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2017 IN
TIEN HIGHLIGHTS
1. Do It Together
Samen de positie van kunstenaars versterken
Ideeën van kunstenwerkers worden ontwikkeld tot concrete
initiatieven rond anti-seksime, fair practices en het
tewerkstellen van meer kunstenaars bij kunstenorganisaties.
Meer over D.I.T.

2. Have Love, Will Travel
Zicht op de internationale spreiding van
Belgische muziek
Internationaliseren is cruciaal voor de muzieksector, maar een
overzicht van wie waar tourt, ontbrak. Met een cijferstudie op
basis van online data brengt Kunstenpunt voor het eerst die
internationale aanwezigheid van Belgische pop- en rockartiesten
in kaart.
Meer over de cijfers

3. Internationale uitwisseling & ontdekking
Kansen creëren voor de Vlaamse kunstscene in
het buitenland
Spotlights op kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen
via showcases, werkbezoeken en culturele programma’s en
internationale uitwisseling van kennis en expertise - met in
2017 bijzondere aandacht voor kinderkunsten, de MENA en
Zuid-Oost Europa
Bekijk een selectie van Exchange & Discovery
Programmes in 2017
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4. Turning Photography & Belgian Jazz
Online specials rond de Belgische
hedendaagse fotografie en jazz
Naar aanleiding van Dirk Braeckmans aanwezigheid
op de Biënnale van Venetië en 100 jaar jazz, gidsen we
internationale professionals door de wereld van onze
hedendaagse fotografie en jazz
Naar de special fotografie
Naar de special jazz

5. Kunst & Stad
Mapping van nieuwe artistieke creatie in
Brussel
Zachte cartografie van circuits die in de periferie van het
kunstenlandschap opereren, maar die vaak belangrijke hubs
zijn van nieuwstedelijke creativiteit.
Lees de verkenning

6. Artists’ Estates en Toekomst van het
Verleden
Initiatieven rond nalatenschap en
documentatie
Internationaal symposium en workshops over de uitdagingen
rond het nalatenschap van kunstenaars en het mobiliseren
van de podiumsector rond uitdagingen en kansen voor
documentatie van werk en praktijken
Meer over nalatenschap
Meer over podiumdocumentatie

7. Internationale bezoekersprogramma’s
Internationale curatoren en
programmatoren verkennen onze
kunstenaars en kunstorganisaties
195 internationale professionals bezochten onze kunstscene
via een reeks individuele en groepsprogramma’s in Brussel
en verschillende Vlaamse steden
Bekijk een selectie van programma’s in 2017
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8. Kunsten- en muziekdatabank
Magische grens van 100.000 bereikt
Onze uitgebreide database van organisaties, makers,
hun werk, producties en releases in de beeldende
kunsten, podiumkunsten en muziek, bereikte voor deze
laatste discipline de bijzondere kaap van 100K.

9. (Re)framing the International
Agendasetting met trends, verhalen en
cijfers over het nieuwe internationale
werken
In de eerste editie van een driedelig pop-up magazine,
brengen onderzoekers, kunstenaars en andere
kunstwerkers verhalen, analyses en toekomstscenario’s
over internationaal werken in de kunsten
Lees de eerste editie.

10. Verhuis
Dozen! Overal!
De volledige documentatie- platencollectie - 6 ton of
ongeveer 600 lopende meter materiaal - werd verhuisd
door het team van het Kaaitheater naar deSingel & Bozar.
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2017 IN
FACTS & FIGURES
Site & nieuwsbrieven

53k

KUNSTEN.BE
1/1/17 - 31/12/17 01

gebruikers

61%
vrouwen

3,35

+106%

groei gebruikers Q4 2017
vs. Q4 2016 (launch kunsten.be)

33%

tussen 25 en 34 jaar

21%
terugkerende
gebruikers

MEEST BEZOCHTE PAGINA’S
TOP 3 (% TOTAAL UNIEKE PAGINAWEERGAVEN):

pagina’s per sessie
41% Werken in de kunsten
16% Homepage
7%

02:37

Onderzoek & Ontwikkeling

gemiddelde sessieduur
HOE BEREIKEN
MENSEN ONZE SITE:

01:07

28% Organic Search (Zoekmotoren)

gemiddelde tijd
op één pagina

20% Referral (Via andere sites, voornamelijk bamart.be)

26% Direct (URL)

14% Email (Nieuwsbrieven e.a.)
11%

01 Bron: Google Analytic
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Social media

Opiniepers

30

mentions in De Standaard, De Tijd, De Morgen, Knack,
Het Nieuwsblad, Le Soir, Le Vif, Het Laatste Nieuws, Metro,
Krant van West-Vlaanderen en BRUZZ

Infosessies Kunstendecreet

3

volgeboekte
sessies voor

134

deelnemers 02

EVALUATIE DEELNEMERS
(OP BASIS VAN ANTWOORDEN VAN 70 DEELNEMERS)

% deelnemers dat goed tot uitstekend antwoord
op de vraag of onderstaande doelstellingen van de
infosessies bereikt zijn:

90%

94%

80%

Meer details over
hoe het Kunstendecreet
in elkaar zit

Weten welke subsidie
je kan aanvragen

Begrijpen van
de administratieve taal

79%

79%

Weten hoe je
een aanvraag moet
indienen

Weten waar
je de juiste informatie
kan vinden

02

Elke sessie is beperkt in max. aantal deelnemers
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Internationaal
Kaart 1: 195 internationale curatoren, programmatoren, kunstenaars,
onderzoekers en andere k
 unstwerkers uit 43 verschillende landen
bezochten onze regio in 2017 03

03 Bezoekersaantallen excl. deelnemers en sprekers aanwezig op onze rondetafel- en expertenmeetings, en excl.
deelnemers Guided Walk IETM Brussel
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Kaart 2: 36 internationale acties - waaronder showcases, focusprogramma’s rond Vlaamse kunsten, werkbezoeken, uitwisselingsprogramma’s, bijdrages aan conferenties, c
 apacity-buildingprogramma’s
en prospectie - in 18 landen
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ONZE INTERNATIONALE WERKING
IN TYPE VAN ACTIES

24% Showcase & Focus
29% Internationale Uitwisselingsprogramma's
18%

Prospectie

20% Bezoekersprogramma’s
10%

Round Table & Expert Meetings

Data & Informatie
bijna

meer dan

600

8.000

releases in 2017

buitenlandse concerten in 2017

in 2017 zaten er meer dan

100.000

muzikanten of groepen in de databank

meer dan

waarvan

800

podiumproducties waaraan
Vlaams-Brusselse organisaties verbonden
waren

in 2017 zaten er

3.000

buitenlandse voorstellingen

met ongeveer

250

600

kunstenaars in onze databank

tentoonstellingen
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ONDERZOEK
& ONTWIKKELING
Kennis en inzicht
ontwikkelen in het werkveld
In bijlage 1 lees je een overzicht van de acties in 2017.

Met veldanalyses, onderzoeken en landschapstekeningen brengt Kunstenpunt actuele trends, kansen
en uitdagingen in de kunsten in kaart. Maar hoe helpen we om deze inzichten te ontwikkelen tot nieuwe
praktijken, die inspelen op de kansen en uitdagingen vandaag en morgen?
Kunstenpunt startte in 2017 met een nieuwe, geïntegreerde methodiek voor onderzoek en
ontwikkeling. Voor specifieke thema’s werd een intensief en interactief traject uitgewerkt. Niet alleen
brengen we trends boven water, op basis van cijfers, veldkennis en kwalitatief onderzoek, maar we
creëren ook een context voor collectieve kennisdeling en collectief experiment voor de kunstensector.
(Re)framing the international en Do it Together (D.I.T) - O&O-trajecten over respectievelijk het nieuwe
internationale werken in de kunsten en de positie van kunstenaars - boden een eerste concrete illustratie
van deze nieuwe methodiek.
(Re)framing en Do It Together waren de speerpunten van de O&O-werking in 2017, maar
niet de enige spannende projecten. Ook rond andere actuele thema’s en onderwerpen
- zoals DIY-initiatieven in muziek, ‘nieuwstedelijke’ hotspots in Brussel, innovatieve
projecten voor kunst in de publieke ruimte, nieuwe allianties voor de lokale presentatie
van de kunsten - brachten we trends en nieuwe praktijken voor het voetlicht en brachten
we mensen samen.

1. De positie van kunstenaars versterken
Lage inkomens, jongleren met baantjes, een onzekere toekomst, beschikbaar en bereid om veel te
reizen en soms zelfs te verhuizen... Het is niet ongepast om te stellen dat artiesten leven en werken in
onzekere omstandigheden. Onderzoek bevestigde dit. Eind 2016 publiceerden we de resultaten van
een grootschalige enquête over het inkomen van kunstenaars in Vlaanderen. Ook in het kader van ons
O&O-traject (Re)framing the International hebben we aandacht besteed aan de onzekere positie van
transnationale kunstenaars. Anton Bulayev gaf een uitstekende keynote op de conferentie die we einde
2016 in Brugge organiseerden, getiteld ‘Freedom and Frenzy’. Hij zei:
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“There are bleak realities behind the façade of some performing and visual artist’s successful
international careers: the manic, frenzied life, the insecurity and fear of hypermobility and residencyor studio-hopping. What are some of the strategies to have more sustainability in artists’ working
conditions? Band-aid solutions might be short-sighted. It is time for a radical re-imagining of the
system.”
Maar wat kan er gedaan worden? Hoe kan de positie van kunstenaars in het veld duurzamer worden?
Hoe ziet dit nieuwe, alternatieve systeem eruit? Hoe kunnen we deze paradigmaverschuiving starten?
In 2017 brachten we interessante praktijkvoorbeelden voor het voetlicht, en creëerden we
een context voor nieuwe experimenten en praktijkinnovatie.

“Ik heb jullie werk rond duurzame werkomstandigheden voor en een stevige positie
van de kunstenaar zeer ter harte genomen in ons beleidsplanningstraject. (...) Ik
hoop me in de toekomst wat meer te kunnen vrijmaken voor deze momenten van
kennisdeling.”
SAR A WEYNS, DIRECTEUR MIDDELHEIMMUSEUM

1.1 Do It Together (D.I.T.)
D.I.T. (Do It Together) is een open oproep aan kunstenaars en kunstorganisaties om samen de positie van
kunstenaars te versterken. Het is een collectief traject waarbij – onder begeleiding van Kunstenpunt –
ideeën worden ontwikkeld tot blauwdrukken voor concrete initiatieven. In 2017 vonden de eerste fasen
van dit R&D-traject plaats: de lancering van een open oproep, een startmoment waarop de ingediende
ideeën gepitcht werden, een incubeerfase waarbij de ingediende ideeën versterkt werden en een selectie,
waarbij uiteindelijk vier projecten werden geselecteerd - die in 2018 verder worden uitgewerkt.
Fase 1: Pitch (Open call en startmoment)
Na een breed verspreide open oproep werd een reeks eerste ruwe ideeën (35) rond het
versterken van de positie van kunstenaars gepitcht tijdens het startmoment van D.I.T, op 1
juni in de Ravensteingalerij. Die dag kregen de pitchers al eerste gestructureerde feedback van
mogelijke medestanders, in totaal een 70-tal aanwezigen.
Fase 2: Incubatie
Tijdens de zomer werden pitchers uitgenodigd om de eerste ontvangen feedback op hun ideeën
te verwerken in een tekst van één pagina. Er volgden in de loop van oktober vier donderdagsessies waarbij de uitgewerkte ideeën werden getoetst aan een klankbord van medestanders,
experten, Kunstenpunt-medewerkers en andere constructieve critici. Thema’s van deze donderdagsessie waren (1) kennisdeling, (2) digitale platformen, (3) het delen van werkplekken en (4)
fair practices. Deze stonden open voor de pitchers, maar ook voor mogelijke geïnteresseerden
die zich konden aansluiten bij een ingediend idee.
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Fase 3: Ontwikkeling
Vier concepten werden uiteindelijk verder ontwikkeld en ontvingen - naast 9000 euro (incl.
BTW) financiële ondersteuning - ook begeleiding en communicatieve ondersteuning vanuit
Kunstenpunt. Na de donderdagsessies werd door 14 pitchers verdergewerkt op een idee, dat
ze indienden om in aanmerking te komen voor deze ondersteuning. Op 9 december vond in
deBuren een jurymoment plaats. Na een collectief gesprek tussen de indieners - uiteindelijk
vier projecten werden geselecteerd, door een jury met twee Kunstenpuntmedewerkers en vier
externe juryleden (Guillaume Jaecques, Adinda van Geystelen, Pascal Gielen, Tine Holvoet).
Het volledige traject werd gedocumenteerd via kunsten.be. Op blog.kunsten.be verschenen 14 blogposts
waarin we onze eigen inzichten en leermomenten deelden.

“De D.I.T.-sessies bij Kunstenpunt zaten behoorlijk slim in elkaar. De geselecteerde
mensen-met-ideeën konden, na de eerste feedback, hun idee opnieuw voorstellen,
en aan de hand van tools en reflectie-oefeningen deze toetsen aan feedback met
specialisten en peers, en verder ontwikkelen.
Het trojaanse-paard was natuurlijk dat het een prima moment was voor iedereen
aanwezig om elkaar in die lerende context te ontmoeten en te leren kennen. En
met de oefeningen - die we eerder buiten de sector, in bv. projectmanagement, of
in sociale bemiddelingstrajecten zouden terugvinden – kregen alle aanwezigen
bruikbaar gereedschap mee om later bij andere projecten toe te passen. Zo til je de
aanwezige vaardigheden in een sector omhoog.
Altijd bleef het hoofddoel, de positie van de kunstenaars, in zicht. Presentatoren
wisselden elkaar af en brachten elk hun eigen persoonlijkheid in het verhaal: dit
hield het fris en ze waren allen erg duidelijk. Informatie en inzichten werden vlot
uitgewisseld. De kunstenaars werden met respect, als partners, en als experts
behandeld. Mijn kennis rond fair practices is enorm uitgebreid en ik ben dankbaar
voor de ontmoetingen die ik heb gehad met stuk voor stuk gedreven kunstenaars,
programmatoren en organisatoren.”
K ATE MAYNE, ARTISTIEKE ACTIE & PARTNERSCHAPPEN, SOFAM
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1.2 RESHAPE: een Europese D.I.T.?
Samen met een reeks partners uit heel Europa ontwikkelde Kunstenpunt RESHAPE, een R&D-traject om
de ontwikkeling van nieuwe werkmodellen in de kunsten te stimuleren, die de positie van kunstenaars
versterken en hen in staat stellen om zowel internationaal als lokaal te connecteren. Begin 2018 werd
uiteindelijk een aanvraag ingediend in het kader van het Creative Europe-programma, met een verwacht
resultaat in de loop van mei of juni 2018. Een positief resultaat zou Kunstenpunt in staat stellen om zijn
O&O-aanpak uit te testen binnen een Europese ruimte.

1.3 Mapping van bestaande initiatieven om de positie van kunstenaars
te versterken
Kunstenpunt nam in 2017 dus verschillende initiatieven om innovatieve ideeën rond het versterken van
de positie van de kunstenaar te stimuleren. Tegelijk hadden we in ons onderzoek ook oog voor bestaande
experimenten en innovaties. Mogelijk heeft de systeemverschuiving - waar Bulayev voor pleitte - vandaag
al volop plaats. Erg veel kunstenaars en kunstwerkers uit heel Europa reageren vandaag met een
grote diversiteit aan initiatieven zoals kunstenaarsverenigingen, alternatieve valutasystemen, digitale
platformen en sensibiliseringscampagnes voor faire praktijken.
1.3.1 FREEDOM & FRENZY-INITIATIEVEN
Er beweegt veel, maar overzicht krijgen is moeilijk. Dat is de reden waarom we een online plek creërden
waar deze informatie zowel live als online kan gedeeld. We lanceerden de Facebook-groep Freedom &
Frenzy (600+ leden), waar iedereen met interesse in deze materie relevante voorbeelden kan leren kennen
en delen.
Er werden ook interessante praktijkvoorbeelden geoogst tijdens een sessie op de IETM Plenary Meeting
in Boekarest. Deze sessie, gehost door Delphine Hesters en Joris Janssens (Flanders Arts Institute),
bracht bestaande initiatieven in kaart en verzamelde methoden voor het uitwisselen van ervaringen.
Om de sessie in Boekarest voor te bereiden, deelden Delphine, Ash en Joris in een blogpost al een aantal
relevante voorbeelden en initiatieven die ze de afgelopen maanden hebben opgelijst. In vergelijking met
de Facebook-groep voegen we al een eerste laag toe: een voorlopige structuur om een aantal initiatieven
te groeperen. Op basis van deze lijst schreven Hesters en Janssens een bijdrage voor een peer reviewed
publicatie van VUB over Understanding Culture and Creativity in Brussels.
1.3.2 PERSPECTIVE: UNDERGROUND
Ook in de muziek zijn er creatieve ondernemers – op kleine en grote schaal – die erin slagen om – vaak
na lang knokken – uiteindelijk te leven van de kunst. Kunstenpunt ging op zoek naar interessante
D.I.Y.-collectieven, onafhankelijke muzieklabels en andere initiatieven uit de Vlaamse en Brusselse
underground. We gingen langs bij enkele fris denkende organisaties binnen uiteenlopende muzikale
niches: Willem Vandesande van de All Eyes On Hip Hop-parties; Wout Lievens, de man achter
dunk!festival en het post-rocklabel dunk!records; Joris Vaes van Tangram, het ‘bass-oriented’ elektrolabel
gebaseerd achter onder meer Up High Collective; en Joshua Dellaert die amper twee jaar geleden het
Gentse jazzlabel Solidude Records oprichtte. Uiteraard behelst deze fijne selectie slechts een fractie van de
wildgroei aan interessante muziekinitiatieven en -collectieven in Vlaanderen en Brussel.
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Maar in de vier diepte-interviews die we afnamen, kwamen vragen, problemen, en vaak
inventieve coping mechanisms naar boven, die interessant zijn voor zowat iedereen die in
de marge van de industriële mastodonten met muziek bezig is.
1.3.3 PERSPECTIVE: OFFSPACES
Kunstenpunt gaf een gelijksoortige onderzoeksopdracht aan curator Pieter Vermeulen met een reeks
dieptegesprekken met offspaces in de beeldende kunst. Offspaces zijn uiterst divers op het gebied van
initiatiefnemers, doelstellingen, ruimtes, werkwijze en financiering. In deze reeks brengen we een
staalkaart van deze kunstruimtes. De eerste interviews werden gepubliceerd in 2018.

