kunsten. Wat met thema’s als commercialisering? 
Bestaat er zoiets als nieuw politiek theater? hoe 
gaat men om met tekst en wat betekent de opkomst 
van de collectieven voor het podiumlandschap?

Veel beeldmateriaal en een goed gesprek, dat zijn 
de ingrediënten voor de toneelstofavond over de 
jaren negentig. aan de hand van toonaangevende 
fragmenten gaat steven heene in gesprek met Jo-
lente de Keersmaeker, Marianne Van Kerhoven en 
Johan reyniers. opnieuw doken uit de onvolprezen 
archieven van de Vrt verborgen schatten op waar-
over de sprekers graag hun mening geven. Voor-
stellingen die in het gemeenschappelijke geheugen 

nieUwS
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gegrift staan – of die sommigen misschien al lang 
waren vergeten – worden met enige historische dis-
tantie benaderd. 

Toneelstof IV – Breaking the Wave? is de laatste epi-
sode in de serie toneelstof die startte met de jaren 
zestig. We maken dan ook van de gelegenheid ge-
bruik om het gesprek niet enkel over de jaren negen-
tig te laten gaan, maar blikken verder terug en tege-
lijk vooruit. Wat leert ons de theatergeschiedenis om 
het podiumlandschap vandaag beter te begrijpen?

We gaan na in hoeverre de verschillende voorstel-
lingen een breuk waren met het verleden, of eerder 
een logisch vervolg. en waarin ligt hun kracht, of 
hun zwakte?

Graaf in het collectieve theater- en dansgeheugen, 
spijs uw kennis!

Wie niet op zijn/haar honger kan blijven zitten: 
www.toneelstof.be

CIRCUIT X, VANAf 2011-2012

in het seizoen 2011-2012 gaat Circuit X van start. 
Vti, loCus en het theaterfestival stellen een pro-
grammeercircuit voor om podiumkunsten beter te 
laten doorstromen naar de cultuurcentra in Vlaan-
deren, met de steun van de Vlaamse overheid en 
in nauw overleg met programmatoren van kunsten-
centra, werkplaatsen en cultuurcentra. 

sommige podiumkunstenaars zijn vaste waarden 
in werkplaatsen en kunstencentra, maar hun werk 
stroomt vaak moeilijk door naar cultuurcentra. niet 
alles wat in de werkplaatsen en kunstencentra ge-
presenteerd wordt, is rijp voor een bredere sprei-
ding. Maar er is wel degelijk werk dat vraagt om 
een ontmoeting met een ruimer publiek. 

de jury van het theaterfestival selecteert vijf pro-
ducties die op tournee gaan langs de cultuurcentra, 
naast een soirée composée met werk uit de kunsten-
centra en de werkplaatsen. 

Circuit X wil een go between zijn tussen het werk 
van deze makers en een avontuurlijk publiek bij de 
cultuurcentra. een goede omkadering van de produc-
ties is daarbij cruciaal. Bij elke voorstelling worden 
activiteiten op maat voorzien, waarbij de ontmoeting 
tussen de kunstenaar en het publiek centraal staat. 
Circuit X maakt ook werk van goede achtergrondin-
formatie, dat cultuurcentra helpt om het publiek met 
de juiste verwachtingen in de zaal te krijgen.

Circuit X toert in de cultuurcentra tijdens seizoen 
2011-2012. Meer informatie krijgt u tijdens het the-
aterfestival 2010 en spoedig via de kanalen van 
loCus en Vti. 

Contact: joris@vti.be en david.vandecauter@locus-
net.be

START TO BOOK

jaarlijkse ontmoetingsdag voor produ-
centen en spreiders van podiumkunsten

donderdag 7 oktober 2010

Bij het begin van het nieuwe seizoen – en net vóór 
de agenda's voor het seizoen 2010-2011 zich be-
ginnen te vullen – nodigen Vti en loCus podi-
umprogrammatoren, gezelschappen, artiesten en 
boekingskantoren uit voor wat vanaf heden een 
jaarlijkse afspraak zal worden: Start to Book, een 
ontmoetingsdag waarbij producenten en sprei-
ders elkaar informeren over de plannen die op 
korte en langere termijn op stapel staan, en een 
inzicht geven in elkaars werk.

