
01

De productie en spreiding  
van podiumkunsten.  
Een tweede bodemonderzoek (2010-2015)

A N A LY S E  E N  T E K S T R E D A C T I E :  J O R I S  J A N S S E N S  ( K U N S T E N P U N T )

G E G E V E N S V E R Z A M E L I N G  E N  - V E R W E R K I N G :  R O E L  D E V R I E N D T 

E N  M A R I O  C O M M E Y N E  ( D E PA R T E M E N T  C J M )  E N  T O M  R U E T T E  ( K U N S T E N P U N T )

Brussel, 7 september 2017

©
 B

IE
K

E
 D

E
P

O
O

R
T

E
R



02

Index

1. Inleiding 03

 1.1 Vraagstelling 03 

 1.2 De gebruikte gegevens 03

 
2. Overzicht: aantallen organisaties en publieksvoorstellingen 05 

3. Regionale spreiding 08 
 
 3.1 Verschillen tussen theater, dans en muziektheater 08 

 3.2 Evolutie verhouding binnen- en buitenland 09 

 3.3 Regionale spreiding: binnen en buiten de (centrum)steden 09

4. Verschillende speelcircuits: Kunstendecreet, 
     cultuur- en gemeenschapscentra, en andere 11
 

 4.1 Verschillen tussen de sectoren dans, theater, muziektheater 11

 4.2 Evolutie speelcircuits tussen 2010 en 2015 12

 4.3 Publieksvoorstellingen in cultuur- en gemeenschapscentra: evolutie 2010-2015 13 

5. Verschillende spreidingsmodellen 14

6. Conclusies 19

 



03

1. Inleiding 

1.1 Vraagstelling

Het debat over de productie en spreiding van de kunsten in Vlaanderen is niet nieuw. Geregeld voedt 

Kunstenpunt (voorheen VTi) de discussie met cijfermateriaal, om trends en ontwikkelingen in het 

vizier te krijgen die de discussie kunnen voeren. Vorig jaar verscheen Kunst in de Nevelstad, een online 

onderzoeksdossier waarin aan de hand van diverse gegevensbronnen (de databases van Kunstenpunt, 

de Uitdatabank, de gegevens van het Departement Cultuur, Jeugd en Media). In dat dossier werden 

diverse deelaspecten van een complexe discussie geëxploreerd: naast feiten en cijfers over de geografische 

spreiding van de podiumkunsten, beeldende kunst en muziek, werden ook pistes aangereikt over 

mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

Deze paper verschijnt naar aanleiding van een ontmoetingsdag voor programmatoren en producenten 

van podiumkunsten, tijdens Het Theaterfestival (Brussel, 2017). Om het debat te stofferen, actualiseren 

we in deze bijdrage één specifieke invalshoek uit het Nevelstaddossier: de productie en spreiding van 

 structureel gesubsidieerde organisaties voor theater, dans en muziektheater (Kunstendecreet) in de 

periode 2010-2015. As such is dit een gedeeltelijke update van de eerdere analyse Productie en spreiding.  

Een bodemonderzoek van Delphine Hesters en ondergetekende, dat ging over de periode 2010-2013.

Meer recente gegevens maken het vandaag mogelijk om voor een iets langere periode (2010-2015) 

ontwikkelingen te schetsen op het vlak van de productie en spreiding van podiumvoorstellingen. 

Daarbij hebben we aandacht voor gelijkenissen en verschillen tussen subsectoren (theater, dans en 

muziektheater), voor geografische spreiding (binnen- en buitenland, binnen of buiten de (centrum)

steden) en voor de rol van verschillende types van organisatoren (Kunstendecreetspelers, cultuur- en 

gemeenschapscentra en  andere). 

Het document is gestructuurd als volgt. In deze inleiding komt verder het proces gegevensverzameling 

en -verwerking aan bod. In hoofdstuk 2 komt er kort een overzicht van de groep van organisaties die 

onder de loep worden genomen. Hoofdstuk 3 en 4 belichten spreiding vanuit een geografisch perspectief, 

en vanuit het perspectief van de speelcircuits. Hoofdstuk 5 onderscheidt verschillende modellen die 

producenten hanteren op het vlak van productie en spreiding. Tot slot komen in hoofdstuk 6 de conslusies 

bij elkaar in een afsluitend hoofdstuk.