1.4 Internationale conferentie en workshops rond nalatenschap van
kunstenaars
Met de steun van BOZAR, NICC en Art Brussels, organiseerde Kunstenpunt en Estate Philippe
Vandenberg en een internationale conferentie en workshops over nalatenschap van beeldend kunstenaars
(Artists’ Estates - A Legacy, 19 & 20 april, Brussel). De zorg voor de nalatenschap van beeldend
kunstenaars is cruciaal voor het cultureel erfgoed van morgen. Een goed behoud en beheer van de
collectie en het archief houdt het oeuvre in leven. Diverse partners kunnen hierin een rol spelen.
Naast de erfgenamen en verwanten van de kunstenaars kunnen zowel private, publieke als academische
instellingen een belangrijke stem hebben. De verantwoordelijkheid voor een artistiek nalatenschap is
echter geen sinecure. Wat is een goed stappenplan en welke rol kunnen alle betrokkenen op zich nemen?
Hoe verhoudt de private sector zich tot de publieke en academische sector bij een nalatenschap?
Kunnen erfgenamen van kunstenaars samenwerken en van elkaar leren? Welke rol kan de overheid hierin
spelen? En hoe kunnen levende kunstenaars hun artistieke nalatenschap reeds voorbereiden? Naast een
plenair symposium met bijdragen van o.a. Nicolas de Oliveira (Montabonel & Partners), Peter Pakesch
(Maria Lassnig Foundation), Andrew Renton (Marlborough Contemporary en Goldsmiths College), Stella
Lohaus en Hélène Vandenberghe, waren er workshops met internationale experten Shervone NecklesOrtiz (Joan Mitchell Foundation), Andrea C. Theil (Roy Lichtenstein Foundation). Inzichten werden o.a.
video-interviews verder verspreid.

1.5 (Internationale) presentatie onderzoeksresultaten
kunstenaarsonderzoek
Eind 2016 publiceerden we de resultaten van het onderzoek Loont Passie?. Terwijl in 2017 binnen ons
werk rondom de positie van de kunstenaar de nadruk lag op het vinden van inspirerende praktijken
en oplossingen, hebben we de resultaten van het onderzoek zelf in 2017 bij verschillende gelegenheden
gepresenteerd:
•

Presentatie onderzoeksresultaten Loont Passie? in Vlaams Parlement (31 januari): op uitnodiging
van de Commissie Cultuur presenteerde Delphine Hesters de onderzoeksresultaten van de studie,
met aansluitend een vragenronde voor de parlementairen.

•

Presentatie conferentie Dance Now. Work with(out) Boundaries (19 maart): in maart organiseerde
de UGent een internationale academische conferentie over de precaire positie van performers in
de dans. Op uitnodiging van de organisatoren, presenteerde Delphine Hesters de inzichten die
Kunstenpunt over de kwestie over de voorbije jaren heeft opgebouwd, doorspekt met cijfers uit het
kunstenaarsonderzoek.
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•

Bijdrage panel Dance Futures (21 maart): in maart organiseerde de International Federation of Actors
(FIA) in Brussel een werkseminar in de context van hun onderzoeks- en werktraject rond transitie
voor dansers. Delphine Hesters nam deel aan een panelsessie tijdens dit event.

•

IETM Boekarest (21 april): De plenary meeting van IETM in Boekarest had als overkoepelend thema
being an artist today. Het event bood dan ook de ideale gelegenheid om ons onderzoek te presenteren
en toetsen aan een internationaal publiek. Delphine Hesters en Joris Janssens hosten op 21 april een
werksessie met een 50-tal deelnemers onder de noemer Do it together: answers to the precarious
position of artists.

2. Het nieuwe internationale werken in de kunsten
We weten dat internationaal werken van cruciaal belang is voor de kunsten. Maar het gevoel leeft dat
de zaken fundamenteel aan het veranderen zijn. Het lijkt paradoxaal: aan de ene kant nemen de
mogelijkheid toe om internationaal te communiceren, te netwerken en te reizen. En dat niet
alleen binnen Europa, maar ook wereldwijd. Tegelijk stijgt ook de druk op de ketel, de hectiek
en de competitiviteit. Werkomstandigheden van kunstenaars worden meer precair, wat
zeker ook internationale mobiliteit stimuleert. En ook de maatschappelijke context verandert: sociale, politieke en economische veranderingen lijken de betekenis en waarde van
internationaal werken fundamenteel te veranderen. Joris Janssens: “In kunstenland lijkt het te
leiden tot een soort van Catch-22. Enerzijds ben je, als kunstenaar en organisatie, in toenemende mate
gedwongen om internationaal actief te zijn. Anderzijds is er bij velen de wil om het anders aan te pakken: een zoektocht naar meer betekenisvolle vormen van internationale uitwisseling, buiten het snelle
reizen van black box naar black box of white cube naar white cube.”

2.1 De start van het traject
In een tijd van verwarring en sluimerende verandering, startte Kunstenpunt een onderzoeks- en
ontwikkelingstraject over internationaal werken in de kunsten. In een eerste onderzoeksfase willen
we beter begrijpen wat er precies aan de hand is: in 2017 brachten we feiten, cijfers, kennis, inzichten en vooral mensen samen. Rondetafels en seminaries vonden plaats, gegevens werden
verwerkt, kunstenaars en kunstwerkers deelden inzichten - zowel tijdens ontmoetingen als online.
Wat is er precies gebeurd en gezegd? Waar vinden we de verslagen? Wat hebben we tot nu toe geleerd?
Wat zit er nog in de pijplijn? We reconstrueren de tijdslijn van het voorjaar.
13 februari
Rondetafel over kunstenaarsgericht werken binnen beeldende kunst
Met vijfentwintig kunstenaars, galeristen, medewerkers van beeldendekunstorganisaties en
andere experten werd gebrainstormd over (internationale) coproductie voor beeldendekunsttentoonstellingen. Een van de vragen was: “Zou meer (internationaal) coproduceren in de
beeldende kunst een oplossing zijn voor een aantal urgente uitdagingen?” Misschien wel, zo
luidde het antwoord, maar dan enkel als er op lange termijn wordt gewerkt en gedacht, met oog
voor de noden en het perspectief van kunstenaars.
→ Lees hier een blogpost na dit debat, en hier het verslag van Ingrid Vranken.
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28 februari
Cijfers over kinderkunsten (Krokusfestival, Hasselt)
Intussen werkten we verder aan cijferanalyses, te beginnen met een update van eerder onderzoek naar de internationale spreiding van de podiumkunsten. Tijdens een sectorontmoeting
over dans voor kinderen en jongeren, presenteerde Simon Leenknegt een preview.
→ Lees hier de feiten en cijfers over de internationale spreiding en coproductie van Vlaamse
podiumkunsten voor een jong publiek, in de periode 2000–2017
16 maart
Keynote en ontmoeting over (internationale) residenties (LUCA, Brussel).
Bij LUCA School of Arts vond een ontmoetingsdag plaats over nieuwe modellen voor artistieke
residenties. Een bevlogen keynote van Taru Elfving en een aantal concrete praktijkvoorbeelden
wierpen niet enkel licht op de diversiteit van mogelijke invalshoeken voor residenties. Het ging
ook sterk over hoe residenties inspelen op een veranderende maatschappelijke omgeving, met
economische en ecologische uitdagingen. Elfving hield een opvallend pleidooi voor ecosensitiviteit. Bij residenties gaat het niet enkel over waar je voor even uitstapt; het gaat er vooral ook
over waar je instapt: “De age of innocence voor internationale mobiliteit is helaas voorbij. (…)
Wat is het belang van internationale mobiliteit in deze tijden van sociale, politieke, economische en ecologische crises? Waarom en wanneer kies je ervoor te reizen? Wat is de impact?
Wanneer noemen we reizen duurzaam? Wie mag reizen, wie niet? Op basis van welke criteria
(artistiek en politiek)? Wat betekent het dan als kunstenaar om jezelf ‘terug te trekken’?
Waaruit trek je je precies terug? En, nog belangrijker, waar trek je in?’ (Taru Elfving)
→ Hier vind je de slides van keynotespreker Elfving (Residencies Cosmopolitics and future
cosmopolitics). Hier staat een blogpost over het evenement. Hier vind je het beknopte verslag
en meer links op kunsten.be, inclusief gepresenteerde cases van kunstenaarsresidenties bij
Wiels en het Textielmuseum.
18 april
Cijfers, issues en een rondetafel over de internationale spreiding en presentatie van podiumkunsten (Pianofabriek, Brussel)
Om deze druk bijgewoonde rondetafel over de internationale spreiding en coproductie van
podiumkunsten, werd gestart met de presentatie van cijfers - die al voor de meeting gedeeld
werden op onze blog - die tonen dat het internationale groeiscenario van spreiding en coproductie van podiumkunsten intussen een halt is toegeroepen. Dat was verrassend: bij eerdere
analyses zagen we immers telkens hetzelfde beeld van groei, i.e. steeds meer opvoeringen van
steeds meer producties, van steeds meer gezelschappen, op steeds meer podia, in steeds meer
steden, in steeds meer landen. Groei en globalisering. Tot nu.
→ De cijfers vind je hier (The Only Way is Up?). Verder maakten Marijke De Moor en Joris
Janssens een overzicht van kwesties die leven in het veld, over de heikele kwestie van de
internationale spreiding. We bundelden de besognes in een blogpost 25 problemen met de
internationale spreiding van theater en dans. Op de dag zelf hadden - na getuigenissen van
Quentin Legrand (Peeping Tom), Kristof Blom (CAMPO) en Veerle Kerckhoven (BRONKS) verschillende kleine werkgroepen het over mogelijkheden en uitdagingen in de praktijk.
→ Een meer uitgebreid verslag van deze statements en werkgroepen volgt later. Lees hier ook
een interview met Ontroerend Goed, over hun internationale parcours, naar aanleiding van
hun vijftienjarig bestaan.
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20 april 2017
Lezing over internationale netwerken in Europa en Azië (Producers Network Meeting &
Forum, Hong Kong)
In mei 2016, op de tweede bijeenkomst van het Producers Network Meeting & Forum (PNMF),
een opstartend netwerk van producers in de Chinees-sprekende regio, gaf Joris Janssens een
lezing over de ervaringen van en met Europese netwerken, wat die netwerken betekend hebben
voor de ontwikkeling van de podiumkunstensector in Vlaanderen, en de uitdagingen waar
we vandaag voor staan. Dit als opmaat voor een discussie over wat die ervaringen kunnen
betekenen in een geheel ander tijdperk en een totaal verschillende context. De lezing was een
antwoord op een vraag die we vaker krijgen bij Kunstenpunt: “Hoe kun je het ‘Vlaams Mirakel’
in de podiumkunsten uitleggen, het feit dat zo’n kleine gemeenschap in zo’n kort tijdsbestek
zoveel buitengewone talenten heeft opgeleverd? Zat er iets in het leidingwater? Is het toeval?
Of het resultaat van innovatieve beleidsvorming? Wat is de rol van internationaal n
 etwerken?
Kunnen andere regio’s of landen leren van wat er gebeurd is?”
→ Ter voorbereiding van de derde meeting van PNMF, publiceerden we een transcriptie
van die lezing: History and Science Fiction of Performing Arts Networking (1981-2068),
overgenomen op de website van IETM.

2.2 Analyses, casestudies, onlinetool, kennisdeling en debat over
de internationalisering van niet-klassieke muziek
Het onderzoek naar de internationalisering van muziek is een cutting edge huzarenstukje.
In het verleden wees de sector herhaaldelijk op het belang van de internationalisering van de muzieksector, omwille van het cruciale belang voor de loopbaanontwikkeling van bands, muzikanten, componisten
en andere betrokkenen. Empirisch materiaal ontbrak echter. Ons onderzoeksproject Have Love Will
Travel legt de focus op die ‘export’: Hoeveel Belgische artiesten treden op in het buitenland? Over hoeveel
optredens gaat het? Waar spelen ze het vaakst? De focus van de cijferanalyse ligt op de periode 2013–
2017. De gegevens verzamelen we bij songkick.com en bandsintown.com, setlist.fm en facebook-data van
Belgische artiesten en bands. Het voorlopige resultaat is een set van gegevens over 24.175 buitenlandse
liveconcerten en dj-sets uit de periode 2013–2017.
Het proces van gegevensverzameling werd uitgebreid gedocumenteerd en gedeeld via de blog van
Kunstenpunt, en begin december ook toegelicht door Tom Ruette op een oploop die de Boekman Stichting
organiseerde naar aanleiding van de lancering van de nieuwe Cultuurindexcijfers in Nederland.
Een cijferanalyse werd uitgediept in een aantal casestudies over de internationale trajecten van Selah
Sue, De Beren Gieren, Aborted, Balthazar en Oscar & de Wolf. Valerie Ansoms schreef een thesis cultuurmanagement over internationale doorbraken van bands, zowel in de ‘alternatieve mainstream’ als in de
underground. Op 19 december werden de resultaten gepresenteerd voor een 150-tal aanwezigen in de AB,
tijdens de zogeheten Muzikale Terzake - een evenement van Poppunt - waarna muzikanten en managers
hierover in debat gingen.

2.3 Pop-up tijdschrift re/framing the international
In november verscheen het eerste van een driedelige reeks pop-upmagazines, waarin we trends, cijfers,
inzichten en visies deelden. In de eerste reeks verschenen reflecties van onder meer Taru Elfving, Pieter
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de Buysser, Simon Leenknegt, Joris Janssens, Hilde Teuchies. Ook waren er twee diepte-interviews van
Tom van Imschoot, met Agentschap (Kobe Matthys) en Selma en Soufiane Ouissi.

3. Ecosysteem van de kunsten
3.1 Spreiding en lokale presentatie
Kunstenaars en kunstenorganisaties zien de druk op lokale presentatiemogelijkheden toenemen; lokale
cultuurwerkers zijn vragende partij voor betere ondersteuning om in te spelen op belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke verschuivingen. Beleidsvoerders op verschillende niveaus herpositioneren zich.
In 2016 presenteerde Kunstenpunt een analyse over de lokale spreiding van de kunsten, onder de noemer:
Kunst in de Nevelstad. De discussie werd ook in 2017 met grote intensiteit gevoerd - zowel in de sector als
in de politiek. Hieronder lees je een aantal concrete initiatieven die we ondernamen:
•

Aanvuren van het brede debat met een objectieve analyse van de spreidingskwestie in de podiumkunsten (Productie en spreiding, een tweede bodemonderzoek) dat leidde tot persaandacht en een
geanimeerd debat in het Vlaamse Parlement

•

Ontmoetingsdag in CC Strombeek - georganiseerd in samenwerking met VVC, OKO en Het
Theaterfestival - omtrent nieuwe allianties voor de lokale presentatie van podiumkunsten

•

Verslag van het traject 360° in de vorm van een praktische poster, vijf werksessies voor lokale cultuurwerkers van CC’s en diensten cultuur om hun expertise rond beeldende kunst te versterken rond de
thema’s van langetermijnvisie-ontwikkeling, draagvlak, samenwerkingen, ‘meer dan tentoonstellen’
(procesmatige benadering) en perspectief kunstenaar.

•

Toelichten op de VVC-dag door An Seurinck van de resultaten van het traject 360° toe met aansluitend
een workshop

•

Organisatie van een eerste Collegagroep Niet-Versterkte Muziek i.s.m. VVC voor een betere spreiding
van jong talent klassieke muziek.