de organisatie gebeurt in het zog van Zet mij in 
CC, een dating- en discussiedag over de sprei-
ding en productie van de podiumkunsten, waar de 
noodzaak van een dergelijk ontmoetingsplatform 
sterk naar boven kwam. Start to Book wil de ban-
den en de communicatie tussen boekingskantoren, 
podiumprogrammatoren, gezelschappen en ar-
tiesten verder versterken en zo de doorstroming 
van waardevol podiumwerk naar de cultuurcentra 
bevorderen. naast inhoudelijke bijdragen krijgt u 
vooral de mogelijkheid andere spelers uit het veld 
te ontmoeten, informatie uit te wisselen en uw net-
werk verder uit te bouwen.

Start to book wil maximale mogelijkheden bieden 
voor makers en spreiders om projecten voor te stel-
len. Bij deze eerste editie zal dat in eerste instan-
tie via promotie- en beeldmateriaal en gesprekken 
gebeuren, maar er wordt ook tijd uitgetrokken om 
met de sector te bekijken hoe dit naar volgende 
edities toe uitgebouwd kan worden, zodanig dat 
er ook effectief werk getoond kan worden. Produ-
centen en spreiders die op deze dag graag speci-

Bernadetje - Victoria (foto: Kurt Van der elst)

www.toneelstof.be
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fieke projecten of hun werking naar voor schuiven, 
kunnen hun interesse laten blijken bij marie@vti.be 
en david.vandecauter@locusnet.be.

de timing van het programmeren wordt een an-
der discussieonderwerp. het startmoment waarop 
cultuurcentra en andere huizen hun seizoen begin-
nen te plannen, valt elk jaar vroeger. Gezelschap-
pen en artiesten moeten hierdoor steeds sneller 
communiceren over wat ze een dik jaar later zul-
len spelen, liefst mét foto. Centra krijgen de kans 
niet meer om later op het jaar interessante makers 
te programmeren en projecten op te zetten. hun 
seizoen is vaak al volledig volgeboekt. ook ‘blind 
boeken’ wordt hierdoor in de hand gewerkt.

Meer informatie:  
www.vti.be en www.locusnet.be.

jOINING THe DOTS.

Bouwstenen voor een duurzaam interna-
tionaal kunstenbeleid.

BOZAR, 25 en 26 oktober 2010

Een organisatie van VTi, BAM, Vlaams Fonds voor 
de Letteren, Vlaams Architectuurinstituut, Muziek-
centrum Vlaanderen in de context van het Belgi-
sche EU-voorzitterschap.

op 25 en 26 oktober 2010 organiseren de kun-
stensteunpunten een tweedaagse conferentie over 
internationaal kunstenbeleid. de bedoeling is om:

• de internationale praktijk in de kunsten in al zijn 
diversiteit in kaart te brengen.

• meer licht te werpen op de voornaamste obsta-
kels om internationaal te kunnen werken.

• een aantal instrumenten en aanbevelingen aan 
te reiken voor een toekomstgericht internatio-
naal kunstenbeleid, dit zowel op het Vlaamse 
als het europese niveau (in de context van het 
Belgische voorzitterschap).

25 oktober: focus op internationaal be-
leidsniveau

diverse buitenlandse sprekers reiken pistes aan 
voor een duurzaam internationaal kunstenbeleid. 
de volgende invalshoeken komen aan bod: mobili-
teit, creatiëve industrieën / economische dimensie, 
ecologie, cultuur en ontwikkeling, interculturele 
dialoog, stedelijkheid, organisatie-ontwikkeling... 
een cruciale en terugkerende invalshoek is de 
overtuiging dat een duurzaam internationaal 
kunstenbeleid voortkomt uit een geconcerteerd 
samenspel tussen verschillende overheidsniveaus 
(eu, nationaal, regionaal/lokaal).

sprekers (o.a.):

edi rama (Mayor of tirana and artist / art and 
urban regeneration)

Pius Knüsel (Pro helvetia / sustainable internati-
onal promotion, concertation of different govern-
ment levels and policy objectives)