1.2 De gebruikte gegevens

Voor deze analyse maakt Kunstenpunt gebruik van gegevens die werden aangeleverd door het 

 Departement Cultuur, Jeugd en Media (Afdeling Kunsten) van de Vlaamse Gemeenschap. Elk jaar 

 rapporteren alle organisaties die een meerjarige ondersteuning genieten via het Kunstendecreet over al 

hun activiteiten aan het Departement. Het Departement monitort daarmee op welke manier de subsidies 

worden ingezet. Producenten wordt o.a. gevraagd al hun publieksvoorstellingen te rapporteren en aan 

te geven waar die plaatsvonden. Dat maakt het mogelijk om iets te zeggen over de spreiding van al hun 

activiteiten over verschillende speelcircuits (o.a. bij presentatieplekken gefinancierd vanuit het Kunsten-

decreet, bij cultuurcentra of in het buitenland). 

https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-in-de-nevelstad
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Om de gegevens van het Departement bruikbaar te maken voor onderzoek naar de productie en spreiding 

van podiumkunsten, hebben we een aantal ingrepen doorgevoerd. Eerst hebben we een selectie gemaakt 

van de gegevens. Met het oog op het onderzoeksthema beperken we ons tot drie categorieën uit het 

( vorige) Kunstendecreet: de organisaties voor dramatische kunst (verder: theater), muziektheater en dans. 

Daarnaast negeren we ook activiteiten die niet als publieksvoorstelling gecategoriseerd staan. 

Daarna hebben we op een gestructureerde en deels geautomatiseerde manier de kwaliteit van de gegevens 

verhoogd. Hierbij zijn onder meer typografische en orthografische varianten geüniformiseerd, plaats-

namen gecorrigeerd en datums nagekeken. Tot slot hebben we ook de data verrijkt met twee aspecten.  

Het eerste aspect is een semi-automatische detectie van (co)producties. Daardoor vermijden we dat een 

feitelijk unieke activiteit, die mogelijk door twee of meer coproducenten dubbel gerapporteerd wordt,  

de optelsom inflationair beïnvloedt. Het tweede aspect omvat een aantal groeperingen van organisaties 

of locaties naar een hoger conceptueel niveau (bijvoorbeeld de groepering van gemeenten naargelang van 

hun stedelijk karakter).

Naast het uitvoeren van ingrepen om de gegevens voor te bereiden op analyse, hebben we ook de 

 beperkingen van de gegevens in kaart gebracht, om zo de kracht van mogelijke interpretaties in te kunnen 

schatten. De huidige gegevensset beslaat de periode 2010-2015 en bevat uitsluitend de gegevens over drie 

types van meerjarig gesubsidieerde organisaties. 

Er is dus geen informatie over andere categorieën uit het decreet (bv. Kunstencentra en werkplaatsen) 

projectgesubsidieerden. Bovendien zijn de gerapporteerde gegevens ook voor de structureel 

 gesubsidieerde theater- dans- en muziektheaterproducenten niet noodzakelijk volledig, mogelijk ten 

gevolge van technische moeilijkheden, of door onnauwkeurigheden van de producenten. Die laatste bron 

van onzuiverheden is mogelijk gelinkt aan het feit dat het rapportagesysteem niet altijd vormgegeven is 

op maat van elke individuele speler. Bijgevolg onderschatten de gerapporteerde cijfers de realiteit met een 

zekere foutenmarge. 