“Ik ben ervan overtuigd dat het 360°-traject heeft bijgedragen tot mijn algemene
kennis en manier van aanpakken rond tentoonstellingsopbouw.”
CHIEL VANDENBERGHE, DIRECTEUR CC MENEN
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3.1.1 INFOSESSIES KUNSTENDECREET
In 2017 oriënteerden we de drie infosessies over het Kunstendecreet naar deelnemers die een eerste keer
een subsidie willen aanvragen. De maximale capaciteit is telkens 50 deelnemers die we gratis een plenaire
presentatie aanbieden, met aansluitend een workshop in kleine groepen. Het totale aantal deelnemers lag
in de sessies van april en augustus merkelijk lager dan in 2016, maar de sessie van december was meer
dan volzet. Meteen na de infosessie vroegen we alle aanwezigen om een online evaluatie in te vullen.
De positieve respons sterkt ons in de noodzaak om deze infosessies te blijven organiseren. De waardevolle
feedback van gebruikers inspireert ons ook om de formule bij te sturen waar mogelijk.
3.1.2 ROL VAN DE KUNSTINSTELLING: THE FANTASTIC INSTITUTION EN BLAUWDRUK
WERKTAFELS
Kunstencentrum BUDA verkende met The Fantastic Institution “een tijdelijke ruimte - ergens tussen
realiteit en fictie - met kunstenaars, curatoren en theoretici om samen te reflecteren over The Fantastic
Institution” Zaken als macht, geld, ruimte, tijd, gedeelde verantwoordelijkheden, exclusiviteit versus
openheid, flexibiliteit versus stabiliteit, zacht versus moeilijk, klein versus groot, kwantiteit versus
kwaliteit, waren terugkerende vragen. Kunstenpunt registreerde de talks en publiceerde teksten,
achtergrondmateriaal en audiovisuele captaties in een onlinedossier.
Tijdens de lanceringsweek van Kunstencentrum Vooruit als instelling van de Vlaamse Gemeenschap
organiseerde Vooruit, Kunstenpunt en rekto:verso drie rondetafels met als uitgangspunt de vraag:
‘Wat verwacht jij van een kunstinstelling?’ Het ging er over klein en groot, fair practices, fantastic
institutions, transitie, solidariteit en heel wat meer. De rondetafels zijn besloten, maar Kunstenpunt en
rekto:verso brachten verslag uit.
3.1.3 MAPPING VAN DE HEDENDAAGSE PODIUMKUNSTEN VOOR INTERNATIONALE
PUBLIEKEN
“Achter de Eurocratische façade van Brussel schuilt een stad met een rijke, originele en gemengde
artistieke scène, die de diversiteit van zijn bevolking weerspiegelt. (...) Deze mapping biedt een overzicht van de Belgische artistieke scène, verdeeld in een sectie over Vlaanderen, één over Wallonië en
één over Brussel.” Naar aanleiding van de plenary meeting in Brussel, ontwikkelden IETM, Kunstenpunt
en Wallonie-Bruxelles Théâtre-Danse (WBTD) een overzicht van de podiumkunsten in Vlaanderen en
Brussel.

3.2 Sectorplatformen
3.2.1 MUSIC INDUSTRY AWARDS
De Music Industry Awards, of kortweg de MIA’s, is een jaarlijks muziekevent waarbij de meest
verdienstelijke artiesten van het afgelopen jaar worden bekroond met een award. De MIA’s zijn een
samenwerking tussen de VRT (TV-show) en Kunstenpunt (sectorfeest) met de steun van onder meer
beheersvennootschappen Sabam, Simim, Playright en de Belgian Entertainment Association (BEA).
De Music Industry Awards bestaan sinds 2008 en zijn ondertussen uitgegroeid tot de belangrijkste
muziekprijzen in België. Het is niet enkel een awardshow, het is ondertussen ook het drukst bezochte
netwerkevenement in de Vlaamse muzieksector. De winnaars van de prijzen in 2017 (met betrekking op
het voorgaande jaar 2016) vind je op de site van de MIA’s.
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3.2.2 WERELDMUZIEKNETWERKMEETING
Samen met het Belgisch Wereldmuzieknetwerk (BWMN) organiseerden we een sectorbijeenkomst in de
Centrale (Gent) op 6 juni. De bedoeling van deze bijeenkomst - met een 50-tal deelnemers - was voornamelijk de sector samen te brengen om te netwerken en te reflecteren rond het thema ‘diversiteit in de
media’. Er werden drie sprekers uitgenodigd: Tomas Coppens (VRT Studiedienst, cel Diversiteit), Filip De
Groote (plugger wereldmuziek bij de radio’s) en Luc Mishalle (Met-X).

4. Kunst en/in het publiek(e)
4.1 Experiment: residentie kunstenaar in school
Kunstenpunt begeleidde een traject, dat kadert binnen het actieplan Cultuur en Onderwijs Samen voor
meer en beter: Vier kunstenaars – waaronder twee auteurs – krijgen de kans om bij wijze van experiment
langere tijd in een school te resideren. Door de aanwezigheid van de kunstenaar, wordt zowel de school
geïnspireerd om rond kunst en cultuur aan de slag gaan, als de kunstenaar zelf voor wie de school een
bijzondere inspiratieplek kan zijn. Daarbij worden afspraken gemaakt rond een goede balans tussen
mogelijke interventies en tijd voor het creatieve proces. De kunstenaars worden ingeleid in Cultuur in de
spiegel, maar krijgen voor de rest de vrijheid om de mogelijkheden van hun residentie te onderzoeken.
Na een evaluatie van de piloottrajecten, zal bekeken worden of het wenselijk en haalbaar is om het
concept op grotere schaal verder te verspreiden.
Door te grote tijdsdruk kon slechts één traject gerealiseerd worden - de residentie van beeldend
kunstenaar Ria Verhaeghe in VTI Waregem in samenwerking met Be-Part Waregem - en niet de twee
geplande trajecten. Terugblikkend stellen we vast dat er steeds meer partners bij het pilootproject betrokken werden. Tijdsdruk door de strakke planning van een schooljaar, een ontbreken van een centrale
coördinatie en een late beslissing over het beschikbare budget lijken hierbij de verantwoordelijke factoren.
Een grondige evaluatie met een verslag van Ria Verhaeghe werd overgemaakt aan partners Iedereen
Leest/VFL, CANONCultuurcel en Departement CJM.

4.2 Workshops & monitoring Pilootprojecten Kunst in Opdracht
De Pilootprojecten Kunst in Opdracht hebben als doel bestaande praktijken, samenwerkingsverbanden
en (wetgevende) kaders open te rekken en te vernieuwen via het realiseren van vijf grensverleggende
kunstprojecten in de publieke ruimte. Alle pilootprojecten zijn nu in de productiefase.
In 2017 organiseerden Team Vlaams Bouwmeester, Kunstenpunt en Departement CJM
vier workshops voor opdrachtgevers, bemiddelaars en kunstenaars die zich verder willen
verdiepen in kunst in opdracht. Door de fase in het proces waarin het project in Aalst zich in het
voorjaar van 2017 bevond (ontwikkeling van een gedeelde visie op kunst in publieke ruimte door Stad
Aalst en Netwerk), werd deze workshop uitgesteld naar 2018.
De vier workshops in 2017:
1. Eerste workshop (Genk) focust op het thema participatie: Wat zijn de diverse benaderingen en
methodieken voor participatieve trajecten bij kunst in opdracht? Wat zijn de verwachtingen van de
opdrachtgever? Ligt de klemtoon op het proces of op de artistieke output? Hoe gaat een kunstenaar
daarmee om?
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2. Tweede workshop (Antwerpen) gaat dieper in op autonomie versus opdracht in relatie tot ruimte voor
maatschappijkritische reflectie, met bijzondere aandacht voor de rol van de opdrachtgever hierin.
3. Derde workshop (Herzele) zoomt in op reflectie op het publiek domein. Wat betekenen beperkende
randvoorwaarden als je met kunst aan de slag gaat in het publiek domein?
4. Vierde workshop (Gent) onderzoekt hoe je plaats kan vrijwaren voor kunst in een
stadsontwikkelingsproces.
Naast de organisatie van workshops werden de trajecten verder gemonitord door de stuurgroep met vertegenwoordigers van de initiatiefnemers en externe experten, in functie van toekomstige kennisdeling en
aanbevelingen voor sector en beleid.

4.3 Inhoudelijke uitwerking van de IETM plenary meeting
Voor het eerst vond een plenary meeting van het grote internationale podiumkunstennetwerk IETM
plaats in Brussel van 22 tot 24 november, de stad waar het netwerk zetelt. Kunstenpunt was betrokken bij
de uitwerking van een aantal elementen in het programma van Can we talk? Kunst in tijden van populisme: Marijke de Moor ontwikkelde een aantal wandelingen langs artistieke hotspots. Joris Janssens zat in
de werkgroep die verantwoordelijk was voor het uittekenen van het randprogramma, over kunst in tijden
van populisme. Tijdens een sessie over beleid van de Europese unie stelde Hilde Teuchies een tekst voor
over de plek van cultuur in het Europese project. Joris Janssens schreef ook een blogpost over Governing
with populists, een sessie waarin een panel stilstond bij de relatie tussen kunstenorganisaties en politici
in diverse getroffen gebieden (Nederland, Hongarije, Polen, Catalonië).

4.4 Summer School #2: Making Public Domain
Publieke ruimte is in het beste geval de plaats die altijd andere stemmen, ideeën, beelden of opinies
toestaat, die de mogelijkheid tot dissensus steeds open houdt, kortom de plek waar de samenleving in
relatie tot het andere wordt gevormd. Die meerstemmigheid moet telkens opnieuw afgedwongen worden.
Kunstenaars, activisten, advocaten, journalisten of burgers ontwikkelen strategieën en methodieken om
publiek domein te genereren. De summerschool van 11 tot 15 september, bestond uit vijf dagen lezingen,
workshops, presentaties en bezoeken aan sites in Antwerpen.
Kunstenpunt was partners in de summerschool omwille van onze betrokkenheid bij de 'pilootprojecten kunst in publieke ruimte' en omdat ‘publiek maken’ en ‘publiek’ één van onze thema’s is. Summer
School #2 is onderdeel van het onderzoeksproject Making Public Domain van Nico Dockx (Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten) and Pascal Gielen (ARIA), georganiseerd door ARIA, Koninklijke
Academie voor Schone Kunsten, Middelheim Museum, Kunsthal Extra City, Departement Cultuur, Jeugd,
Media & Kunstenpunt.

5. Interculturaliteit & Stedelijkheid
5.1 Scan&Do, interculturaliseringstraject voor kunstenorganisaties
Kunstenpunt startte in 2015 i.s.m. het Sociaal Fonds Podiumkunsten het interculturaliseringstraject
sCan&Do. In 2017 schaarde ook het Minderhedenforum zich achter dit project.
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Momenteel begeleidt Kunstenpunt vijf kunstenorganisaties actief bij het interculturaliseren van hun werking: naast Kunstencentrum CAMPO (Gent) werden ook begeleidingstrajecten opgezet met Netwerk Aalst (Aalst), Democrazy (Gent), Theaterfestival (Brussel,
Gent, Antwerpen) en De Singel (Antwerpen).
Kunstenpunt was naast sCan & Do ook aanspreekpunt en klankbord voor kunstenorganisaties met vragen
over het intercuraliseren van hun werking.
In overleg met BKO/RAB, Actiris, Vlaams Fonds voor de Letteren, Fonds Amateurkunsten en andere
partners werd bekeken hoe de tool breder inzetbaar is en aanvullend kan werken op andere tools uit
belendende sectoren. In 2018 wordt bekeken hoe de tool verder uitgerold kan worden en hoe leerprocessen uit deze coachingstrajecten breed gespreid kunnen worden met de kunstensector.

5.2 Nieuwstedelijke Grond; residentie, publicatie en ontmoeting rond nieuwe
artistieke hotspots in steden
Eén van de kerntaken van Kunstenpunt is het monitoren van evoluties in de kunstenpraktijk en het in
kaart brengen van een mogelijke toekomst.In onze steden zien we heel wat plekken waar interessante
kruisbestuivingen plaatsvinden. Op welke manier ontstaan deze nieuwe plekken? Wie maakt er deel van
uit en wie niet? Welke dynamieken zijn er aan het werk? Welke allianties worden er gesloten?
Met Nieuwstedelijke Grond willen we een verkenning maken van wat vandaag territoria
zijn van nieuwstedelijke creatie. De landschapstekening van 2014 maakten stelde: “Imagine the arts
field in Flanders as a city”; voor Nieuwstedelijke Grond draaiden we het perspectief om: “Imagine the
city as an arts field.”
De Nederlandse auteur Chris Keulemans was een maand te gast in Brussel, op zoek naar dergelijke
broeihaarden van nieuwstedelijke creatie. De impressies werden ontsloten via een blog, een longread, een
pocketpublicatie en een ontmoeting, Staat van de Stad, op 9 september tijdens het Theaterfestival.

5.3 Overige initiatieven
Minister van Cultuur Sven Gatz bundelde met de overkoepelende organisaties uit de culturele
wereld en de jeugdsector de krachten om te bekijken hoe ze samen de asielzoekers in ons land een
cultureel programma kunnen aanbieden. Onder impuls van het kabinet werd daartoe de werkgroep
vluchtelingen opgezet. In maart organiseerden de steunpunten de Ambrassade, Faro,
Socius en Kunstenpunt samen met het departement CJM en het Agentschap Integratie
en Inburgering drie info- en ontmoetingsmomenten (Antwerpen, Gent en Leuven) over
werken met en voor vluchtelingen in kunst, cultuur en jeugdwerk. Naast info over het statuut,
de juridische en sociale rechten van mensen op de vlucht, werd er heel wat praktijkervaring gedeeld en
tips en tricks uitgewisseld. De blogpost Bed, Bad, Brood en Bach bundelde enkele inzichten uit deze infoen ontmoetingsmomenten. Via het uitwisselingsplatform Cultural Welcome Refugees kunnen mensen
praktijken en oproepen met elkaar delen.
Kunstenpunt stemde regematig af met andere steunpunten Socius, FARO, De Ambrassade en het
Agentschap Integratie en Inburgering hoe het thema diversiteit benaderd wordt in de verschillende sectoren en wat belangrijke vragen en noden zijn.
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Vanuit die kennisdeling werd zowel binnen elke sector, als tussen de verschillende sectoren, nagedacht
over mogelijke acties die kunnen worden opgezet en hoe we elkaar daarbij kunnen versterken.
Bestaande longreads over de kunsten en diversiteit, ten slotte, werden ontsloten in een onlinedossier.

6. Kunst & Transitie
In 2017 verschenen drie bijdragen over aspecten van Kunst & Transitie: een verslag van
een conferentie over coöperatieve deelplatformen op 9 maart, een verkenning van de verschillende mogelijkheden om duurzame investeringen te financieren en een b
 espreking
van praktijkvoorbeelden duurzame mobiliteit in de kunstensector. Deze laatste bijdrage
kaderde in het redactieproces van de schrijfopdracht aan Jeroen Peeters, die in februari 2018 leidt tot
de publicatie van een artikel over transitie-oefeningen voor een duurzame mobiliteit van kunstenaars,
kunstwerken en kunstwerkers.
Het was ook in dit milieuthema dat Duurzaam Kunstenpunt in 2017 een nieuwe stap zette: de CO2compensatie van internationale vluchten. Elke medewerker zal na het boeken van een vlucht meteen
de CO2-uitstoot compenseren via Treecological, een initiatief van Bos+ en Ecolife. Op uitnodiging van
kunsthogeschool KASK/Conservatorium in Gent gaf Nikol Wellens op 5 mei een sessie over duurzame
mobiliteit in het kader van een reflectiemoment voor docenten en medewerkers.
Kunstenpunt bleef geëngageerd in Pulse Transitienetwerk Cultuur waar een verbreding van de
opdracht naar de domeinen jeugd en media onverwacht gepaard ging met een grondige herschikking van
de organisatie en team. Nikol Wellens nam de afronding en evaluatie van de in 2015 begonnen praktijkgemeenschap complementaire munten op zich. De volledige documentatie van het traject is nu in goede
handen bij Muntuit. In het programma voor de jaarlijkse trefdag Hoogtij/d op 24/10 in De Roma bracht
Kunstenpunt een sessie met Lode Vranken en Marthe Van Dessel over de projecten het kunstenaar
scollectief Future Farmers. De trefdag bracht 175 deelnemers uit de sectoren jeugd, sociaal cultureel
werk, erfgoed, kunsten en media bij elkaar in Borgerhout. Met het oog op een inspirerende digitale
publicatie over Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen in het kader van Agenda 2030 voor Duurzame
Ontwikkeling in 2018, is Nikol Wellens actief in de werkgroep SDGs die praktijkvoorbeelden verzamelt
en ontsluit. Pulse is actief lid van TransitieNetwerk Middenveld en werkte mee aan de test van een nieuwe
methodiek Betergem 2037, een workshop waarbij deelnemers met de nodige humor geprojecteerd worden
in de toekomst. De eerste oproep van FoCI om aanvragen in te dienen voor het financieren van energiezuinige investeringen in gebouwen voor cultuur en jeugd werd ruim verspreid.
Ecopolis 2017 onderzocht het thema digital together via debatten met auteurs, activisten en
onderzoekers en via artistieke interventies. Een stampvol Kaaitheater zat op zondagochtend 8 oktober
om 11 uur ademloos te luisteren naar Kate Raworth, de auteur van Doughnut Economics: Seven Ways to
Think Like a 21st-Century Economist.
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INFORMATIE- EN DIENSTVERLENING OP VRAAG
Dagelijkse oriëntatie en
praktijkondersteuning voor een
waaier aan doelgroepen
Kunstenpunt volgde in 2017 de klassieke twee paden om kennis te delen:
1. via een aanbod (‘stock’) voornamelijk online via o.a. de oriëntatiepagina’s voor kunstenaars en
organisaties Werken in de Kunsten, onze kunstendatabank, nieuwsbrieven, dossiers, online specials,
blogposts etc. en
2. op vraag (‘flow’) via persoonlijk contact. Dagelijks worden aan quasi alle medewerkers van
Kunstenpunt vragen gesteld: direct tijdens informele gesprekken en geplande ontmoetingen,
via e-mail (zowel via een persoonlijk als algemeen adres) en aan de telefoon.

1. Tien voorbeelden van dagelijkse vragen
Elke dag zien we een diversiteit aan vragen binnenkomen. Hieronder lees je een staalkaart:

Met welke galerie zou ik best
contact kunnen opnemen?