Philippe Kern (managing director Kea / focus on 
creative industries and international policies)

hedwig fijen / Manifesta (the international trajec-
tory and development of a nomadic foundation)

Moderator: Chris Keulemans

26 oktober: focus op internationale prak-
tijk en kunstenbeleid in Vlaanderen 

hoe 'internationaal' actief is het Vlaamse kun-
stenveld? Wie werkt internationaal? Wie zijn de 
geprefereerde partners, in welke buitenlanden? 
hoeveel internationale kunstenaars en organisaties 
zijn er actief in België? Welke aantrekkingskracht 
heeft Brussel en Vlaanderen voor internationale 
kunstenaars? Welke noden leven er in het veld? 
Wat belemmert de internationale werking? Welke 
vormen van ondersteuningen zijn gewenst? hoe 
kan de huidige regelgeving/ondersteuning verbe-
terd worden?

Welke elementen zijn de bouwstenen van een 
duurzaam internationaal kunstenbeleid? hoe kan 
het bestaande instrumentarium hiertoe aangewend 
of aangevuld worden? Welke internationale prak-
tijken en invalshoeken kunnen andere sectoren in-
spireren?

‘BONjOUR, PUBLIC!’ 

Publiekscommunicatie in de podiumsector. 
een leer- en kennisdelingstraject 

Een initiatief van VTi, LOCUS & CultuurNet Vlaan-
deren

een nauwere samenwerking tussen gezelschappen 
en speelplekken, tussen producenten en spreiders 
is een steeds terugkomend thema bij vele gesprek-
ken over productie en spreiding van podiumkun-
sten en ook in deze Courant. 

tijdens Zet mij in CC (26 februari 2010) kwam de 
specifieke vraag naar meer en betere communica-
tie tussen gezelschappen en programmatoren, met 
als doel de communicatie over de voorstellingen 
aantrekkelijk en toegankelijker te maken in woord 
én beeld. Zo kan een potentieel publiek deskundig 
geïnformeerd en overtuigd worden.

www.vti.be
www.locusnet.be
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nu is het tijd om de handen uit de mouwen te 
steken. in het seizoen 2010-2011 kunnen produ-
centen, kunstenaars, programmatoren en com-
municatieverantwoordelijken van cultuurcentra en 
kunstenhuizen samen deelnemen aan een leer- en 
kennisdelingstraject onder leiding van toonaange-
vende communicatie-experts. 

in zes sessies worden de verschillende stappen van 
een geslaagd communicatietraject doorlopen:

Thema’s

1. Ken je publiek en je context. 

 Voor wie doe je het? hoe analyseer je je pu-
blieksgegevens en hoe gebruik je die als basis 
voor een strategie?

2. een vernuftig plan. 

 hoe ontwikkel en implementeer je een goede 
publiekstrategie?

3. Welk tekstmateriaal voor welk publiek? 

 Wat is wervend en toegankelijk tekstmateriaal 
voor verschillende publieken en formaten?

4. Welk beeldmateriaal voor welk publiek? 

 Wat is tegelijkertijd visueel aantrekkelijk en toe-
gankelijk? Wat zijn de spelregels voor visuele 
communicatie?

5. Van monoloog naar dialoog. 

 hoe breng je tweerichtingscommunicatie op 
gang met het publiek, in tijden van sociale net-
werken? 

6. Haal alles uit de voorstelling. 

 hoe kan je voorstellingen omkaderen? Wat zijn 
creatieve methodes voor publieksbemiddeling?

Methode

aan elk thema is een sessie van één werkdag ge-
wijd. Per thema zorgt een domeinexpert voor een 
goede mix van kennisoverdracht en kennisdeling, 
van theorie en praktijk, van zelf ontdekken en el-
kaar concreet materiaal aanreiken... 

het zijn echte workshops, waarbij de deelnemers 
materiaal uit de eigen praktijk meebrengen en op 
de ‘testbank’ leggen, samen met collega’s en ex-
perts. Wat zit al goed, wat kan nog beter?

een vaste groep van 15 deelnemers neemt het en-
gagement op om het hele traject te doorlopen. de 
deelnemers gaan aan de slag met eigen materiaal 
(persberichten, campagnebeelden, mailings, en-
quêtes…).

na het hele traject wordt het materiaal ontsloten 
voor een breder publiek.