Ondanks de beperkingen van de gegevens, zijn we overtuigd dat deze dataset de spreidingsdiscussie 

kan voeden. Enerzijds argumenteren we formeel dat de patronen die we vinden in de gegevens robuust 

zijn. Dat wil zeggen dat de patronen op gelijkaardige wijze terugkomen in verschillende versies van de 

gegevens. Bijgevolg is het volume van de totale gegevens groot genoeg om de ruis die er mogelijk zit op 

individuele datapunten uit te vlakken. Anderzijds kunnen we, dankzij de kwaliteitsverbeterende en 

verrijkende ingrepen die zijn doorgevoerd en met een goed begrip van de beperkingen van de gegevens, 

kritisch naar het cijfermateriaal kijken om in een later stadium met genuanceerde interpretaties te komen 

met betrekking tot de productie en spreiding van podiumkunsten.
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2. Overzicht: aantallen organisaties en 
publieksvoorstellingen

Een eerste grafiek geeft een algemeen overzicht weer. Per jaar zie je de evolutie van het aantal structureel 

gesubsidieerde organisaties (waarover wij gegevens beschikken), het totale aantal publieksvoorstellingen 

dat deze organisaties realiseerden en het jaarlijks gemiddelde aantal publieksvoorstellingen per 

organisatie.

GRAFIEK 1  overzicht van het aantal meerjarig gesubsidieerde organisaties voor theater, dans en 
muziektheater, hun totale aantal publieksvoorstellingen en het gemiddelde aantal publieksvoorstellingen 
per organisatie (2010-2015). (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Het aantal organisaties in de dataset, omdat ze hun activiteiten rapporteren, fluctueert licht tussen 2010 

en 2014. En in 2015 is er een opmerkelijke stijging. Dat blijkt uit de bovenste reeks balkjes. Voor een 

deel hebben de schommelingen te maken met onnauwkeurigheden in de rapportering. Niet voor elke 

organisatie zijn de gegevens voor elk jaar beschikbaar. Belangrijker: in de onderzochte periode waren er 

verschillende momenten waarop organisaties konden in- en uitstromen. De eerste meerjarige periode 

was 2010-2012. Uitzonderlijk duurde een meerjarige subsidieperiode geen twee of vier, maar drie jaar. 

In 2013 was er een grote subsidieronde, waarbij het aantal organisaties min of meer stabiel bleef. (Vooral 

bij de tweejarige subsidieronde 2015-2016 stroomden er veel organisaties in. Het aantal rapporterende 

 organisaties stijgt daardoor in 2015 van 60 naar 70. Vooral in dans en muziektheater is er een toename.  

Het aantal theaterstructuren bleef in de gehele onderzochte periode min of meer stabiel.)
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De middelste reeks balkjes toont het aantal publieksvoorstellingen, opgeteld voor de drie 

 subsidiecategorieën. Tussen 2010 en 2013 is het totale volume aan publieksvoorstellingen stabiel.  

In 2014 zien we een lichte terugval. In 2015 is er dan weer een toename.

De onderste reeks balkjes toont het gemiddelde aantal voorstellingen per organisatie per jaar.  

Voor theater en muziektheater is dat in de gehele onderzochte periode stabiel. In 2015 is er een daling. 

Dat kan voor een stukje verklaard worden doordat de instromers in 2015 grotendeels kleine organisaties 

waren.

Kort samengevat: het aantal publieksvoorstellingen is stabiel tussen 2010 en 2013, we zien een lichte 

terugval in 2014 en in 2015. Weliswaar was er vooral in 2015 instroom van nieuwe gezelschappen, eerder 

kleinschalig. Grafiek 2 maakt een onderscheid tussen de publieksvoorstellingen van de organisaties die 

de gehele onderzochte periode rapporteerden en de anderen, die in de loop van deze periode in- of uit-

stroomden.

GRAFIEK 2  evolutie van het totale aantal publieksvoorstellingen (2010-2015): onderscheid tussen in- en  
uitstromers en de organisaties die zes jaar rapporteerden. (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

De blauwe lijn geeft het volume weer aan voorstellingen van de organisaties die in de loop van de onder-

zochte periode in- of uitstroomden. De oranje lijn geeft de evolutie weer van de organisaties die de hele 

onderzochte periode rapporteren. De eerste lijn stijgt, de tweede daalt. Je kunt daaruit opmaken dat de 

instroom van nieuwe organisaties in 2015 inderdaad een sterkere daling markeert bij de andere produ-

centen.
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GRAFIEK 3  overzicht van het totale aantal publieksvoorstellingen (2010-2015): onderscheid tussen 
 voorstellingen van producenten van theater, muziektheater en dans. (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, 
Media). 