Waar zou ik financiering kunnen zoeken
voor een internationale coproductie?
Heb je een voorbeeld van een
aanvraag voor projectsubsidie die
positief beoordeeld werd?”

Kan je in het kader van mijn
volgend artistiek project mee
nadenken over participatieve
methodieken?

Ik zoek [de nabestaanden van]
[de vertegenwoordiger of
rechthebbenden van][een werk van]
[artiest x], kunnen jullie helpen?

Een buitenlandse festivalorganisator vraagt een overzicht
en contactgegevens van
“emerging talent” binnen een
bepaald kunstgenre.

Zou je mijn cv en tentoonstellingen
kunnen opnemen in jullie databank?
Hoe evolueerde de internationale spreiding
van jazz over de laatste jaren?

Ik ben me aan het verdiepen in een urgente
kwestie rond de kunsten en wil weten of jullie
daarover gewerkt hebben en mogelijke tips
voor interessante praktijkvoorbeelden.

Mag ik een lijstje van programmatoren
podium om mijn nieuwe voorstelling
te promoten?
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Praktijkondersteuning is een kerntaak en alle medewerkers zijn erbij betrokken.
Kunstenpunt is 40 uur per week open: voorbijgangers stappen soms binnen met een vraag. Telefonische
vragen worden in de mate van het mogelijke meteen beantwoord en e-mails binnen de vijf werkdagen
(niet alle medewerkers werken voltijds). Vaak bestaat het antwoord uit het doorverwijzen naar online-informatie of naar externe bronnen. Regelmatig pikken we via vragen signalen op over zorgen die op het
terrein leven en die ons inspireren bij het ontwikkelen van nieuwe initiatieven.

“Als Vlaming werkzaam in Nederland blijf ik graag op de hoogte van wat er reilt
en zeilt in het kunstenveld in Vlaanderen. Als professional heb ik behoefte aan
overstijgende informatie en contextualiserende beschouwingen (...). Kunstenpunt
bedient mij op mijn wenken – en hoe! Snel (verslagen, blogposts verschijnen the
morning after), overzichtelijk (kleurrijke infographics), open source (D.I.T.-oproep
en databank), zichtbaar (Facebook, in levenden lijve, nieuwsbrief), to-the-point. Een
combinatie van betrokkenheid, kundigheid, en weten waar je als instelling aan wil
bijdragen. En bovenop dat alles, nog iets anders, je ne sais quoi, of is het gewoon het
gevoel van een kloppend hart op de juiste plaats?”
BARBAR A VAN LINDT, ARTISTIEK LEIDER DAS THEATRE & BOARD DAS GR ADUATE SCHOOL

2. Evaluatie van onze vraaggerichte
praktijkondersteuning
Het onderscheid dat doorgaans gemaakt wordt tussen eerstelijnshulp (onze kerntaak) en tweedelijnshulp
(maatwerk en geen kerntaak) is niet altijd scherp te maken. Om intern de visie op praktijkondersteuning
te versterken, startten we na de zomer van 2017 een traject. Doel was om van elkaar te leren en binnen het
team intern af te stemmen over hoe we met welke vragen omgaan en de externe communicatie over ons
aanbod en beschikbaarheid te verbeteren.
Via twee oefeningen leerden we dat iedereen belang hecht aan kwaliteitsvolle praktijkondersteuning en veel tijd investeert in het beantwoorden van vragen. Er bleken verschillende praktijken in het team naast elkaar te leven, vaak ingegeven door relevante verschillen
in functie, takenpakket en expertise. Een andere belangrijke factor is de diversiteit in de mate van
professionele ontwikkeling van kunstenaars en medewerkers in organisaties of (sub)sectoren. Hoe zwakker de professionaliteit, hoe groter de nood aan herkenbaarheid en vaak ook de vraag naar maatwerk.
Via werk- en infosessies stimuleren we kennisdeling binnen professionele netwerken.
Soms contacteert men ons met vragen die gesteld aan een zoekmachine tot het juiste antwoord leiden en
moeten we vaststellen dat (digitale) onderzoekscompetenties van zo’n vragenstellers zwak zijn.
De ontsluiting van onze online-informatie blijft daarom een belangrijk aandachtspunt.
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De verschillende profielen van vragenstellers, beleidsverantwoordelijken en onderzoekers
- vaak ook buiten de kunstensector - gevorderde professionals of beginnende kunstenaars
eisen van het team een grote wendbaarheid. De ene vrager verwijzen we door, de andere geven we
een antwoord als expert en een derde stellen we coachende vragen, steeds met oog voor de vraagcontext
en in een heldere taal.
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INTERNATIONAAL
Kansen creëren, uitwisseling
stimuleren en aandacht voor
nieuwe regio’s
In bijlage 2 lees je een overzicht van de internationale acties in 2017.

Kunstenpunt faciliteerde in 2017 duurzame internationale relaties voor kunstenaars en organisaties
door kansen te creëren voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland, in te zetten op
internationale uitwisseling van kennis en expertise, internationale kunstwerkers te laten kennismaken
met het Vlaamse landschap en haar spelers en bruggen te bouwen met (beleids)partners. In 2017 was er
bijzondere aandacht voor het nieuwe internationale werken.

1. Aandacht voor het nieuwe internationale werken
Het voorbije jaar stonden we stil bij het (nieuwe) internationaal werken in de kunsten en bij de ondersteunende rol van Kunstenpunt daarin. De kunstensector werkt in een modus van steeds meer touren in
steeds meer landen en kijkt daarbij vooral naar plekken waar er middelen zijn en die erkend worden als
kwaliteits- en succesvol zodat het positief afstraalt op carrières. De kern van de internationalisering lijkt
daarmee onder druk te staan, namelijk de kwaliteit van de ontmoeting en de verrijkende interculturele
dialoog. Bovendien zijn de internationale productie- en distributie middelen niet voor iedereen toegankelijk, is er ook in de kunsten een kloof tussen noord en zuid, zijn we vooral westers georiënteerd en is
de grote ecologische voetafdruk groot. Niet het internationaal werken op zich wordt in vraag gesteld, wél
de manier waarop, wat een aanleiding is om de basiswaarden van internationaal werken in de kunsten
opnieuw scherp te stellen.
In 2017 gingen we met deze vragen rond internationaal werken aan de slag, zowel binnen
de cel Onderzoek & Ontwikkeling als binnen onze eigen internationale programma’s en in
onze samenwerking met overheden op Vlaams en Europees niveau.
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2. Vier kernwaarden
In de realisatie van onze internationale activiteiten hadden we aandacht voor:
1.

Diversiteit en diversifiëring
We hadden aandacht voor diversiteit op gebied van leeftijd, gender, culturele achtergrond
en type spelers bij het uitnodigen van professionals uit het buitenland, bij het samenstellen
van ontmoetingsprogramma’s voor buitenlandse bezoekers en bij de keuze van buitenlandse festivals en beurzen. Kunstenpunt verbindt zijn internationale werking met het werken
rond diversiteit in Vlaanderen.
→ Voorbeelden *** Bezoekersprogramma Bâtard festival met aandacht voor opkomend
talent *** Samenwerken met Moussem en Mophradat rond uitwisseling met de Arabische
wereld *** Kleinere showcasefestivals die gericht zijn op niches en op andere gebieden
in Europa zoals Noord-, Centraal- en Oost-Europa (Talinn Music Week, Ment Festival
Ljubljana) *** Deelname aan IETM Plenary meeting in Boekarest *** Focus op de MENAregio ***

2.

Internationalisering in alle functies en thema’s
Faciliteren van internationale relaties gaat niet enkel over het vinden van internationale
co-producenten of presentatiemogelijkheden. Ook de functies als ontwikkeling en participatie komen aan bod en de transversale thema’s die leven in de sector. Internationale
relaties is niet enkel een zaak van de internationale medewerkers maar van alle medewerkers van Kunstenpunt.
→ Voorbeelden *** Uitwisselingsprogramma’s rond digitale cultuur tussen Vlaanderen,
Wallonië, Nederland en Nordrhein-Westfalen (NRW) *** Werken rond de positie van kunstenaars *** Actieve participatie tijdens de workshop met kunstenaars en organisaties
uit Oost-Europa in Ljubljana ** Deelname kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen
aan een kennisdelingstweedaagse in Nederland rond fair practices ***

3.

Aandacht voor context en verdieping bij internationaliseren
Internationale samenwerking vertrekt vanuit een wederzijds begrip van de bredere context
van het kunstenveld en de samenleving. Kunstenpunt heeft meer aandacht voor die contextualisering tijdens bezoekersprogramma’s en tijdens werkbezoeken in het buitenland in
de vorm van lezingen, rondetafelgesprekken en essays waarin deelnemers hun ervaringen
over het bezoek aan een andere cultuur neerschrijven.
→ Voorbeelden *** Ontmoeting met kunstenaars en organisaties uit Oost-Europa in
Ljubljana die werd voorafgegaan door de verdiepende conferentie in Brussel, Another
Europe, More Europe *** Rondetafelgesprek met kunstenaars en organisaties uit Tunis
tijdens het werkbezoek aan Tunis *** Werkbezoeken aan Oost-Europa, Marokko en
Tunesië leverden in totaal meer dan twintig essays op van deelnemers ***

4. Ecologisch internationaal werken
Kunstenpunt werkt aan zijn ecologische voetafdruk door met de trein te reizen voor afstanden tot zes uur en de CO2-uitstoot van vluchten te compenseren. Kortstondige en vluchtige
internationale verblijven trachten we te vermijden. Compenseren is niet voldoende, maar
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het is een eerste stap in het bewustworden van de kost van een reis aan de natuur en het is
het vertrekpunt voor een traject over duurzaam internationaal reizen.

3. Kansen voor Vlaamse kunstenaars
in het buitenland en voor buitenlandse
kunstenprofessionals in Vlaanderen
Kunstenpunt faciliteert duurzame internationale relaties in de vorm van informatie en onderlinge kennisdeling, bezoekersprogramma’s, werkbezoeken en promotie-events in binnen- en buitenland.
Deze programma’s zijn bedoeld om partijen samen te brengen en te matchen, i.e. de juiste mensen met elkaar verbinden. Een kunstenaar zoekt bijvoorbeeld een residentie of werkplaats, een producent partners,
een gezelschap speelplekken, een sector gemeenschappelijke visibiliteit in het buitenland, kunstenaars en
organisaties zoeken peers die rond dezelfde topics werken om samen te leren en nieuwe betere werkvormen te ontwikkelen.

3.1 Informatie- en kennisdeling
Via infosessies, een reeks expertmeetings en online specials en who’s who van de Vlaamse kunsten,
deelden we informatie en inzichten met sector en beleid - met de hulp van een reeks partners en externe
experten:
•

Infosessie over kunstenaarsresidenties en werkplaatsen in Vlaanderen en Nederland, Resonating
Spaces (16 maart, LUCA School of Arts)

•

Expertmeetings rond werken in en met een bepaald land waarbij deelnemers kennis en ervaring delen
en waarbij geïnteresseerden kunnen leren van die ervaringen, georganiseerd in nauwe samenwerking
met het Departement CJM, Buitenlandse Zaken en het Europese beleid:
»»

Werken in en met Japan naar aanleiding van de oprichting van Arts Flanders Japan (8 mei)

»»

Werken in en met Turkije naar aanleiding van een initiatief van More Europe en Goethe
Instituut (9 november)

»»

Werken in en met China naar aanleiding van het werkbezoek minister Gatz aan China in
 ecember 2018
d

»»

Rondetafel rond samenwerken met kunstenaars en organisaties uit en in het Midden-Oosten en
Noord-Afrika (MENA) (14 juni, GC Vaartkapoen)

»»

Rondetafel rond werken in en met Tunesië over de impact van de revolutie op de kunstscene
(3 oktober) en over de hedendaagse kunstscene in Tunesië (6 oktober)

•

Via online specials - onder de vlag van Let me be your guide - worden delen van het Vlaamse kunstenlandschap voor buitenlandse professionals online zichtbaar gemaakt via toegankelijke landschapsteksten en audiovisuele portretten van makers en werk. De specials worden gepromoot tijdens bezoekersprogramma’s en internationale activiteiten.
»»

Turning Photography geeft internationale beeldendekunstprofessionals een overzicht van
Belgische hedendaagse fotografen naar aanleiding van de tentoonstelling van Dirk Braeckman in
het Belgisch paviljoen tijdens de 57ste Biënnale van Venetië. De visuele special bevat essays en
interviews van insiders over de uniciteit van onze hedendaagse fotografie.

»»

Belgian Jazz biedt internationale muziekprofessionals een overzicht van m hedendaagse jazz-
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acts, muzikanten en venues in Vlaanderen en Brussel, een outsiders’ blik op onze jazzscene, tips
van kenners over hoe naar jazz te luisteren en een compilatie van hedendaagse tracks.

3.2 Bezoekersprogramma’s
Kunstenpunt nodigde buitenlandse professionals uit zoals programmatoren, curatoren, journalisten en
kunstenaars om kennis te maken met Vlaamse kunstenaars en organisaties. Deze bezoekersprogramma’s
werden georganiseerd naar aanleiding van een festival of event in Vlaanderen (groepen) - zoals Classic
Connections, Belgian Jazz Meeting, Bezoekersprogramma Bâtard Festival, From Brussels with Love,
Highlights from the Lowlands - of georganiseerd op individuele basis (programma’s op maat).

“Juste un petit mot pour te dire que Yuki Okumura et moi-même exposeront à partir
de septembre 2018 à Kyoto sous le commissariat de Mami Kataoka. Un grand merci
d’avoir organiser cette rencontre avec Mami.”
BEATRICE BALCOU, BEELDEND KUNSTENA AR DIE WOONT EN WERKT IN BRUSSEL ,
A AN LISSA KINNAER (KUNSTENPUNT) NA ONTMOETING MET JAPANSE CUR ATOR

3.3 Showcases en promotionele initiatieven
Kunstenpunt organiseerde werkbezoeken aan buitenlandse (showcase)festivals en beurzen en ondersteunde ter plaatse de promotie van Vlaamse kunstenaars die geselecteerd werden voor showcases.
Via een gemeenschappelijke stand en bijhorend promotiemateriaal op beurzen werd de zichtbaarheid
van Vlaamse kunstenaars en organisaties vergroot. Bij een focus op Vlaamse kunsten tijdens een festival
of wanneer de Vlaamse regering een festival of organisatie selecteert als presentatieplek, ondersteunt
Kunstenpunt ook de internationale netwerking voor de Vlaamse kunstscene.
•

Beurzen en/of showcasefestivals: Jazzahead (Bremen), Womex (Katowice), Eurosonic (Groningen),
Tallin Music Week, The Great Escape (Brighton), Mama (Parijs), Reeperbahn (Hamburg), Classical
Next (Rotterdam), Crossroads (Roubaix)

•

Steun aan netwerking van Vlaamse kunstenaars die geselecteerd werden op festivals: Biënnale
van Venetië via o.a. Turning Photography, World Music Days ISCM Festival (Vancouver), netwerk
ontmoeting ter gelegenheid Vlaamse aanwezigheid On Site tijdens FIAC (Parijs)

•

Focus op Vlaanderen: Assitej World Congress rond Vlaams kinder- en jeugdtheater Cradle of
Creativity (Kaapstad), Südtirol Jazz Festival

32

3.4 Capacity-building rond internationaal werken
Kunstenpunt nodigde jonge kunstenprofessionals uit om deel te nemen aan fellow-programma’s en prospectiereizen die capacity-building rond internationaal werken beogen. De aard van deze workshops zijn
verschillend; van leren hoe een bepaalde professionele sector werkt, tot het leren kijken naar kunst in een
internationale context.
•

Het Classical Next fellowship programme gaf deelnemers de kans om topmensen uit de waardeketen
in de klassieke muziek te ontmoeten, die toelichten gaven bij hoe er in de klassieke muziekscene internationaal gewerkt wordt.

•

De oriëntatiereis beeldende kunst bracht een groep van 15 curatoren en kunstenaars samen
uit Vlaanderen, Nederland, Denemarken en Zwitserland. Ze bezochten gedurende twee weken
kunstenaars en organisaties in Los Angeles, Havana, Miami, Houston en New Orleans (VS & Cuba).

•

De Total Theater Awards bracht 25 beoordelaars uit binnen- en buitenland samen op het Edinburgh
Festival Fringe om de beste - en qua vorm vernieuwendste - voorstellingen te selecteren.

•

Residenties tijdens Kunstenfestivaldesarts: een groep van tien kunstenaars van over de hele wereld
gingen met elkaar in gesprek gaan over de voorstellingen onder begeleiding van o.a. Kunstenpunt.

3.5 Deelname internationale netwerken
Kunstenpunt was ook in 2017 actief lid van internationale netwerken en platformen waarmee de
internationale kennisdeling onder steunpunten en gelijkaardige organisaties wordt verzekerd.

4. Internationale uitwisseling
Naast het matchen van vraag en aanbod organiseert Kunstenpunt internationale uitwisseling in de vorm
van werkbezoeken of workshops, zowel in Vlaanderen als in het buitenland. Kennisdeling kan gaan over
hoe er in Vlaanderen of in een bepaald land of regio gewerkt wordt, maar ook over bepaalde actuele
f uncties en thema’s.
•

Transfer International: uitwisseling rond digitale cultuur tussen Vlaanderen, Wallonië, Nederland
en Nordrhein-Westfalen (NRW). Drie mediakunstenprofessionals uit Vlaanderen namen deel aan het
STRP-bezoekersprogramma rond mediakunst in Rotterdam en Eindhoven en aan het Next Levelprogramma rond games in Düsseldorf en Keulen

•

Ontmoeting tussen presentatie-instellingen beeldende kunst uit Vlaanderen en Nederland in
Amsterdam, meet-and-greet en werkbezoeken aan nieuwe kunstorganisaties

•

Curatorial Future Talks, driedaags programma rond uitwisseling tussen curatoren uit Vlaanderen,
Wallonië en Frankrijk rond curatoriële praktijken in Brussel.