Wanneer? 

er zijn zes werksessies, gespreid over het cultuur-
seizoen 2010-2011, tussen november 2010 en mei 
2011. 

Voor wie?

er wordt een gevarieerde groep samengesteld 
met producenten, programmatoren en communi-
catieverantwoordelijken van gemeenschapscen-
tra, cultuurcentra en kunstenhuizen. We betrekken 
medewerkers van grote en kleine structuren, maar 
ook freelancers en we streven naar vertegenwoor-
diging uit de diverse subdisciplines binnen de po-
diumkunsten.

Praktisch

in de loop van de maand september wordt een 
open oproep gelanceerd. Meer informatie over in-
schrijven volgt in onze nieuwsbrieven en op onze 
websites. 

Vti: joris@vti.be 
loCus: koen.vandendriessche@locusnet.be 
Cultuurnet Vlaanderen: peter.bary@cultuurnet.be

ARTS fLANDeRS | NIeUWSBRIef

arts flanders is een tweemaandelijkse nieuwsbrief 
met internationale weerklank. het is een initiatief 
van de vijf steunpunten voor de kunsten en erfgoed 
in Vlaanderen én het Vlaams fonds voor de let-
teren. het werd in 2007 opgericht door Vai, BaM, 
Vti en Muziekcentrum Vlaanderen. in 2009 sloten 
faro en Vfl zich aan. de bedoeling is de Vlaam-
se kunst en erfgoed in het buitenland kenbaar te 
maken, en verder te ondersteunen.

de nieuwsbrief bundelt de belangrijkste items en 
een selectieve kalender van activiteiten in bin-
nen- en buitenland van Vlaamse kunstenaars, ge-
zelschappen en organisaties. de volledige lijst is 
terug te vinden op de website.

Vti behandelt het luik podiumkunsten. Wie over 
interessante informatie beschikt, of zijn buiten-
landse speelkalender graag in de nieuwsbrief wil 
zien verschijnen, kan steeds contact opnemen met 
Vti. eerstvolgende deadline valt op 27 september 
2010, daaropvolgende op 29 november 2010. 

Meer info:  
www.artsflanders.be
floris@vti.be of tel: +32 (0)2 274 17 77

www.artsflanders.be


64Courant 94 >> naar de inhoudstafel >> naar de inhoudstafel

aUGUStUS
first Aid @ VTi
Vanaf 17I08I2010
VTi

in het traject dat we opzetten om individuele kunstenaars te 
begeleiden en te ondersteunen, organiseren we opnieuw 
persoonlijke infomomenten. ingebed in de dagelijkse 
dienstverlening van Vti voorzien we vaste momenten waar-
op we via een informeel gesprek antwoorden zoeken op 
alle vragen van individuele kunstenaars. 
Met juridische vragen (sociaal statuut, auteursrecht, vzw…) 
kan je zoals steeds terecht bij Kunstenloket.

Praktisch
Datum: vanaf 17 augustus, tweewekelijks op 
dinsdagnamiddag van 14u-17u
Plaats: Vti, sainctelettesquare 19 (3e verdieping), 
1000 Brussel
inschrijven is niet nodig
Meer info: marie@vti.be

Conferentie Kunstkritiek + Boekpresentatie 
Van Gansbeke, Het Theaterfestival
26|08|2010
deSingel

26 augustus wordt de dag van de kunstkritiek op het the-
aterfestival. naast de voorstelling van het theaterboek van 
Wim Van Gansbeke gaan we na welke vormen van kritiek 
vandaag aan de orde zijn, en hoe die kritiek het grote pu-
bliek kan bereiken.
Stomp niet af, stomp terug bundelt de theaterrecensies van 
Wim Van Gansbeke voor De Morgen en het radioprogram-
ma Happening. de kritieken behandelen een periode van 
meer dan twintig jaar waarin Van Gansbeke met scherpe 
pen en dwingende stem het wel en wee van het podium-
landschap onder woorden bracht.
Een samenwerking van VTi, De vrienden van Wim en de-
Buren.