 

Grafiek 3 maakt een onderscheid tussen de drie decretale categorieën die we meenamen in deze cijferoe-

fening: de structureel gesubsidieerde organisaties voor Nederlandstalige Dramatische Kunst (theater, 

rood), voor muziektheater (oranje) en dans (blauw). 

We constateren dat de daling vooral te situeren is binnen de categorie van de theaterproducenten.  

(We merkten al op dat de instromers van 2015 vooral te situeren waren in die twee laatste categorieën. 

Dat verklaart voor een stuk het toenemende volume van publieksvoorstellingen.)
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3. Regionale spreiding

3.1 Verschillen tussen theater, dans en muziektheater

GRAFIEK 4  Regionale spreiding van organisaties voor theater, dans en muziektheater (2010-2015)  
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Grafiek 4 geeft een eerste blik op de geografische spreiding van de publieksvoorstellingen van de podium-

producenten. We tellen de cijfers op voor de hele periode 2010-2015. We maken een onderscheid tussen 

het Vlaams Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het ‘buitenland en Wallonië’.

Het beeld voor dans wijkt af van theater en muziektheater. Brussel en het buitenland zijn erg belangrijk 

voor de dansproducenten. Meer dan tachtig procent van hun publieksvoorstellingen vindt daar plaats. 

Bij theater en muziektheater is het buitenlandse aandeel tussen de 25 en de 30%. Het relatieve belang 

is kleiner, maar het totale volume is wel groot: de meeste podiumvoorstellingen in het buitenland zijn 

theatervoorstellingen. 
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3.2 Evolutie verhouding binnen- en buitenland

GRAFIEK 5  Regionale spreiding van organisaties voor theater, dans en muziektheater: evolutie  
2010-2015. (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

Grafiek 5 toont de evolutie van de spreiding van het aantal publieksvoorstellingen over die  verschillende 

regio’s: Vlaams Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het buitenland. Het onderscheid tussen 

theater, dans en muziektheater laten we voor de overzichtelijkheid even vallen.Lichte schommelingen in 

de absolute aantallen daar gelaten, zien we niet echt een opvallende evolutie in het relatieve aandeel van 

de presentatieplekken in het Vlaamse Gewest, Brussel of buitenland (en Wallonië). Het volume van de 

publieksvoorstellingen in het Vlaamse Gewest daalt sinds 2011 wel. 

3.3 Regionale spreiding: binnen en buiten de (centrum)steden

In hun rapportage aan het Departement CJM geven de Kunstendecreetorganisaties in welke stad of 

gemeente een publieksvoorstelling plaatsvond. Voor dit onderzoek voerde Kunstenpunt om te  beginnen 

een correctie door op deze plaatsnamen (tikfouten, hoofdletters, taalvarianten). Verder werden de 

plaatsnamen gematcht met de officiele lijst van steden en gemeenten in het Vlaamse en het Brussels 

 Hoofdstedelijk gewest. Dat maakt het mogelijk om een aantal kaarten te ontwikkelen die een beeld geven 

van de geografische spreiding van het gesubsidieerde aanbod. 
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GRAFIEK 6A  Geografische spreiding van organisaties voor theater, dans en muziektheater  
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Grafiek 6a geeft het totale aantal voorstellingen weer per gemeente in Vlaanderen en Brussel, voor de 

gehele periode (2010-2015) en voor alle presentatieplekken (cultuurcentra, Kunstendecreet, andere 

plekken). In totaal tellen we 231 gemeenten waar er in die zes jaar minstens één voorstelling van een 

 structureel gesubsidieerde producent te zien was. 

Uiteraard loopt het volume sterk uiteen: de hotspot is de stad Antwerpen, waar in deze hele periode bijna 

4.000 voorstellingen werden gerapporteerd. 