•

Flanders Balkan Caravan Meeting: 60 kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen en Oost-Europa
werkten vijf dagen samen rond thema’s als nationalisme, zelforganisatie en openbare ruimte in
Ljubljana.

•

Morocco Intersections: vijfdaags werkbezoek van 15 kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen met
ontmoetingen met kunstenaars en organisaties in Marrakech, Rabat en Casablanca

•

Tunis Intersections: vijfdaags werkbezoek van 10 kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen met
ontmoetingen met kunstenaars en organisaties in Tunis en bezoek aan het Dream City Festival
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•

Hedendaagse dans in Marrakech: acht deelnemers uit Vlaanderen ontdekten de hedendaagse dansscène in Marokko tijdens het festival On Marche in Marrakech. We namen ook deel aan de IETM
Satellite Meeting in Marrakech rond de oprichting van een academie voor dansprofessionals.

•

Visa for Music: werkbezoek 10 professionals uit de wereldmuziek in Casablanca en Rabat in het kader
van festival

•

Bezoekersprogramma Fair Practice: vier kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen namen deel aan
het bezoekersprogramma in Nederland rond inspirerende voorbeelden naar aanleiding van de presentatie van de Fair Practice-code

“Je suis dans le train du retour et je voulais te remercier pour tous ces rendez-vous
que tu as pris pour moi, chacun d’eux m’a apporté quelque chose. (...) J’ai découvert
beaucoup de musiques et de musiciens.”
JEAN-FR ANÇOIS MONDOT, JOURNALIST FR ANS JA ZZ MAGA ZINE,
A AN LOBKE AELBRECHT (KUNSTENPUNT) NA ONTMOETINGEN MET ONZE JA ZZSCENE

5. Duurzame relatie-ontwikkeling met focusregio’s
en -landen
Naast het faciliteren van internationale relaties - waarbij Kunstenpunt de kansen volgt voor Vlaamse
kunsten in het internationale kunstenveld, steeds in de geest van follow the actor - stimuleren we ook
relatie-opbouw en uitwisseling met bepaalde regio’s om redenen die hieronder worden toegelicht.

5.1 Buurlanden
Onze buurlanden vormen niet alleen het ‘eerste buitenland’ in de carrières van veel Vlaamse kunstenaars,
maar ze nemen ook nog steeds het grootste aandeel in bij de internationalisering van de Vlaamse kunsten
- met Nederland, Frankrijk en Duitsland op kop. De Federatie Wallonië-Brussel beschouwen we ook als
‘buitenland’ en ‘buurland’ waarmee sector en beleid de banden verder aanhaalt.
→ Voorbeelden *** Ontmoeting presentatie-instellingen Vlaanderen & Nederland *** Ontmoeting
curatoren België & Frankrijk *** Showcasefestivals en bezoekersprogramma’s Eurosonic, Mama,
Crossroads, Highlights from the Lowlands, Reeperbahn en Jazzahead ***

5.2 Centraal en Zuid-Oost Europa
De eenmaking van Europa is een traag proces dat vooral aangestuurd wordt door een economische
agenda en vandaag meer dan ooit onder druk staat door opkomend nationalisme en door economische en
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culturele kloven met Zuid- en Oost-Europa. We geloven dat cultuur een onderschatte motor is in de democratisering en interculturele dialoog binnen Europa en we zetten daarom vanaf 2017 in op ontmoeting,
samenwerking en uitwisseling met de onafhankelijke kunstscene in deze regio.
→ Voorbeelden *** Conferentie Another Europe, More Europe *** Werkbezoeken Flanders Balkan
Caravan Meeting ***

5.3 Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)
De aandacht voor de buitengrenzen van Europa - Marokko en Tunesië in het bijzonder - zijn een stuk van
onze Europese en Vlaamse geschiedenis en actualiteit die we willen verkennen en begrijpen, ook via de
kunsten. Dat willen we nadrukkelijk doen in beide richtingen. Aandacht voor diversiteit in de kunsten in
Vlaanderen leidt ons ook naar de landen waar migranten vandaan komen. Kunstenaars in Vlaanderen
leggen relaties met Marokko en Tunesië en omgekeerd. West-Europese kunstenaars en programmatoren
met een migratiegeschiedenis investeren vandaag actief in infrastructuur en netwerken in de MENA.
Kunstenaars uit de MENA bouwen internationale netwerken binnen de MENA-regio en met Europa.
→ Voorbeelden *** Werkbezoeken in alle disciplines in MENA-regio: hedendaagse dans in het kader van
On Marche, IETM Satellite Meeting Marrakech, werkbezoek beeldende kunst Morocco Intersections,
werkbezoek beeldende kunst en podiumkunsten Tunis Intersections, werkbezoek wereldmuziek in het
kader van Visa for Music ***
Kunstenpunt werkte in 2017 met experten uit MENA-regio en in nauwe samenwerking met individuen en
organisaties die Vlaanderen verbinden met de MENA, zoals Luc Mishalle, Met-x, Bouchra Hbali, ZoArt,
Ruth Timmermans (Gonzo Circus), Nedjma Hadj, Khadija El Bennaoui, Hicham Khalidi, Julien Amicel,
Thalie Art Foundation, Mai Abu ElDahab, Mophradat (ex-Young Arab Theatre Fund), Joachim Ben
Yakoub (UGent), Mohamed Ikoubaân, Moussem, Mesut Arslan (0090), Darna, Prins Claus Fonds en de
Boghossian Foundation.

6. Ondersteuning en samenwerking met Vlaamse en
internationale (beleids)partners
Kunstenpunt werkte actief mee aan synergie en samenwerking tussen Vlaamse beleidsdomeinen omtrent
internationale acties.

6.1 Samenwerking met Departement Cultuur
We deelden in 2017 onze kennis en informatie over residentieplekkenbeleid (bv. voorstel voor een residentieplek in MENA-regio), het beleid rond presentatieplekken (bv. de communicatie rond de Biënnale
van Venetië), de bilaterale culturele akkoorden (Quebec, China) en de werkbezoeken van Minister Gatz
(Quebec, China).
We schreven naar aanleiding van de expertenmeeting ook een strategische nota over werken in en met
China.
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6.2 Samenwerking met Departement Buitenlandse Zaken
Kunstenpunt werkt actief samen rond culturele diplomatie met vertegenwoordigers van de Vlaamse
regering, werkt actief mee aan projecten rond de rol van cultuur in de burgersamenleving in derde landen
(Palestina, Oekraïne, Turkije), stelt zijn kennis ter beschikking rond toonmomenten beleid en werkt mee
aan de invulling van culturele componenten in de buitenlandse reizen van de Vlaamse en federale regering (Marokko, India).
We schreven verder een strategische nota rond de samenwerking met Frankrijk en Nederland, die deze
samenwerking met diverse stakeholders in cultuur en diplomatie richting gaf. Op basis van de de expertenmeeting Japan, schreven we een een strategische nota over werken in en met Japan, die als input werd
gebruikt voor het meerjarenplan van Arts Flanders Japan.

6.3 Samenwerking met Toerisme Vlaanderen
De sector informeren over het meerjarig project Vlaamse Meesters, en kansen nagaan om hedendaagse
meesters te verbinden met de oude meersters.

6.4 Arts Flanders
Cfr. Communicatie

6.5 Overige buitenlandse partners
In 2017 werkten we samen met Vlaamse steunpunten, fondsen en beleidspartners FIT, Toerisme, CJM en
Buitenlandse Zaken in het kader van Arts Flanders (zie hoofdstuk Communicatie).
Voor de realisatie van onze internationale programma’s en focuslanden, werkten we samen met andere
internationale intermediaire organisatie:
•

Voor de focus op buurlanden: Wallonië (Ministerie van Cultuur van de Federatie Wallonië Brussel,
Wallonie Bruxelles International, Wallonie Bruxelles Musique (Belgium Booms), Wallonie Bruxelles
Théâtre Danse), in Nederland (Vertegenwoordiger Vlaamse Regering, Dutch Culture, deBuren, De
Brakke Grond en Dutch Performing Arts en Mondriaan Fonds), in Frankrijk (Vertegenwoordiger
Vlaamse Regering, Institut français, Ambassade van Frankrijk, WBI) en in het Verenigd Koninkrijk
(Vertegenwoordiger Vlaamse Regering en Arts Council UK).

•

Voor de focus op MENA en op Centraal en Zuid-Oost Europa: Goethe Institut, More Europe,
European Cultural Foundation (ECF).

EUNIC Global was een belangrijke partner wanneer het gaat over samenwerking tussen de culturele
vertegenwoordigers van Europese landen in derde landen. Dit bood potentieel om meer los te komen
van de landelijke representatie en vanuit multilateraal perspectief projecten te steunen. In 2017 heeft
Kunstenpunt een ontmoeting gehad met de Eunic Cluster in Rabat and Tunis.
We werkten ook actief mee aan Europese cultuurprogramma’s en projecten die mobiliteit, overleg en samenwerking stimuleren. We delen graag kennis met de Creative Europe Desks, zowel de Creative Europe
Desk van de Vlaamse Gemeenschap als die van onze focuslanden zoals Relais Culture Europe, British
Council, en de desks in Centraal en Oost-Europa en Tunesië.
Kunstenpunt was verder één van de trekkers van het Compendium for Cultural Policies and Trends in
Europe en coördineerde an actualiseerde samen met het Departement CJM en Franstalige partners het
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Belgische Compendium-profiel. We schreven ook mee aan de Mobility Funding Guide, een initiatief van
de organisatie On the Move en gesteund door de EU. De gids geeft inzicht in de concrete beleidsinstrumenten per land rond steun aan internationale mobiliteit, en lijst de private initiatieven op die internationale mobiliteit ondersteunen in de vorm van grants en verblijf (residenties en werkplaatsen). In 2017
publiceerden we een update voor de mobiliteitsinitiatieven in Vlaanderen.
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DATA & INFORMATIE
Verzamelen, uitwisselen
en automatiseren
Voor data en informatiebeheer was 2017 een innovatief jaar. De belangrijkste hoogtepunten vormen
daarbij het uitwerken van een duidelijke strategie bij de gegevensverzameling voor alle disciplines die
Kunstenpunt ondersteunt, het stroomlijnen van de uitwisseling van gegevens, en het zetten van de eerste
stappen in het streven naar een geautomatiseerde gegevensverzameling. We belichten ook kort een aantal activiteiten rond onze collecties.

1. Dataverzameling
Sinds 2017 omvat het data- en informatieteam voor alle disciplines een specifieke (deeltijdse) werkkracht,
die zo exhaustief mogelijk de activiteiten van makers en organisaties beschrijft in de Kunstenpuntdatabank. Voor podium en muziek bleven de processen grotendeels zoals ze waren, maar
voor beeldende kunst is een nieuw proces in het leven geroepen. De opdracht om zulke gegevens te verzamelen vergt niet enkel discipline en technische kennis van databanken, maar ook een zekere
kennis van het veld. Om deze expertise te honoreren is er een afspraak gemaakt om in publicaties van
Kunstenpunt - waarin de gegevens worden gebruikt - een correcte naamsvermelding van de dataverzamelaar op te nemen.

2. Uitwisseling van gegevens
Een belangrijk aspect van onderzoek is dat de resultaten op basis van gegevens betrouwbaar gerepliceerd
kunnen worden. Dit vergde een interne optimalisatie waarbij een aantal technische aspecten werden geïmplementeerd, zoals rechtstreekse toegang tot onze databanken, en waarbij ook procesmatige
afspraken werden gemaakt rond opslag van afgeleide databestanden. Hierdoor kunnen onderzoeksresultaten nu beter en efficiënter herbekeken worden, met het oog op presentaties en nuanceringen.
Een tweede aspect met betrekking tot de uitwisseling van gegevens is een directe lijn met
Kunstenpunt-medewerkers die aan rechtstreekse praktijkondersteuning doen, i.e. die in
rechtstreeks contact komen met onze doelgroepen. Het gaat over concrete vragen die de veldkennis van
collega’s aanvult: heeft een bepaalde podiumproductie ook in Zuid-Amerika gespeeld, welke kunstenaars
stelden al tentoon in Scandinavië, of welke releases kunnen we verwachten in de komende maand?
Deze extra informatie wordt gebruikt bij (internationale) matchmaking-activiteiten, of bij het schrijven
van nota’s over het functioneren van de Vlaamse kunstensector.
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Naast deze interne optimalisatie is er, als derde punt, een gelijkaardig proces voor de uitwisseling van gegevens met derden. Met het Departement CJM werd een formele samenwerkingscontract opgesteld
om mogelijk gevoelige informatie over kunstenorganisaties toch te kunnen delen binnen
een vertrouwelijke context. Met Wikidata, de databank achter de bekende Wikipedia-websites,
werden gegevens over speelplekken voor podiumproducties in Vlaanderen gedeeld. En met Theater aan
Zee bestaat een langlopende samenwerking over het uitwisselen van informatie over ge(co)produceerde
podiumproducties. Tot slot is er in 2017 een kwantitatieve tekstanalyse gedaan op gegevens afkomstig van
de UiT-Databank (publiq.be).

“Voor mijn werk als theaterjournalist bij De Morgen ben ik vaak op zoek naar cijfers
die een ‘buikgevoel’ of een intuïtie uit de praktijk kunnen verhelderen. Kunstenpunt is
een snelle en betrouwbare partner die me vlot aan die gegevens helpt.”
EVELYNE COUSSENS, DE MORGEN

3. Automatisering van gegevensverzameling
In het voorbije jaar hebben we ook een heel nieuwe aanpak geprobeerd om het onderzoek naar
internationale activiteiten van muzikanten te onderbouwen met gegevens. Omdat we geen
actief documenterend proces in voegen hadden om buitenlandse concerten in kaart te brengen, hebben
we geëxperimenteerd met het verzamelen van gegevens uit externe bronnen. Commerciële concertaankondigingsplatformen (Songkick, Bands in Town), sociale media (Facebook) en crowdsource-platformen
(MusicBrainz, setlist.fm) werden ingezet om metadata over concerten van Belgische bands te verzamelen.
De gegevens stoffeerden het Have Love, Will Travel-onderzoeksrapport, en op die manier werd er een
unieke cijfermatige nulmeting gemaakt voor de activiteiten van Belgische band in het buitenland.

4. Documentatie
Tot slot vermelden we nog enkele activiteiten rond de documentatiecollectie.
•

Tentoonstelling Tone Brulin: Tijdens het Theaterfestival 2017 organiseerde Het Firmament in samenwerking met een aantal partners een tentoonstelling rond het leven en werk van Tone Brulin.
Kunstenpunt heeft een uitgebreide verzameling aan documentatiestukken van Brulin, en stelde een
selectie daarvan ter beschikking voor de overzichtstentoonstelling.

•

Actiegroep podiumdocumentatie: Eveneens tijdens het Theaterfestival organiseerde Kunstenpunt,
samen met Het Firmament, een werksessie rond het documenteren van podiumactiviteiten.
Aangezien er geen centraal documentatiecentrum meer bestaat, moet er een oplossing gevonden
worden om de verdere verzameling en ontsluiting van dit belangrijk materiaal toch te waarborgen.
De actiegroep zette in 2017 op sensibilisering rond de problematiek, en het in kaart brengen van
mogelijkheden.
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•

Verhuis: Omwille van een nieuwe huurder in het Kaaitheater (Socius) werd de volledige documentatiecollectie en de platencollectie verhuisd. De documentatiecollectie heeft een warme thuis gevonden in
de archiefruimte van deSingel in Antwerpen, en de platencollectie kon ondergebracht worden in een
ruimte van Bozar in Brussel. De verhuis nam een volledige week in beslag, en in totaal is er meer dan 6
ton of ongeveer 600 lopende meter materiaal verplaatst.

Tot slot willen we er nog op wijzen dat de data en informatie cel ook geregeld blog-updates publiceert
over de werking.
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COMMUNICATIE
Engageren en activeren rond
kennis en ontmoetingen
Kunstenpunt zette in 2017 verder in op het herkenbaar, helder, bruikbaar en wervend communiceren
van een sterk toenemende hoeveelheid informatie, kennis en initiatieven van steunpunt, sector en beleid.
We engageerden zowel nationale en als internationale sector- en beleidsdoelgroepen via onze eigen sites
en online specials, social media, nieuwsbrieven, online en nieuwe printpublicaties. Het jonge kunsten.be
groeide uit tot een dagelijks drukbezochte site, met een hoofdrol voor de online pagina’s rond Werken in
de Kunsten. In het communicatieteam werd de ploeg kleiner, maar efficiënter, met een nieuwe medewerker op contentbeheer en social media.