Praktisch
Datum: 26 augustus 2010 van 14u-18u
Plaats: desingel, Jan Van rijswijcklaan 155, 2018 
antwerpen
Inschrijven: anne@theaterfestival.be
Meer info: floris@vti.be

SePtemBeR
Presentatie Toneelstof IV – Breaking the 
Wave?, Het Theaterfestival
03I09I2010
deSingel

Welk licht kan het verleden op het heden werpen? deze 
vraag ligt ten grondslag aan het project toneelstof, dat de 

theatergeschiedenis sinds de jaren zestig wil vertellen. 
dit jaar zijn de jaren negentig aan de orde tijdens de to-
neelstofavond op het theaterfestival. aan de hand van 
veel beeldmateriaal en een goed gesprek gaat steven 
heene in gesprek met Jolente de Keersmaeker, Marianne 
Van Kerhoven en Johan reyniers.
Een samenwerking van VTi, Het Theaterfestival en Cobra.be.

Praktisch
Datum: 3 september 2010 om 20u30
Plaats: desingel, Jan Van rijswijcklaan 155, 2018 
antwerpen
Tickets: tickets@desingel.be
Meer info: floris@vti.be

OktOBeR
Start to book
07I10I2010

Vti en locus organiseren, in navolging van de discussiedag 
Zet mij in CC die handelde over de spreiding en productie 
van de podiumkunsten, een jaarlijkse ontmoetingsdag Start 
to book, waarbij producenten en spreiders elkaar informe-
ren over de plannen die op korte en langere termijn op sta-
pel staan en waarbij ze een inzicht geven in elkaars werk. 
Start to book wil de communicatie tussen boekingskanto-
ren, podiumprogrammatoren, gezelschappen en artiesten 
verder versterken en zo de doorstroming van waardevol 
podiumwerk naar de cultuurcentra bevorderen. Producen-
ten en spreiders krijgen op deze dag de kans om specifieke 
projecten of hun eigen werking voor te stellen!
een samenwerking van Vti en loCus

Praktisch
Datum: 7 oktober 2010
Plaats: nog te bepalen
Meer info: joris@vti.be
Programma en inschrijvingen: www.vti.be en 
www.locusnet.be

Round Table Meeting – eNICPA
15 & 16I10I2010
Praag

eniCPa (european network of information Centres for the 
Performing arts) organiseert op 15 en 16 oktober in Praag 
de jaarlijkse round table Meeting. twee thema's komen 
aan bod: criteria inzake documentatieverzameling en pro-
motiestrategieën als informatiecentrum. de tweedaagse 
bestaat uit lezingen, presentaties en debatten.
VTi is lid van ENICPA

Praktisch
Datum: 15 en 16 oktober 2010
Plaats: arts & theatre institute (ati), Celetná 17, 110 
00 Praag
Meer info: bart@vti.be

kaLenDeR

www.vti.be
www.locusnet.be
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joining the dots
25 & 26|10|2010
Bozar

op 25 en 26 oktober organiseren de kunstensteunpunten 
Joining the dots, een tweedaagse conferentie over interna-
tionaal kunstenbeleid. deze tweedaagse wil de internatio-
nale praktijk in de kunsten in al zijn diversiteit in kaart bren-
gen, meer licht werpen op de voornaamste obstakels om 
internationaal te kunnen werken en een aantal instrumenten 
en aanbevelingen aanreiken voor een toekomstgericht in-
ternationaal kunstenbeleid, dit zowel op het Vlaamse als 
het europese niveau. 
Een organisatie van VTi, BAM, Vlaams Fonds voor de Let-
teren, Vlaams Architectuurinstituut, Muziekcentrum Vlaande-
ren in de context van het Belgische EU-voorzitterschap

Praktisch
Datum: 25 en 26 oktober 2010
Plaats: Bozar, ravensteinstraat 23, 1000 Brussel
Programma en inschrijvingen: www.vti.be
Meer info: marie@vti.be