GRAFIEK 6B  Geografische spreiding van organisaties voor theater, dans en muziektheater: trends,  stijgers 
en dalers (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Grafiek 6b toont de evolutie per gemeente, in de periode 2010-2016. Om de trend in kaart te brengen, 

maakten we de volgende berekening: voor elke gemeente vergeleken we het jaarlijkse gemiddelde in de 

eerste helft van de onderzochte periode (2010-2012) met de tweede helft (2013-2015). De gemeenten 

waar het aanbod toeneemt, kleuren blauw. Zo staan er in totaal 50 gemeenten op de kaart (opvallendste 

stijgers: Oostende en Turnhout). De gemeenten waar het volume daalt, kleuren oranje. Zo staan er 81 

gemeenten op de kaart. Daarbij springen vooral een aantal centrumsteden in het oog. In het grootste deel 

van de gemeenten (een honderdtal) is de situatie stabiel.
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4. Verschillende speelcircuits: Kunstendecreet,  
cultuur- en gemeenschapscentra, en andere

4.1 Verschillen tussen de sectoren dans, theater, muziektheater

GRAFIEK 7  De speelcircuits van organisaties voor theater, dans en muziektheater: onderscheid tussen de 
subsidiecategorieën. (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Welke presentatieplekken organiseren de publieksvoorstellingen van structureel gesubsidieerde theater, - 

dans en muziektheaterorganisaties? Grafiek 7 toont de absolute cijfers in de totale periode 2010-2015,  

en het relatieve belang van de verschillende speelcircuits voor de verschillende sectoren. Het Departement 

Cultuur, Jeugd en Sport maakt in zijn monitoring het onderscheid tussen presentatieplekken die gesub-

sidieerd worden via het Kunstendecreet (oranje) of het lokaal cultuurbeleid (cultuur- en gemeenschaps-

centra). Binnen de restcategorie ‘andere’ en ‘onbekend’ heeft Kunstenpunt op basis van de informatie over 

de regionale spreiding van de voorstellingen een onderscheid aangebracht tussen de presentatieplekken in 

Vlaanderen (in deze: Vlaams Gewest en Brussel), dan wel in het buitenland. 

Opnieuw wijkt het beeld van dans af van dat voor theater of muziektheater. Uiteraard zien we bevestigd 

dat het grootste deel van de dansopvoeringen gespeeld wordt in het buitenland (bijna 70%). In eigen land 

zijn de meeste dansopvoeringen te zien in Kunstendecreetinfrastructuur (een kleine 20% van het totaal). 

Slechts 4% van de opvoeringen van dansstructuren waren te zien bij cultuur- of gemeenschapscentra

Anders is het bij theater en muziektheater. Zeker in het theater is het belang van 

Kunstendecreetpresentatieplekken groot: vele gezelschappen beschikken namelijk over een eigen 

infrastructuur. Bij muziektheaterproducenten is dat minder het geval. Zij zijn meer aangewezen op 

spreiding in eigen land en het buitenland, wat kan verklaren dat het aandeel van de buitenlandse podia en 

de cultuurcentra voor deze categorie groter is.
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Hierbij maken we dezelfde randbemerking als boven: het volume in het theater is veel groter dan in 

muziektheater en dans. De meeste voorstellingen in cultuur of gemeenschapscentra blijven theatervoor-

stellingen.

4.2 Evolutie speelcircuits tussen 2010 en 2015

GRAFIEK 8  Publieksvoorstellingen van organisaties voor theater, dans en muziektheater in  verschillende 
speelcircuits: evolutie 2010-2015. (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

Zien we voor het geheel van de podiumproducenten evoluties in het aantal publieksvoorstellingen dat 

getoond wordt door die verschillende types van organisatoren? En zijn er opvallende trends qua speel-

mogelijkheden bij de cultuur- en gemeenschapscentra? 

In een vorige analyse stelden we vast dat de situatie in de periode 2010-2013 min of meer stabiel bleef.  

Dit keer blijkt dat we in 2014 wel een plots dipje zien wat betreft het aantal publieksvoorstellingen bij 

cultuur- en gemeenschapscentra. In 2012 waren dat er nog 1.928, en in 2015 ongeveer driehonderdvijftig 

minder, dat is 25%. 