1. Interactie met onze doelgroepen
Kunstenpunt/Flanders Arts Institute bereikte ook in 2017 sterk diverse publieken - kunstenaars, curatoren, programmatoren, beleidsmedewerkers, intermediaire organisaties - in binnen- en buitenland.
We zetten op doelgroepencommunicatie en accenten in content en gebruikte media in functie van het profiel van de lezer om zo de relevantie van de content voor de lezer te vergroten via
•
•

nieuwsbrieven per sector, zowel nationaal als internationaal;
mailinglijsten per thema waarbinnen Kunstenpunt onderzoek en initiatieven ondernam (positie kunstenaars, kunstendecreet & beleid, internationaal (samen)werken e.a.);

•

online specials en who’s who’s (Turning Photography & Belgian Jazz) en sponsored socialmediaposts
voor buitenlandse doelgroepen met specifieke interesse in onze regio (programmatoren, curatoren
e.a.);

•

online terugblikken (bv. retrospectieve Kinderkunsten Zuid-Afrika) op internationale Vlaamse focussen voor beleidscontacten;

•

promotiemateriaal met who’s who’s van Vlaamse professionals voor showcases en beurzen (bv. Belgian
Delegation at Classical Next) en standenontwerp (bv. Jazzahead);

•

een nieuw tijdschrift re/framing the international voor agendasetting rond de start van een langlopend thema (internationaal werken) bij Vlaams beleid en sector en

•

een nieuwe Instagram-account.04

Het eind 2016 gelanceerde kunsten.be bereikte in 2017 53.000 unieke bezoekers.
Wanneer we het onlinebereik vergelijken ten opzichte van vorig jaar, krijgen we dit beeld:

04

577 Instagram-volgers op 22 februari 2018
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•

unieke gebruikers kunsten.be (Q4 2016 vs. Q4 2017): +106%

•

social media (2016 vs. 2017): +23% (Twitter) & +20% (Facebook)

•

nieuwsbrieven (2016 vs. 2017)= -4% (subscribers), -0,7% open rate, -0,15% click rate

Het bereik via onze sites steeg sterk, maar het bereik en interactie met onze nieuwsbrieven daalde
licht. Dat heeft te maken de overschakeling van een aantal nieuwsbriefontvangers naar thematische
mailinglists, en de minder sterke prestatie van de muzieknieuwsbrief t.o.v. van de andere discipline
brieven (die in interactie stegen in 2017). In 2018 re-designen we onze nieuwsbrieven om inhoud en vorm
verder te verbeteren.
Mensen kwamen in 2017 voornamelijk via Google-search op onze site terecht. Het was cruciaal dat we
inzetten op de best mogelijke vindbaarheid van onze content via deze organic search. De zoekwoorden
op Google die mensen in 2017 leiden naar kunsten.be zijn ‘kunstenpunt’, ‘vacatures’, ‘kunsten’, ‘audities’
en ‘vlaams theater instituut’. De populariteit van het zoeken naar snelle, praktische informatie
over werken in de kunsten wordt ook bevestigd in de page clicks: maar liefst 41% van onze bezoekers
klikte in 2017 minstens op één van de pagina’s op Werken in de Kunsten. Ook de clicks op artikels die
informeren over werken in de kunsten of ‘snel’ sectornieuws in onze nieuwsbrieven tonen dit.
Om ervoor te zorgen dat zo weinig mogelijk mensen een ongevraagde mail kregen, integreerden we het
CRM-systeem in site onze en campagnetool. Deze oefening maakt het in 2018 ook mogelijk om mensen
nog meer content op maat te sturen, waarbij ze zelf nog preciezer kunnen aangeven wat hen interesseert
(en wat niet). De drie platformen waarop alle nationale en internationale gebruikers en contacten van het
steunpunt worden beheerd (Wordpress, CIVI-crm & MailChimp) werden samengebracht in één ecosysteem in transparantie voor de eindgebruiker en conform de nieuwe Europese richtlijnen.

2. Nieuwe formats en kanalen
We zagen dat kunstenprofessionals voornamelijk gebruik maken van de snelle, praktische hands-on content op onze sites. Maar hoe engageerden we sector - én beleid - rond de tragere, meer verdiepende content zoals analyses van het kunstenlandschap, verdiepende essays of onderzoekende interviews? We zagen in 2017 bovendien een explosieve groei van het volume content - in
het bijzonder langere onderzoeksrapporten, essays en interviews - op onze sites. Hoe zorgen we ervoor dat
al deze longreads vindbaar en geraadpleegd worden, en niet ondergesneeuwd raken?

“I may have tweeted this before, but after spending more time with the @FlandersArts
Turning Photography website, I want to reiterate how useful it is as an introduction to
Belgian art photography. Also I’m coming to like the weird seam-like navigation.”
BRIAN SHOLIS, EXECUTIVE DIRECTOR BIJ GALLERY TPW (TORONTO PHOTOGR APHERS
WORKSHOP)
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In 2017 startten we met een oefening rond het herstructuren van kunsten.be en het integreren
met flandersartsinstitute.be tot één meertalige site, die in 2018 wordt gelanceerd. Daarnaast
zetten we in op het verweven van die trage, verdiepende content, met snellere, praktische
content, zodat het laatste als hefboom dient voor het eerste. We deden dit bv. door aan events longreads
te koppelen in de communicatie over die events, onze longreads in print uit te brengen (bv. magazine re/
framing the international, kunstenpocket#1 Nieuwstedelijke Grond), en op te werken met alternatieve
formats als video (bv. interviews experten nalatenschap). We startten samen met Kunsten. (Medium)
als blog voor meer persoonlijke, opiniërende stukken van Kunstenpunt-medewerkers om hun expertise
extra kracht bij te zetten en hen herkenbaar te maken als aanspreekpunt rond die specifieke expertise,
maar ook om deelnemers aan Kunstenpunt-programma’s een platform te geven om hun ervaring neer te
schrijven. Via self-made programmabrochures (voorbeeld Batârd-brochure) gaven we internationale
bezoekers een opvallende en praktische gids tijdens hun bezoek Vlaanderen. Met onlinespecials en kortere online who’s who’s (bv. who’s who locatietheater) gingen we verder met het online gidsen van internationale programmatoren en curatoren doorheen bepaalde niches van ons kunstenlandschap. Aan deze
specials koppelden we aantrekkelijke SoundCloud-compilaties (playlist hedendaagse jazz uit Vlaanderen
en Brussel) en flyers. Over onze internationale programma’s als werkbezoeken lieten we deelnemers blogposts schrijven of impressies delen (bv. impressies en testimonials Morocco Intersections)
We werkten vaker samen met partners en kunstenorganisaties (Bozar, Moussem, rekto:verso,
Departement CJM, Kunstenfestivaldesarts, Packed, Ancienne Belgique e.a.) voor de verspreiding van
onze longreads en communicatie rond onze initiatieven en onlinespecials. Om ook een breder publiek te
bereiken en uitdagingen in de professionele kunsten te laten leven in het breder maatschappelijk domein,
ten slotte, werkten we samen met opiniepers, in het bijzonder rond de presentatie van Have Love, Will
Travel.

3. Arts Flanders
In 2017 werd voor Arts Flanders - het consortium van tien Vlaamse cultuursteunpunten en fondsen en
vier Vlaams beleidspartners - onder coördinatie van Kunstenpunt een (voorlopig afgesloten voor publiek)
digitale planagenda gelanceerd, die in mei aan de veertien Arts Flanders-partners en in september aan de
Vlaamse vertegenwoordigers in het buitenland werd gepresenteerd. In deze agenda - die als propectietool
kan dienen voor mogelijke samenwerkingen en eind 2017 een 80-tal events bevatte - kunnen alle betrokken partners elkaars internationale activiteiten zien.
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BIJLAGE 1
Overzicht nationale ontmoetingen
Onderzoek & Ontwikkeling
Activiteiten onderzoek & ontwikkeling 2017

Output

Start

Round Table MENA (zie ook Internationaal)

Publieke ontmoeting

Kunst maakt het verschil

Einde

Geschat aantal

Traject

Discipline

Locatie

20/01

Reframing
the International

Transdisciplinair

Vaartkapoen

Projectdossier

29/01

Diversiteit

Transdisciplinair

Online

Understanding & developing audiences for
music

Workshop

31/01

Publiek

Muziek

Bozar

30

Hearing Cultuurcommissie
Socio-economische positie van kunstenaars

Presentatie

02/02

Positie kunstenaar

Transdisciplinair

Vlaams Parlement

20

Uitreiking Music Industry Awards

Feest

07/02

Publiek

Muziek

Paleis 12

1500

Cijferanalyse Internationaal: PK

Longread

13/02

Reframing the International

Podiumkunsten

Online

Besloten workshop Kunstenaarsgericht werken
BK

Workshop

16/02

Reframing the International

Beeldende kunsten

Atelier Vlaams
Bouwmeester

The Fantastic Institution @ BUDA

Documentatie
(30 videotalks)

23/02

Positie kunstenaar

Transdisciplinair

BUDA

Collegagroep internationale communicatie

Collegagroep

27/02

Internationale
praktijkondersteuning

Beeldende kunsten

Bozar

(Nationaal)

18/02
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deelnemers

30

25

Round Table Another Europe, More Europe
(zie ook Internationaal)

Publieke ontmoeting

28/02

Reframing
the International

Transdisciplinair

Atelier Vlaams
Bouwmeester

50

Cijferpresentatie PK Internationaal @ Krokus

Workshop

07/03

Reframing
the International

Podiumkunsten

CC Hasselt

50

Cijferanalyse Internationaal: Muziek

Longread

14/03

Reframing
the International

Muziek

Online

Rondetafel Kunsthuizen in transitie
(@ Vooruit, Blauwdruk)

Rondetafel

21/03

Positie kunstenaar

Transdisciplinair

Vooruit, Gent

Presentatie Trefdag VVC > BK in lokale context,
360°

Presentatie

21/03

Ecosysteem

Beeldende kunsten

Collegagroep niet-versterkte muziek

Workshop

22/03

Ecosysteem

Muziek

Dance Future Seminar (transitie dansers) (FIA)

deelname panel

25/03

Positie kunstenaar

Podiumkunsten

Publicatiereeks Pieter Vermeulen: Off-spaces
BK

Onderzoeksdossier:
5 teksten

25/03

Positie kunstenaar

Beeldende kunsten

Online

Perspective Underground: Dossier DIY
muzieklabels

Overzichtstekst en
videoportretten

28/03

Positie kunstenaar

Muziek

Online

Infosessie Kunstendecreet

Workshop

01/04

Ecosysteem

Transdisciplinair

Atelier Vlaams
Bouwmeester

50

Symposium Artist Estates:
nalatenschap van beeldend kunstenaars

Publieke ontmoeting

04/04

Positie kunstenaar

Beeldende kunsten

Bozar

200

Rondetafel over nieuwe data-analyse
(spreiding, coproductie...)

Workshop

18/04

Reframing the International

Podiumkunsten

GC Pianofabriek

50

IETM Meeting Bucharest
(zie ook Internationaal)

Workshop

20/04

Positie kunstenaar

Podiumkunsten

Boekarest

40

Essay Hilde Teuchies: European commons

Longread

25/04

Reframing
the International

Transdisciplinair

Online

23/03

23/04

45

30

100
CC Lier

-

Dag van de dans

update dossier

29/04

Ecosysteem

Podiumkunsten

Online

-

Pilootprojecten Kunstenaars in scholen

Begeleidingstraject

01/05

Publiek

Transdisciplinair

Waregem

-

Startmoment DIT

Workshops

05/05

Positie kunstenaar

Transdisciplinair

NOB,
Ravensteingalerij

100

Kunstenfestival Res & Ref
(zie ook Internationaal)

Workshop

15/05

Reframing
the International

Podiumkunsten

Kunstenpunt

12

Schrijfopdracht Tom van Imschoot:
loopbanen en internationalisering

Publicatie

01/06

Reframing
the International

Transdisciplinair

Publicatie

Ontmoetingsdag voor nieuwe allianties
voor podiumkunsten in lokale context

Publieke ontmoeting

09/07

Spreiding

Podiumkunsten

CC Strombeek

Dossier Nieuwstedelijke grond

Onderzoeksdossier

25/08

Diversiteit

Transdisciplinair

Online

Infosessies Kunstendecreet

Workshop

30/08

Ecosysteem

Transdisciplinair

Atelier Vlaams
Bouwmeester

Workshop podiumdocumentatie
Theaterfestival

Workshop

06/09

Ecosysteem

Podiumkunsten

Kaaitheater,
Brussel

Presentatie Nieuwstedelijke grond ism HTF

Workshop

09/09

Diversiteit

Transdisciplinair

Allee du Kaai

40

Ecopolis (digital together)

Publieke ontmoeting

08/10

08/10

Transitie

Transdisciplinair

Kaaitheater,
Brussel

700

Trefdag Pulse

Publieke ontmoeting

24/10

24/10

Transitie

Transdisciplinair

De Roma,
Antwerpen

IETM Plenary Meeting & Guided Walk Brussel
(zie ook Internationaal)

Workshops

01/11

Publiek

Podiumkunsten

Raffinerie, Kaaitheater

900

Muzikale terzake

Presentatie

05/12

Ecosysteem

Muziek

AB

200

Infosessie Kunstendecreet

Workshop

14/12

Ecosysteem

Transdisciplinair

Atelier Vlaams
Bouwmeester

50

46

120

150

Reframing
the International

European Agenda for Music

EMC document

03/03

04/03

Resonating Spaces: residenties en werkplaatsen
Vlaanderen/Nederland (zie ook Internationaal)

Publieke ontmoeting

16/03

Praktijkondersteuning
residenties

Ontmoeting Presentatie-instellingen
Vlaanderen/Nederland (zie ook Internationaal)

Publieke ontmoeting

14/06

Reframing
the International

Beeldende kunsten

De Brakke Grond

Diversiteitsscan # 5 - Democrazy

Begeleidingstraject

december

Diversiteit

Muziek

Democrazy

Verslag traject 360° - BK in lokale context

Online Dossier:
verslag

februari

Spreiding

Beeldende kunsten

-

sCan&Do # 4 - Het Theaterfestival

Begeleidingstraject

juni

Diversiteit

Podiumkunsten

-

sCan&Do # 1 - CAMPO

Begeleidingstraject

juni

Diversiteit
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Muziek

Parijs

-

LUCA

150

Antwerpen, Gent,
Brussel

deSingel

200

BIJLAGE 2
Overzicht internationale
activiteiten
1. Overzicht
Internationale acties
(in- & outbond) in 2017

Discipline

Type

Stad

Land

Batârd Festival

Podiumkunsten

Bezoekersprogramma

Brussel

België

Classic Connections

Muziek

Bezoekersprogramma

Antwerpen/
Brussel

België

Contour Biennale

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel,
Mechelen

België

Courtisane

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel, Gent

België

From Brussels with Love

Podiumkunsten

Bezoekersprogramma

Brussel

België

Highlights from the
Lowlands

Podiumkunsten

Bezoekersprogramma

Utrecht

Nederland

Individueel
bezoekersprogramma

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel, Gent

België

Individueel
bezoekersprogramma

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel, Gent,
Mechelen

België

Individueel
bezoekersprogramma

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel, Aalst

België

Individueel
bezoekersprogramma

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel

België

Individueel
bezoekersprogramma

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel

België

Iran & Armenië

Beeldende
kunsten

Bezoekersprogramma

Brussel, Gent,
Antwerpen

België

Circulation
Kunstenaarsfilm

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België

Curatorial Future Talks

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België
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Edinburgh Festival Total
Theatre Awards

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Edinburg

UK

Fair Practice Nederland

Transdisciplinair

Internationale
uitwisseling

Amsterdam

Nederland

Flanders Balkan Express
Caravan Meeting

Transdisciplinair

Internationale
uitwisseling

Ljubljana

Slovenië

IETM Meeting & Guided
Walks

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België

IETM Meeting Bucarest

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Bucharest

Roemenië

IETM Satellite Meeting
Marrakech

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Marrakesh

Marokko

KunstenFestivaldesArts
Res & Ref

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België

Morocco Intersections

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

Marrakech,
Rabat,
Casablanca

Marokko

On Marche

Podiumkunsten

Internationale
uitwisseling

Marrakesh

Marokko

Ontmoeting Kunstscholen
België-Frankrijk

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België

Ontmoeting Presentatieinstellingen Vlaanderen/
Nederland

Beeldende kunst

Internationale
uitwisseling

Amsterdam

Nederland

Oriëntatiereis VS & Cuba

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

La Havana,
Miami, Houston,
New Orleans

Cuba, VS

Resonating Spaces:
residenties en
werkplaatsen Vlaanderen/
Nederland

Beeldende
kunsten

Internationale
uitwisseling

Brussel

België

Transfer International:
Digitale Cultuur

Transdisciplinair

Internationale
uitwisseling

Verschillende
steden

Nederland

Tunis Intersections/Dream
City

Transdisciplinair

Internationale
uitwisseling

Tunis

Tunesië

Akto Festival Bitola

Beeldende kunst

Prospectie

Bitola

Macedonië

ARCOLisboa

Beeldende kunst

Prospectie

Lissabon

Portugal

Biënnale van Venetië

Beeldende kunst

Prospectie

Venetië

Italië

Documenta Athene

Beeldende kunst

Prospectie

Athene

Griekenland

Europe Jazz Conference

Muziek

Prospectie

Ljubljana

Slovenië
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inJazz

Muziek

Prospectie

Rotterdam

Nederland

ISPA project pitches,
Chamber Music America,
Flanders Day, International
Conference Leuven
Chansonnier e.a.