Corpus Kunstkritiek @ Bâtard (ov)
28, 29 & 30|10|2010
Beursschouwburg

de leden van Corpus Kunstkritiek onderwerpen de produc-
ties op Bâtard festival aan hun kritische blik en gaan het 
gesprek aan met de jonge makers.
Bâtard geeft acht jonge kunstenaars uit België en neder-
land de mogelijkheid hun werk te tonen on stage. strakke 
grenzen tussen disciplines zijn aan hen niet besteed.
Een samenwerking van VTi en Bâtard

Praktisch
Datum: 28, 29 en 30 oktober 2010
Plaats: in en rond de Beursschouwburg
Programma: www.bâtard.be
Meer info: floris@vti.be

ecologie in cultuurhuizen
Saturday energy Lounge in het kader van 
euroGlobe 2.0 festival
30I10I2010

nikol Wellens werkt mee aan de rondetafel met een bij-
drage over het project ecoPodia van Vti.
Meer informatie over het programma van het festival zal 
beschikbaar zijn op de websites van muziekcentrum triX, 
Jeugdfilmfestival en ecohuis.

Praktisch
Datum: 30 oktober 2010 van 16 – 19u
Plaats: ecohuis antwerpen, turnhoutsebaan 139, 
2140 Borgerhout 
Initiatiefnemer: www.euroglobe.info
Meer info: nikol@vti.be

nOvemBeR
Bonjour, Public!
Vanaf november 2010

in het seizoen 2010-2011 kunnen producenten, kunste-
naars, programmatoren en communicatieverantwoordelij-
ken van cultuurcentra en kunstenhuizen samen deelnemen 
aan een leer- en kennisdelingstraject onder leiding van 
toonaangevende communicatie-experts. in zes sessies van 
één werkdag rond een aantal vastgelegde thema’s worden 
de verschillende stappen van een geslaagd communicatie-
traject doorlopen.
Een samenwerking van VTi, LOCUS en CultuurNet Vlaan-
deren

Praktisch
Datum: zes sessies, van november 2010 – mei 2011
Plaats: nog te bepalen
Programma en inschrijvingen: www.vti.be, 
www.locusnet.be, www.cultuurnet.be
Meer info: joris@vti.be

Voices Autumn Planery Meeting IeTM 
4 – 7|11|2010
Glasgow

na de meeting Plan C in Berlijn, organiseert ietM van 4 
tot 7 november opnieuw een ‘autumn Planery Meeting’ in 
Glasgow. het centrale thema is ‘Voices’. de plaats van ont-
moeting is het Centre for Contemporary art in Glasgow. 
Meer info vindt u op www.ietm.org.
 

fIRST AID @ Mestizo Arts festival
10 & 12|11|2010
Antwerpen

Van 9 tot 13 november vindt het Mestizo Arts Festival plaats, 
een multidisciplinair festival dat zich richt op culturele di-
versiteit. Van ontbijt tot digestief serveert het Mestizo arts 
festival een assortiment aan workshops, debatten, work 
in progress momenten, film, theater, dans en muziek. Maf 
zorgt voor een confrontatie tussen artiesten onderling, tus-
sen maker en programmator en natuurlijk tussen het publiek 
en de artiesten. Vti organiseert een aantal workshops, een 
debat en een speeddating in het kader van het first-aidtra-
ject voor beginnende makers.
Een samenwerking van KunstZ, Dēmos, Prospekta, Aren-
berg, Fiëbre en VTi.

Praktisch
Datum: 9 – 13 november. first aid sessies op 
woensdag 10 november en vrijdag 12 november 2010.
Plaats: arenbergschouwburg, arenbergstraat 28, 
2000 antwerpen
Meer info: marie@vti.be
Programma: www.Mestizoartsfestival.be

de Courant van november wordt opgesteld in samenwer-
king met het firmament en zal handelen over figurentheater.

www.vti.be
www.b�tard.be
www.euroglobe.info
www.vti.be
www.locusnet.be
www.cultuurnet.be
www.ietm.org
www.MestizoArtsFestival.be
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COntaCt
VTi
sainctelettesquare 19
1000 Brussel
t +32 2 201 09 06
f +32 2 203 02 05
info@vti.be
www.vti.be
data.vti.be
Plan en wegbeschrijving: check www.vti.be (contact)