Weliswaar zagen we hierboven dat de toename van het volume publieksvoorstellingen in 2015 sterk 

samenhangt met de instroom van een tiental structureel gesubsidieerde spelers, vooral binnen dans en 
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muziektheater. Dat zijn gezelschappen of productiehuizen die al eerder bestonden en soms met project-

matige subsidies activiteiten ontplooiden, maar die nu omwille van die erkenning nu ook hun publieks-

voorstellingen aan het Departement zijn gaan rapporteren. Om de impact van de instroom juist te kunnen 

inschatten, kijken we in wat volgt naar evoluties binnen de deelsectoren en naar gemiddelden per organi-

satie. Om een beter idee te krijgen van de evoluties binnen de cultuur- en gemeenschapscentra, doen we 

dat enkel voor de publieksvoorstellingen in die centra. 

4.3 Publieksvoorstellingen in cultuur- en gemeenschapscentra: evolutie 
2010-2015

GRAFIEK 9  Het totale en gemiddelde aantal publieksvoorstellingen van organisaties voor theater, dans 
en muziektheater bij cultuur- en gemeenschapscentra: evolutie 2010-2015. (Bron: Departement Cultuur, 
Jeugd, Media). 

Bovenstaande grafiek toont enkel de publieksvoorstellingen van podiumproducenten bij de cultuur- 

en  gemeenschapscentra. Het bovenste deel geeft het totale volume weer, het onderste deel geeft het 

 gemiddelde aantal publieksvoorstellingen in een cultuur- of gemeenschapscentrum weer per organisatie. 

Telkens maken we het onderscheid tussen de output van de sectoren theater, dans en muziektheater. 
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We vermeldden eerder dat in dans en muziektheater in 2015 meer organisaties werden gesubsidieerd. 

Grafiek 9 laat zien welke impact dat heeft op de cijfers bij de cultuur- en gemeenschapscentra.

Een daling zien we binnen de theatersector. In de periode 2010-2015 is de aanwezigheid van 

theaterstructuren in cultuur- en gemeenschapscentra gekrompen met een derde, wanneer je 

2011 vergelijkt met 2015. Op het bovenste deel van de grafiek zien we dat het totale volume 

publieksvoorstellingen toeneemt binnen de sectoren dans en muziektheater (we verwezen eerder naar 

de instroom van nieuwe structuren). Zeker bij muziektheater is er een forse stijging: van 204 (in 2010) 

naar 388 (in 2015). De stijging bij dans is relatief: ook hier zie je bijna een verdubbeling, maar in absolute 

aantallen is de aanwezigheid van dansstructuren bij cultuur- en gemeenschapscentra erg beperkt (het 

gaat van 28 naar 52).

De gemiddelden (op het onderste deel van de grafiek) bevestigen dit beeld. Hoeveel keer per jaar 

‘staat’ een theater-, dans- of muziektheaterstructuur in een cultuur- of gemeenschapscentrum? Een 

structureel ondersteund dansgezelschap komt gemiddeld maar elke twee maanden in een cultuur- of 

gemeenschapscentrum. Het feit dat er nu meer dansgezelschappen zijn, verandert daaraan niet zoveel. 

De aanwezigheid van theater- en muziektheaterproducenten bij cultuur- en gemeenschapscentra is dan 

weer prominent. Hun aantallen schommelen rond de 40: gemiddeld speelden deze gezelschappen bijna 

wekelijks in een cultuurcentrum (als je de zomersluiting meetelt). De trends binnen theater en muziek-

theater lopen echter anders. Bij het muziektheater zie je een stijgende trend, die plots stopt in 2015 

(wanneer meer kleinschalige structuren instromen). In het theater zie je een gestaag dalende trends.  

De gemiddelde theaterproducent ziet de afname door cultuur- en gemeenschapscentra gevoelig 

teruglopen, met 9 voorstellingen per jaar.

5. Verschillende spreidingsmodellen

Hierboven vergelijken we de verschillende manieren van produceren en spreiden, naargelang van de 

organisatiecategorieën in het Kunstendecreet. We maakte een onderscheid tussen de organisaties in de 

sectoren dans, muziektheater en theater. Nu bleek reeds uit eerdere analyses dat er ook binnen de theater-

sector op dit vlak grote verschillen. 