Muziek

Prospectie

New York

VS

Jazz Do.it

Muziek

Prospectie

Milaan

Italië

Les Rencontres d’Arles

Beeldende kunst

Prospectie

Arles

Frankrijk

Momix Kingersheim

Podiumkunsten

Prospectie

Kingersheim

Frankrijk

Spring Break, Poznan

Muziek

Prospectie

Poznan

Polen

Another Europe, More
Europe Round Table

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

Expertenmeeting China

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

Expertenmeeting Japan

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

Expertenmeeting Turkije

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

MENA Round Table

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

Tunis Intersection Round
Table Meeting

Transdisciplinair

Round Table & Expert
Meetings

Brussel

België

Assitej World Congress
Cradle of Creativity

Podiumkunsten

Showcase & Focus

Kaapstad

Zuid-Afrika

Belgian Jazz Meeting

Muziek

Showcase & Focus

Brussel

België

Crossroads

Muziek

Showcase & Focus

Roubaix

Frankrijk

Eurosonic

Muziek

Showcase & Focus

Groningen

Nederland

Great Escape

Muziek

Showcase & Focus

Brighton

UK

ISCM World Music Days

Muziek

Showcase & Focus

Vancouver

Canada

Jazzahead

Muziek

Showcase & Focus

Bremen

Duitsland

MaMa

Muziek

Showcase & Focus

Parijs

Frankrijk

Netwerkreceptie FIAC

Beeldende
kunsten

Showcase & Focus

Parijs

Frankrijk

Reeperbahn

Muziek

Showcase & Focus

Hamburg

Duitsland

Sudtirol Jazz Festival:
Belgian focus

Muziek

Showcase & Focus

Alto Adige

Italië
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Tallin Music Week

Muziek

Showcase & Focus

Tallin

Estland

Visa For Music

Muziek

Showcase & Focus

Rabat

Marokko

Womex

Muziek

Showcase & Focus

Katowice

Polen

Classical Next & Fellowship
Programme

Muziek

Showcase & Focus,
Internationale
uitwisseling

Rotterdam

Nederland

Internationale bezoekers per land van afkomst in 2017
(excl. aanwezigen Round Table Meetings & IETM Plenary/Guided Walk Brussels)

195

Frankrijk

60

Nederland

18

Duitsland, Verenigd Koninkrijk

12

Italië

8

Oostenrijk, Polen, Spanje, Zwitserland

5

Armenië, Finland, Iran

4

Hongarije, Litouwen, Luxembourg, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Slovenië

3

Estland, Hong Kong, Indië, Libanon, Marokko, Rusland, Tsjechië, Zweden

2

Argentinië, Bosnië, Bulgarije, Canada, Denemarken, Griekenland, Ierland, Ijsland, Indonesië, Japan,
Servië, Taiwan, Turkije, Venezuela, Verenigde Staten, Zuid-Korea
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1

Outbound
internationale
acties (36)

Muziek

Beeldende
Kunsten

Podiumkunsten

Transdisciplinair

Totaal
programma's/
land

2

6

Nederland

3

1

Frankrijk

2

2

1

5

Marokko

1

1

2

4

Italië

2

1

Duitsland

2

2

Polen

2

2

Slovenië

1

Verenigd Koninkrijk

1

Canada

1

Cuba & VS

3

1

1

Tunesië

1

1
1
1

1
1

Zuid-Afrika
Estland

2

1

1

VS

2

1
1

1

1

1

Roemenië

1

1

Portugal

1

1

Macedonië

1

1

Griekenland

1

1

Totaal

17

9

6
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4

36

Aantal deelnemers voor 36 outbound internationale acties

Vlaamse/Belgische
deelnemers

Akto Festival Bitola

1

ARCOLisboa

1

Assitej World Congress ‘Cradle of Creativity’

9

Biënnale van Venetië

3

Classical Next & Fellowship Programme

36

Crossroads

4

Documenta Athene

1

Edinburgh Festival Total Theatre Awards

4

Europe Jazz Conference

1

Eurosonic

24

Fair Practices Nederland

4

Flanders Balkan Express Caravan Meeting

24

Great Escape

4

IETM Meeting Bucarest

2

IETM Satellite Meeting Marrakech

1

inJazz

1

ISCM World Music Days

12

ISPA project pitches, Chamber Music America, Flanders Day,
International Conference Leuven Chansonnier e.a.

1

Jazz Do.it

1

Jazzahead

60

Les Rencontres d’Arles

1

MaMa

8

Momix Kingersheim

1

Morocco Intersections

12

Netwerkreceptie FIAC

30

On Marche

5

Oriëntatiereis VS & Cuba

1

Presentatie-instellingen Vlaanderen-Nederland

9

Reeperbahn

9

Spring Break, Poznan

1

Sudtirol Jazz Festival: Belgian focus

8

Tallin Music Week

2

Transfer International: Digitale Cultuur

3

Tunis Intersections / Dream City

8

Visa For Music

11

Womex

62

Totaal

232

53

Verdeling volgenstype
(in- & outbond)

Showcase &
Focus

Internationale
uitwisseling

Prospectie

Bezoekers
programma's

Muziek

12,5

0,5

5

1

19

Beeldende kunst

1

7

5

8

21

Podiumkunsten

1

6

1

3

11

Transdisciplinair

4

Round Table &
Expert Meetings

Totaal internationale
programma's/discipline

6

10
61

Totaal

14,5

17,5

11

12

6

%

24%

29%

18%

20%

10%

2. Bezoekersprogramma’s
Classic Connections
Muziek (Klassiek) in samenwerking met WBM, deSingel, Bozar Sundays, Propulse Classique,
28-30 januari bij Klara in DeSingel, Bozar en Flagey
→ Deelnemers: 13 internationale gasten, 65 binnenlandse professionals en optredende musici
Internationale deelnemers:
Stephan Brekelmans, Interartists Amsterdam (NL)
Tamar Brüggeman, WoNDeRFeeL (NL)
Andras Csonka, Liszt Academy (HU)
Rhian Davies, Gregynog Festival (VK)
Svetlozara Hristova, RADAR Festival Beyond Music (BG)
Gregor Hotz, Ausland Berlin (D)
Ariel Eberstein, Sonico (B/AR)
Stanislaw Suchora, Sonora Music (PL)
Leontien Van Der Vliet, Interartists Amsterdam (NL)
Maria Lith, Kultur i Väst (SE)
Georges Mutsaerts, International Chamber Music Festival Schiermonnikoog (NL)
Aleksi Malmberg, Finnish Cultural Institute for the Benelux (FI)
Per Erik Veng, Danish Cultural Institute (DK)
Belgian Jazz Meeting
Muziek (Jazz), in samenwerking met JazzLab Series, Flagey, Marni, Muséact, WBM,
1-3 september in Flagey/Marni (Brussel)
→ Deelnemers: 60 internationale gasten, 70 binnenlandse professionals, 70 muzikanten
Internationale deelnemers:
Agus Setiawan, Basuni WartaJaz
Antanas Gustys, Vilnius Jazz Festival, Lithuania (LT)
Aurélie Fontaine, music:LX (LU)
Bartho van Straaten, Paradox
Bos Antoine, AJC
Brany Whitebird (Sekulic) Burning House / Club4Club
BUATHIER Lucie, PARIS JAZZ CLUB (FR)
Carlos Martins, Festa do Jazz
Christoph Huber, Porgy &amp; Bess Wien
Cyriel Pluimakers, Jazzenzo
Dumons Christine, Rencontres Koa Jazz - festival
Edin Zubcevic, Jazz Fest Sarajevo (Bosnie)
Ernst Wiggo, Sandbakk Trondheim Jazz Festival (NO)
ferdinand dupuis-panther, Jazz&#39;halo
Frank Bolder, North Sea Jazz / LantarenVenster (NL)
Frank van Berkel, Jazz International Rotterdam/ De Doelen / LUX Nijmegen (NL)
Fredi Bosshard, Fabrikjazz Rote Fabrik
GAUTIER Gilles, Gustavo Mezo Monart Agency
György Wallner, Opus Jazz Club - Budapest Music Center (HU)
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Huber Christoph, Porgy &amp; Bess
Isil Kilkis, Pozitif
Jan Ole Otnaes, Nasjonal Jazzscene - Victoria
Juhamatti Kauppinen, Tampere Jazz Happening (FI)
Julijus Grickevicius, Lithuanian Jazz Federation (LT)
Kai Gustavsen, Kongsberg Jazzfestival
Kenneth Killeen, Improvised Music Company
Koen Graat, November Music (en Jazz in Duketown)
Marcel Kranendonk, VIP / Jazz Enter
Marcel Roelofs, ZomerJazzFietsTour
Marek Romanski, Jazz Forum
Mariam Makharadze, Usadba Jazz Festival
Marius Giura, Jazz Banat Cutural Fundation
Martyna Markowska, Katowice Jazz Art Festival (PL)
Matthieu Cardon, Match&amp;Fuse
Matti Austen, Amersfoort Jazz Festival / World Jazz Conference / International Laureate
Festival Amersfoort (NL
Matti Lappalainen, April Jazz Festival
Matti Nives, We Jazz
Merli Antsmaa, Festival Jazzkaar
Mischa Andriessen, Trouw / Jazzism / Jazzmozaiek
Nick Hasted, The Independant
Oleg Rubtsov, Jazz May Penza Festival
Oliver Weindling, Vortex Jazz Club
Pascal Dorban, Radio ARA, Luxembourg
Patrick Kader, Nancy jazz Festival (NL)
Pedro Costa, Clean Feed
Peter Schulze, jazzahead/sendesaal Bremen (D)
Pierre Villeret AJMi
Rainbow Robert, Vancouver International Jazz Festival (CANADA)
Reiner Michalke, Stadtgarten Concert Hall (D)
Robert M. Weiß, J. M. Hauer Musikschule (D)
ROSA GALBANY, JAZZ AL PORT / GALBANY PRODUCCIONS
Simon Kenda, Jazz Cerkno
Stéphane Scharlé, OZMA / La Compagnie Tangram
Sunna Gunnlaugs, Reykjavik Jazz Festival (IJSLAND)
Thomas Baerens, Ministery of Culture NRW (D)
Tina Heine, Jazz &amp; The City Salzburg (AT)
Tony Dudley-Evans, Cheltenham Jazz Festival and Jazzlines Birmingham (VK)
Yann CAUSSE, Festival JAZZEBRE
Susanne Moed Dutch Performing Arts (NL)
From Brussels with Love
Podiumkunsten, in samenwerking met Kunstenfestivaldesarts, Wallonie Bruxelles Théâtre Danse WBTD,
11-13 mei, Brussel
→ Internationale deelnemers: 21
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Contacten:
Kunstenfestivaldesarts programma, Pianofabriek (o.a. Rosa Omarsdottir, Silke Huysmans &
Hannes Dereere), Le Grand Studio (o.a. Louise Vanneste, Lorenzo de Angelis, Ayelen Parolin,
Marielle Morales), Théâtre National, Ultima Vez en een aantal kunstenaars en kunstenorganisaties die in dat gebouw zijn gehuisvest (Seppe Baeyens, Yassin Mrabtifi, Hiatus / Daniel
Linehan, Claire Croizé & Etienne Guilloteau, Peeping Tom).
Internationale deelnemers:
Carlos Aladro, Artistic Director, Festival de Otoño a Primavera (ES)
Tobias Brenk, Artistic Director, Theaterfestival Basel (CH)
Matt Burman, Programmer & Producer, Leeds 2023 (UK)
Andrea Capitanescu, President and Artistic Director, 4 Culture Association (RO), Gaston Core
Director, Sala Hiroshima (ES)
Andreatta Filippo, Artist – Co-curator, OHT – Centrale Fies (IT)
Christiana Galanopoulou, Artistic Director, MIRfestival (EL)
Marius Gheorghe, Director, WASP Studios (RO)
Tim Harrison, Director of Development, SICK! Festival (UK)
Christian Holtzhauer, Artistic Director, Kunstfest Weimar (DE)
Taoufiq Izeddiou, Directeur Artistique, ON MARCHE (MA)
Laur Kaunissaare, Dramaturg, Theatre NO99 (EE)
Helen Medland, CEO/Artistic Director, SICK! FESTIVAL (UK)
Nicolas Roux, Deputy Director, Théâtre le Quai – CDN (FR)
Agnieszka Sosnowska, Curator, Ujazdowski Castle Centre for Contemporary Art (PL)
Pavel Storek, Artistic Director, Festival 4+4 Days in Motion (CZ)
Marc Streit, Artistic Director, zürich moves! (CH)
Pavlína Svatoňová, Communication , Archa Theatre (CZ)
Kasia Torz, Programmer, Malta Festival Poznan (PL)
Ann Wallberg, Artistic director, Inkonst (SE)
Fabrice Yvrai, Administrateur, Théâtre Gérard Philippe (FR)
Highlights from the Lowlands
Podiumkunsten, in samenwerking met Dutch Performing Arts, SPRING Festival Utrecht,
19-21 mei
→ Internationale deelnemers: 21
Contacten: voorstellingen SPRING Festival Utrecht + 6 programmatoren stellen 6 Vlaamse en
Nederlandse kunstenaars voor.
Internationale deelnemers: 21
Romaric Daurier, Le Phénix (FR)
Pelin Besaran, Contact Theatre (UK)
Kee Hong Low, West Kowloon Cultural District (Hong Kong)
Ron Berry, Fusebox (USA)
Cath James, South East Dance (UK)
Anna Estdahl, Associazione Culturale Dello Scompiglio (IT)
Christian Holzhauer, Kunstfest Weimar (Duitsland)
Gyorgy Szabo, Trafo (HUN)
Anna Chan, West Kowloon Cultural District (Hong Kong)
Carla Esperanza Tommasini, Pergine Spettacolo Aperto (IT)
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Seong Hee, Ganesa Production (Korea)
Angela Glechner, Szene Salzburg (AU)
Tobias Brenk, Kaserne Basel (Zwitserland)
Lisa Gilardino, Santarcangelo Festival (IT)
Mojca Jug, Bunker (Slovenië)
Patrick de Rham, Arsénic (FR)
Natalia Alvarez Simo, Teatros del Canal (SP)
Tristan Barani, Théâtre de Vanves (FR)
Barbara Engelhardt, Fast Forward (Duitsland)
Maria Magdalena Ludewig, Staatstheater Wiesbaden (Duitsland)
Daniel Pitt, Roundhouse (UK)
Bâtard Festival
Podiumkunsten, in samenwerking met Beursschouwburg, 1-4 november, Brussel
Contacten: Bâtard Festival, WTC toren, atelier Jozef Wouters, Kunsthal Extra City, wp Zimmer,
Pianofabriek en kunstenaars van Hiros en Caravan Production
→ Internationale deelnemers: 7
Martin Baasch, Steirischer Herbst (AT)
Lou Colombani, Parallèle (FR)
Francesca Corona, Short Theatre (IT)
Viktorija Ivanova, Vilnius international theatre festival SIRENOS (Lithouwen)
Mojca Jug, Bunker (Slovenië)
Eva Neklyaeva, Santarcangelo di Romagna (IT)
Aaron Wright, Fierce Festival (UK)
Opening Contour Biennale
Beeldende kunsten, 9-12 maart 2017
→ Internationale deelnemers: 4
Erika Balsom (VK)
Övül Durmusoglu (DE)
João Laia (PT)
Colin Perry (VK)
Contacten met kunstenaars Meggy Rustamova, Pieter Geenen, Sirah Foighel Brutmann & Eitan Efrat,
kunstenaars van Contour en curatoren Zoë Gray (WIELS), Rolf Quaghebeur (Argos), Karen Verschooren
(STUK), Steven Op de Beeck (Contour)
Bezoekersprogramma Iran & Armenië
Beeldende kunsten, opvolging oriëntatiereis 2016, 28-31 mei
→ Internationale deelnemers: 7
Anna Gargarian (AM)
Shorab Kashani (IR)
Samira Hashemi (IR)
Sona Stepanyan (AM)
Vigen Galstyan (AM)
Nazareth Karoyan (AM)
Ali Bakhtiari (IR)
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Contacten met kunstenaars Christoph De Boeck en Aernoudt Jacobs (Overtoon), studiobezoeken bij HISK
en curatoren Greg Nijs en Gauthier De Ro (c-o-m-p-o-s-i-t-e), Ive Stevenheydens (Argos), Dirk Snauwaert
en Zoë Gray (WIELS), Philippe Van Cauteren en Martin Germann (S.M.A.K.), Wim Waelput (KIOSK),
Alan Quireyns (AIR Antwerpen), Bart De Baere (M HKA)
INDIVIDUELE BEZOEKERSPROGRAMMA’S BEELDENDE KUNSTEN:
•

Mami Kataoka, senior curator Mori Art Museum in Tokyo (JP), uitgenodigd als curator Sydney
Biennale 2018, 20-22 februari, contacten met kunstenaars Béatrice Balcou, Stijn Van Dorpe, Marjolijn
Dijkman, Ief Spincemaille, Dirk Braeckman, Michaël Borremans, Lili Dujourie, Griet Dobbels, Ana
Torfs, Philippe Van Snick, Edith Dekyndt, curatoren Martin Germann (S.M.A.K.), Zoë Gray (WIELS)
en galerie Zeno

•

Lur Olaizola Lizarralde, curator Tabakalera in San Sebastian (ES), uitgenodigd voor Courtisane
festival, 29 maart - 2 april, contacten met kunstenaars Sarah Vanhee, Robbrecht Desmet, Sofie Benoot
en curatoren Pieter-Paul Mortier en Stoffel Debuysere (Courtisane), Marie Logie (Auguste Orts),
Xavier Garcia-Bardon (BOZAR), Steven Op de Beeck (Contour)