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 toe-
komst van de Vlaamse podiumkunsten in een internatio-
naal perspectief. Wij staan garant voor een kwalitatieve 
dienstverlening aan de professionele sector, de overhe-
den, de opleidingen, de media, de onderzoekscentra, 
het publiek, etc.

meDeweRkeRS
diane Bal, filip Borloo, Wessel Carlier, floris Cavyn, 
Christel de Brandt, Martine de Jonge, Marijke de 
Moor, Joris Janssens, stefan Maenen, Bart Magnus, ann 
olaerts, Marie roofthooft, eline Van de Voorde, nikol 
Wellens.

OPeninGSURen
di-vr 10:00-18:00
zaterdag, zondag en maandag gesloten

de bibliotheek, videotheek en databank raadplegen kan 
gratis en zonder registratie van persoonlijke gegevens. 
Boeken ontlenen kan enkel mits betaling van een bijdra-
ge van 5€ (12 maanden geldig). die laat je toe boeken 
te ontlenen en bovendien krijg je 4 maal per jaar Courant 
thuis gestuurd. de bibliotheekcatalogus raadplegen kan 
op data.vti.be.

BOOkSHOP
onze bookshop vind je in de Vti-bibliotheek of op 
www.vti.be.

met SteUn van
de Vlaamse overheid

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u op de 
hoogte te houden van onze activiteiten. inzage en even-
tuele aanpassingen zijn mogelijk, zoals voorzien in de 
wet van 08/12/1992 ter bescherming van de persoon-
lijke levenssfeer.

COURant 94
dit nummer is samengesteld in samenwerking met loCus
Coördinatie dossier: Joris Janssens, david Vande Cauter
redactie: floris Cavyn, Miek de Kepper, Joris Janssens, 
ann olaerts, Marie roofthooft, david Vande Cauter, Marc 
Van Mechelen
Met dank aan: Paul Corthouts (oKo), els de Bodt (stuK), 
roel devriendt (iVa Kunsten en erfgoed), Kristien Gerets 
(desingel), evi Gillard (VVC), Kurt Melens (ntGent), Geert 
roelandts (iVa sociaal-cultureel Werk voor Jongeren 
en Volwassenen), hendrik stubbe (ensemble leporello), 
andy Vandervoort (iVa sociaal-cultureel Werk voor Jon-
geren en Volwassenen), dirk Vanhaute (stad turnhout), 
Jo Van tassel (CC de Ploter in ternat), Gerhard Verfaillie 
(CC hasselt) en Jan Verlinden (iVa Kunsten en erfgoed). 
Zij maakten deel uit van een reflectiegroep met mensen 
uit beleid en praktijk van productie en spreiding, die sinds 
december 2009  vijf keer de koppen bij elkaar stak om de 
discussie- en ontmoetingsdag Zet mij in CC (26 februari 
2010) en dit Courantdossier voor te bereiden.
eindredactie: floris Cavyn, Marie roofthooft
Concept huisstijl: Base design
Vormgeving: Gunther fobe
foto's huisstijl: Bieke depoorter 
Coverbeeld: Bieke depoorter
druk: newgoff
Courant wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier.
issn 0776-1198

PLOeG vti
na zich vijf jaar ingezet te hebben als directeur, verlaat 
ann olaerts eind september Vti. Zij stapt over naar het 
kabinet van Pascal smet, Vlaams minister van onderwijs, 
Jeugd, Gelijke Kansen en Brussel. Wij bedanken ann 
voor haar bezielende leiding en wensen haar veel succes 
toe in haar verdere loopbaan. don Verboven zal vanaf 1 
oktober de leiding van Vti overnemen. 

COLOfOn

www.vti.be
www.vti.be
www.vti.be
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Vlaams Theater Instituut vzw
Sainctelettesquare 19, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 201 09 06
fax +32 (0)2 203 02 05

www.vti.be

LOCUS
Priemstraat 51, 1000 Brussel
Tel. +32 (0)2 213 10 40
fax +32 (0)2 213 10 39

www.locusnet.be

www.vti.be
www.locusnet.be