In het artikel ‘Productie en spreiding. Een bodemonderzoek’ werkten we een aantal cases uit om die 

diversiteit te illustreren: we hadden het over LAZARUS (als voorbeeld van een ‘spreidingsgezelschap’, dat 

geen eigen infrastructuur bezit en hoofdzakelijk in eigen land speelt), Ontroerend Goed (als voorbeeld van 

een internationaal toerende producent) en KVS, een stadstheater met een eigen infrastructuur.  

Onderstaande grafieken illustreren opnieuw die diversiteit. 
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GRAFIEK 10  Geografische spreiding van drie gezelschappen: LAZARUS, KVS en Ontroerend Goed  
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Bovenstaande grafiek geeft de geografische spreiding weer van drie cases. We zien het totale aantal 

 publieksvoorstellingen in een provincie of in het buitenland, naast het relatieve belang daarvan binnen 

het totale volume aan publieksvoorstellingen. 

LAZARUS speelt hoofdzakelijk in eigen land, niet zo vaak in het buitenland, en daarbij kun je hen met 

recht en reden bestempelen als een spreidingsgezelschap: er is een evenredige spreiding van de voor-

stellingen over verschillende provincies. 

Het beeld van Ontroerend Goed is anders: drie vierden van de voorstellingen is in het buitenland te zien. 

In eigen land spelen zij hoofdzakelijk in de eigen provincie, Oost-Vlaanderen. De spreiding over andere 

provincies is beperkt.

Nog anders is het beeld van KVS. Zij maken duidelijk dat ze een sterk lokaal verankerd Brussels stads-

gezelschap zijn. Verder combineren zij karaktertrekken van onze beide andere cases: een sterke aanwezig-

heid in het buitenland én een goede spreiding in eigen land. Die diversiteit komt voor een stuk voort uit de 

schaal, die diverse activiteiten mogelijk maakt, maar ook door het feit dat KVS (zoals het hoort) niet enkel 

eigen producties rapporteert, maar ook coproducties met onder vele anderen Ultima Vez, Peeping Tom en 

Toneelhuis.
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GRAFIEK 11  Speelcircuits van drie gezelschappen: LAZARUS, KVS en Ontroerend Goed  
(Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Ook op het vlak van de speelcircuits zie je fundamentele verschillen tussen onze drie cases. LAZARUS 

is sterk aangewezen op de cultuurcentra. KVS is in absolute cijfers ongeveer even aanwezig in de cc’s en 

gc’s, maar het relatief belang is kleiner. Meer dan de helft van de KVS-activiteiten gaat door in Kunsten-

decreetplekken (niet alleen de eigen zalen). Ontroerend Goed speelt niet zo heel vaak in het circuit van 

cultuur- of gemeenschapscentra; daar richt men zich hoofdzakelijk op buitenlandse speelplekken.

Het is mogelijk om de inzichten op basis van deze drie theatercases te veralgemenen. In een volgende en 

laatste grafiek brachten we elk van de 49 theaterstructuren onder in één van de volgende drie categorieën: 

a) spreidingsgezelschappen (spelen hoofdzakelijk in eigen land, en hebben geen eigen infrastructuur), b) 

hoofdzakelijk internationaal opererende gezelschappen (hebben geen eigen infrastructuur, en spelen het 

grootste deel van hun voorstellingen in het buitenland) en c) producenten met een eigen infrastructuur 

(waarin ze hun eigen werk tonen, en soms ook dat van anderen. Dat geeft het volgende plaatje. 
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GRAFIEK 12  Speelcircuits van drie types theaterproducenten: spreidingsgezelschappen, producenten  
met eigen infrastructuur en hoofdzakelijk internationaal opererende gezelschappen (Bron: Departement 
Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Het beeld dat we kregen op basis van onze drie cases wordt bevestigd: gezelschappen die hoofdzakelijk 

in het buitenland spelen, zie je niet zo vaak in de cultuur- of gemeenschapscentra. Die zitten echt in een 

ander circuit. Producenten met een eigen infrastructuur kunnen uiteraard hun eigen werk presenteren, 

maar zijn ook te zien in de cultuur- en gemeenschapscentra en op vele plekken in het buitenland. Sprei-

dingsgezelschappen zijn sterk aangewezen op de cultuurcentra, maar zijn ook te zien in het buitenland. 
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GRAFIEK 13  Evolutie van het aantal voorstellingen in verschillende speelcircuits van spreidingsgezelschap-
pen, producenten in de periode 2010-2015 (Bron: Departement Cultuur, Jeugd, Media). 

 

Grafiek 13 geeft ten slotte de evolutie weer van het aantal voorstellingen van enkel de spreidings

gezelschappen, in de verschillende speelcircuits. Het is interessant om even in te zoomen op deze cate-

gorie, omdat je verwacht dat zij heel kwetsbaar staan in de discussie over de spreidingsmogelijkheden bij 

de cultuur- en gemeenschapscentra. We zien inderdaad dat hun situatie sinds 2013-2014 erg urgent is: 

op drie jaar tijd zagen ze de afname van voorstellingen door cc’s en gc’s teruglopen met maar liefst 37%. 

Weliswaar zien we hier een kleine remonte in 2015: niet alleen stijgt het volume in de cultuurcentra plots 

opnieuw. Ook in Kunstendecreetspeelplekken stijgt de afname opnieuw.  
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6. Conclusies

Bovenstaande analyses en grafieken brengen een aantal inzichten samen omtrent de productie en 

spreiding van publieksvoorstellingen van (structureel gesubsidieerde) organisaties voor theater, dans en 

muziektheater in de periode 2010-2015. Enkele inzichten om mee te nemen in toekomstige reflecties:

 

Inzake het aantal voorstellingen:

• Het aantal publieksvoorstellingen van podiumstructuren daalt in de onderzochte periode. We zien een 

dip in 2014 die zich stabiliseert in 2015.

• De daling is meer uitgesproken wanneer je de instroom van nieuwe organisaties in rekening brengt. In 

2015 zijn er meer organisaties gesubsidieerd, die dus ook activiteiten rapporteren aan het ministerie.

• De daling doet zich het meest uitgesproken voor bij theater.

Inzake de geografische spreiding van voorstellingen:

• De geografische spreiding van dans vertoont een ander patroon dan theater of muziektheater: er wordt 

relatief meer in het buitenland gespeeld.

• Het volume van voorstellingen in het Vlaams Gewest loopt terug. In het buitenland en het Brussels 

Gewest is dat redelijk stabiel.

• De cijfers bevestigen de sterke geografische spreiding in eigen land, ook buiten de grote steden en 

centrumsteden. In tweederden van de gemeenten was er minstens één voorstelling te zien van een 

structureel gesubsidieerde producent.

• De spreiding komt in de onderzochte periode onder druk. Er zijn een aantal plekken waar het aanbod 

stijgt (50), maar meer plekken waar het aanbod daalt (81), waaronder de meeste centrumsteden

Inzake de speelcircuits:

• Ook op het vlak van de speelcircuits wijkt het beeld van dans af: de aanwezigheid van dans in cultuur- 

of gemeenschapscentra is beperkt. Anders is het voor theater en muziektheaterproducenten, waar je 

een heel sterke aanwezigheid ziet bij de cultuur- en gemeenschapscentra. Die producenten spelen nog 

steeds gemiddeld wekelijks in cultuur- of gemeenschapscentra, hoewel de trend vooral in het theater 

daalt.

• Voor de speelkansen van theaterproducenten bij cultuurcentra zijn in de onderzochte periode sterk 

teruggelopen. Het totale volume aan voorstellingen van theaterproducenten bij cultuur- en gemeen-

schapscentra neemt af met een derde. Ook de gemiddelde aanwezigheid in cc’s bij theaterproducenten 

loopt terug.

• Wat betreft de discussie over de speelcircuits, is het van groot belang om oog te hebben voor diverse 

werkmodellen: de positie van en uitdagingen voor spreidingsgezelschappen, producenten met eigen 

infrastructuur en internationaal opererende gezelschappen is in deze fundamenteel anders.