•

Nora Razian, curator Sursock Museum in Beiroet (LB), 14-17 mei, contacten met kunstenaars Kobe
Matthijs, Laurie Charles, Sven Augustijnen, Ana Torfs, Nástio Mosquito en curatoren Steven Op de
Beeck (Contour), Louma Salamé (Boghossian Foundation), Wim Waelput (KIOSK)

•

Yvette Mutumba (DE), uitgenodigd als curator Berlin Biennale 2018 (DE), 11-13 oktober, contacten
met kunstenaars Vincent Meessen, Lazara Rosell Albear, Kobe Matthijs, Sachli Gholamalizad, Joëlle
Sambi Nzeba, Hamza Halloubi, Eleni Kamma, Saddie Choua, Bianca Baldi, Alberto & Marnie Slater,
Mekhitar Garabedian, Dieudonné Cartier & Jean-Baptiste Carobolante en curatoren Gia Abrassart,
Muriel Andrin, Johanna Couvée (Zinneke), Laurence Rassel (ERG), Mai Abu ElDhahab (Mophradat),
Els Silvrants-Barclay (Netwerk), Pascale Viscardy (Direction des Arts plastiques contemporains)

•

Anita Dube, curator (IN), uitgenodigd als curator Kochi-Muziris Biennale 2018, 2-3 november, contacten met kunstenaars Elly Strik, Bianca Baldi, Ria Verhaeghe, Hadasseh Emmerich, Hana Miletic en
curatoren Ilse Dauwe, Martin Germann (S.M.A.K.), Dirk Snauwaert & Caroline Dumalin (WIELS)

•

Natasa Petresin-Bachelez, curator (FR), uitgenodigd als curator van Contour Biennale 2019,
23-25 november, contacten met kunstenaars Nico Dockx, Luisa Ungar, Gia Abrassart, Joëlle Sambi
Nzeba and Anne Wetsi Mpoma, Jelena Juresa, Samah Hijawi, Wendy Moris, Emma-Lee Amponsah,
Filip Van Dingenen, Monique Mbeka Phoba, Laura Nsengiyumva en curatoren Els Silvrants, Pieternel
Vermoortel (Netwerk), Julien Amicel (ThalieLab), Mai Abu ElDahab (Mophradat), Henry Andersen
(QO-2), Rebecca Jane Arthur (Auguste Orts), Bart Vanvoorden & Steven Op de Beeck (NONA,
Contour)

3. Showcases en focus op Vlaamse kunsten in het
buitenland
Eurosonic
Muziek (pop&rock), in samenwerking met: Wallonie Bruxelles Musique, 17-20 januari, Groningen (NL)
→ 24 Belgische Bands in het programma: GLINTS, JAN SWERTS, NEWMOON, ALTREGO, J.
BERNARDT, TEME TAN, TAXIWARS, DELV!S, WARHAUS, BALOJI, ST GRANDSON, BAZART,
TSAR B, LA JUNGLE, JACLE BOW, ECHO BEATTY, COELY, LTGL, MUSTII, KEL ASSOUF, FLEDDY
MELCULY, BRUTUS, COCAINE PISS, GOLDFFINCH
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Tallin Music Week
Muziek (pop&rock), 27 maart-2 april, Tallin
→ 2 Vlaamse bands: Kapitan Korsakov, Whispering Sons
Jazzahead
Muziek (jazz), beurs, stand in samenwerking met Wallonie-Bruxelles Musique, 27-30 april, Bremen (D)
→ Ongeveer 60 aanwezige Belgische professionals op 2000 internationale deelnemers
Classical Next
Muziek (klassiek), in samenwerking met Wallonie-Bruxelles Musique, 17-20 mei, Rotterdam (NL)
→ Showcase Vlaamse kunstenaars Zwerm
→ Project pitches Muziektheater Transparant: ‘And you must suffer’ (Wim Delvoye), ‘Earth Diver’
(Wouter Van Looy/Wim Catrysse)
→ 33 deelnemende Belgische organisaties (ensembles, festivals, labels enz.)
Great Escape
Muziek (pop&rock), in samenwerking met: Wallonie-Bruxelles Musique en Music:LX,
18-20 mei, Brighton (VK)
→ 4 Vlaamse kunstenaars: Tsar B, J Bernhardt, Goose, Raketkanon
Assitej World Congress ‘Cradle of Creativity’
Podiumkunsten, in samenwerking met: Departement CJM (presentatieplek), 22-28 mei, Kaapstad (ZA)
→ 4 Belgische gezelschappen in het programma: ‘Wij/Zij’ van Bronks, ‘CabanZA’ van Theater De Spiegel
en Zuid-Afrikaanse dansers, musici en scenografen, ‘OBISIKE’ van Gregory Caers en ‘Moi, Monsieur,
Moi!’ van Cie de la Casquette. Totaal: 4 gezelschappen
→ Deelnemers: KOPERGIETERY, het paleis, Theater De Spiegel, BRONKS, DE MAAN, e.a.
Südtirol Jazz festival Alto Adige
Muziek (jazz), in samenwerking met Aubergine Artist Management en Igloo, 30 juni - 9 juli, Alto Adige,
Sudtirol (IT)
→ 8 Vlaamse kunstenaars op festival: Carate Urio Acoustic, LABtrio, Rawfishboys, De Beren Gieren,
Wharped Dreamer, Carate Urio Orchestra, Permeable, Joachim Badenhorst
Crossroads Festival Roubaix
Muziek (pop&rock), 14-17 september, Condition Publique de Roubaix (FR)
→ Vlaamse bands in programma: Hydrogen Sea
→ 3 deelnemers uit Vlaanderen: Bart Somers (IndieStyle, Soundboxes), Marc Steens (Clubcircuit), Jo
Geboers (Low Land Home)
Reeperbahn
Muziek (pop&rock), in samenwerking met Wallonie-Bruxelles Musique en Music:LX, 20 - 23 september,
Hamburg (D)
→ 9 geselecteerde Belgische eselecteerde bands: J. Bernardt, Millionaire, Cocaine Piss, Chantal Acda,
Oscar And The Wolf, Brutus, Edsun, Tuys, When ‘Airy Met Fairy
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Netwerkreceptie op FIAC Paris
Beeldende kunst, in samenwerking met vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering naar aanleiding van
de tentoonstelling On Site (Petit Palais) die werd samengesteld door curator Eva Wittocx, 19 oktober, Le
Petit Palais, Parijs
→ Deelnemers: 30
Mama
Muziek (pop&rock), in samenwerking met Wallonie-Bruxelles Musique en Music:LX, 18-20 oktober,
Parijs (FR)
→ Geselecteerde 8 Belgische bands: WWWater, HARING DELV!S, MILLIONAIRE, ISHA, KRISY, THE
SUBS, HAMZA, DC SALAS
Visa For Music
Muziek (Wereldmuziek), 21-26 oktober, Rabat en Casablanca (Marokko)
→ Werkbezoek en delegatie van 11 Vlamingen
Womex
Muziek (Wereldmuziek), beurs in samenwerking met Wallonie-Bruxelles Musique, 25-29 oktober,
Katowice (Polen)
→ Vlaamse kunstenaars: Black Flower, Osama Abdulrasol Quintet
→ Delegatie van ongeveer 60 Belgische muziekprofessionals
World Music Days ISCM-festival Vancouver
Muziek (Klassiek), 2-8 november, Vancouver
→ Werk van 3 Belgische componisten werd geselecteerd om te worden uitgevoerd in Vancouver: ‘Gestalt
X’ van Frederik Neyrinck, ‘Kropka Na Ogonie & Soroka Fruwa’ van Aurélie Lierman, ‘Hände ohne Orte’
van Stefan Prins.
→ Belgische delegatie van 9 professionals + 50 internationale gasten

4. Internationale uitwisseling
On Marche Marrakech
Podiumkunsten, in samenwerking met On Marche, 7 - 12 maart, Marrakech (MA),
→ Contacten: Le 18, ESAV, Espace Darja, Taoufiq Izzediou, Nafass
→ 5 deelnemers: Charlotte de Somviele (Etcetera, De Morgen), Yassin Mrabtifi (choreograaf) Abdelaziz
Sarrokh (choreograaf), Karlien Vanhoonacker (kunstenwerkplaats Pianofabriek en Spring Festival),
Lauren Wetmore (Mophradat)

Resonating Spaces: kunstenaarsresidenties en werkplaatsen in Vlaanderen en Nederland
Multidisciplinair, in samenwerking met: het Frans Masereel Centrum, Kunstenpunt, LUCA School of Arts
en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en dit in samenwerking met AIR Antwerpen en Platform
Werkplaatsen in LUCA School of Arts, Campus Brussel, 16 maart
Programma: Keynote presentatie 'Residencies and Future Cosmopolitics' door Taru Elfving (Frame

61

Contemporary Art Finland, Helsinki/Londen), conversatie tussen Hebe Verstappen (@ Textielmuseum
& - Lab, Tilburg) en Samira Boon (Studio Samira Boon, Amsterdam/Tokyo), conversatie tussen Caroline
Dumalin (WIELS residency, Brussel) en Ghislaine Leung (kunstenaar, Londen), Meet & Greet tussen
kunstenaars en werkplaatsen/residenties
→ 100 deelnemers
Transfer International: Digitale Cultuur
Multidisciplinair, Uitwisselingsproject rond digitale cultuur tussen Vlaanderen, Wallonië, Nederland
en Nordrhein-Westfalen. Transfer International is een initiatief van NRW-KULTURSEKRETARIAT
(Wuppertal) i.s.m. Kunstenpunt, Federatie Wallonië Brussel, Het Nieuw Instituut. Een organisatie van
Het Nieuw Instituut en STRP festival, 25-27 maart
→ Deelnemers uit Vlaanderen: Kurt d’Haeseleer (Werktank), Ischa Tallieu (Tallieu Art Office), Ilja Van
Autreve (KOPERGIETERY Medialab) uit voor werkbezoeken aan Rotterdam (V2_Institute, Showroom
MAMA, Witte de With e.a.) en STRP festival Eindhoven.
Andere deelnemers: Yves Bernard (iMAL), Philippe Franck (Transcultures) en Marie du Chastel
(KIKK festival) uit de Federatie Wallonië-Brussel en Prof. Heide Hagebölling-Eisenbeis (prof. emeritus
KHM), Jasmin Vogel (Dortmunder U-Center for Arts and Creativity), Tasja Langenbach (Videonale),
Martin Maruschka (project manager Next Level-Festival for Games) en Mischa Kuball (kunstenaar) uit
Nordrhein-Westfalen.
IETM meeting Bucarest
Podiumkunsten, april
Activiteit: werksessie door Joris Janssens en Delphine Hesters (Kunstenpunt)
KunstenFestivaldesArts - Res & Ref
Podiumkunsten, in samenwerking met: KFDA, KSP, NXTSTP, met de steun van het Cultuurprogramma
van de Europese Unie, 4-26 mei, onder leiding van Dries Douibi & Delphine Hesters (Kunstenpunt)
→ Deelnemers: Keyvan Sarreshteh, Ding-Yun Huang, Younes Atbane, Alejandro García Ruffoni, Mara
Cassiani, Chrystèle Khodr, Nathalie Rozanes, Dounia Mahammed, Marion Menan, Surjit Nongmeikapam
Classical Next Fellowship Programme
Muziek (klassiek) in samenwerking met institutional partners Codarts Rotterdam, PRS for Music
Foundation, Apra/Amcoz-Australia Music Centre, Graz University of Music & Performing Arts, 17-20 mei,
Rotterdam (NL)
→ 3 fellows uit België: Julie Daled (neoScores NV/Gustaf), Bert Helsen (HaftCraft Ensemble) en Pieter
Schuermans (LUCA School of Arts)
Flanders Balkan Express Caravan Meeting
Multidisciplinair, in samenwerking met Balkan Express, Departement Buitenlandse zaken Vlaamse
Gemeenschap, 5-9 juni, Ljubljana (SL)
→ 60 deelnemers: Lissa KINNAER, Marijke DE MOOR, Nico KENNES, Dirk DE WIT, Tile VOS
en Wannes CRE (Het Bos), Willy THOMAS (Arsenaal/Lazarus), Danielle VAN ZUIJLEN, Rudi
GENBRUGGE, Farbod Fathinejadfard, David HELBICH, Jorre VANDENBUSSCHE (Maelstorm),
Steven DE JONGE (MiraMiro), Evi SWINNEN (Timelab), Geert OPSOMER (RITCS), Els ROCHETTE
(Globe Aroma), Benjamin VANDE WALLE (Kaaitheater), Michiel VANDEVELDE (Extra City), Tuur
FLORIZOONE, Pascal GIELEN (UA), Sarah VANHEE, Joris JANSSENS, Natalie GIELEN (Etcetera),
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Barbara CLAES (Lucinda Ra), Natalia VATSADZE, Boullion Group (GEORGIA), Ekmel ERTAN, Amber
Platform (TURKEY), Rarita ZBRANCA, Altart Foundation (RO), Filip Jovanovski, AKTO Festival
(MACEDONIA), Ivana VASEVA, AKTO Festival (MACEDONIA), Bojan DJORDJEV, Walking Theory
(SERBIA), Siniša ILIĆ, Walking Theory (SERBIA), Marta KEIL, curator, theoretician (PL), Luja
ŠIMUNOVIĆ, Kontejner (CROATIA), Klara PETROVIĆ, Kontejner (CROATIA), Sonja SOLDO, Pogon
(CROATIA), Mirjana DRAGOSAVLJEVIĆ, Magacin, Stanica (SERBIA), Albert HETA, Stacion (KOSOVO),
Maja VIŽIN, Bunker (SLOVENIA), Alma R. SELIMOVIĆ, Bunker (SLOVENIA), Mojca JUG, Bunker
(SLOVENIA), Nevenka KOPRIVŠEK, Bunker (SLOVENIA), Polona VOZEL, Bunker (SLOVENIA),
Tamara BRAČIČ VIDMAR, Bunker (SLOVENIA), Dragana ALFIREVIĆ, Nomad Dance Academy
Slovenia (SLOVENIA), Aleš MENDIŽEVEC, Radio Študent (SLOVENIA), Jurij KRPAN, Kapelica Gallery
(SLOVENIA), Teja REBA, City of Women Festival (SLOVENIA), Katarina STEGNAR, Beton Ltd., actress
(SLOVENIA), Sandi ABRAM, Graffitti Tour Ljubljana, sociologist (SLOVENIA), Jadranka PLUT, Mreža
Associacion, Metelkova City (SLOVENIA), Tjaša PUREBER, Asociacija (SLOVENIA), Dorotea ŠKRABO,
media artist (CROATIA), Iza PAVLINA, media artist (SLOVENIA), Bojan JABLANOVEC, Via Negativa
(SLOVENIA), Rok VEVAR, theoretician (SLOVENIA), Svetlana SLAPŠAK, theoretician (SLOVENIA)
Ontmoeting presentatie-instellingen Vlaanderen-Nederland
Beeldende kunst, In samenwerking met: Mondriaan Fonds en de Brakke Grond
Plaats: de Brakke Grond, Amsterdam (NL), 15 - 16 juni + Werkbezoeken aan instellingen in Amsterdam:
P/////akt, De Nieuwe Kerk, W139,...
→ Deelnemende instellingen (9) uit Vlaanderen: Carole Schuermans (BelgianArtPrize), Kris Lermusieau
(kunstenaar), Cathy Cardon (Kunst in Huis), Elke Segers (onafhankelijke curator), Elisabeth De Wachter
(Shakti vzw), Stef Van Bellingen (Kunstenplatform WARP), Wouter Huis en Hadasseh Emmerich
(Greylight Projects), Milena Oldfield (Komplot)
Edinburgh Festival - Total Theatre Awards
Podiumkunsten, in samenwerking met Vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering, 4-28 augustus,
Edinburgh Festival. Elk jaar komen 25 beoordelaars uit binnen- en buitenland samen op het Edinburgh
Festival Fringe om de beste en qua vorm vernieuwendste voorstellingen te selecteren. Dit jaar vieren
de Total Theatre Awards hun twintigste verjaardag. Middels een open oproep eerder dit jaar werd een
delegatie van Vlaamse kunstenprofessionals geselecteerd door Total Theatre en Kunstenpunt. Zij zullen
zich voegen bij het Total Theatre Awards Assessment Peer Network, het netwerk van beoordelaars. De
geselecteerde professionals worden ondersteund door de Vlaamse Vertegenwoordiging in de UK en door
Kunstenpunt, die allebei partner zijn van deze editie van de Total Theatre Awards.
→ 4 deelnemers uit Vlaanderen: Filip Tielens (De Standaard), Klara en De Zendelingen, Jessy Jolings
(Compagnie de KOE), Els Van Malderen, (VGC), Klaas Freek Devos
Curatorial Future Talks
Beeldende kunst, in samenwerking met Direction des Arts Plastiques Contemporains, 8, 9 en 10 september, Brussel
→ Sprekers uit BE: Maïté Vissault (ISELP), Dirk Snauwaert (WIELS), Asad Raza (Villa Empain), Lilou
Vidal (Bureau des Réalités), Septembre Tiberghien, Sonia Dermience (Komplot), Josine De Roover
(Cas-co), Aurélie Gravelat (ArBa), Laura Herman (La Loge), Antony Hudek (KASK Gent), Wouter Huis
(Greylight Projects), Emilie Lecouturier (MASDEX Mons), Charlotte Van Buylaere (Netwerk), Steyn Bergs
en Ronny Heiremans (Jubilee), Ann Goossens (Auguste Orts), Dirk De Wit (KSP), Philippine Hoegen
Sprekers uit FR: Marianne Derrien (c-e-a), Lucie Orbie (50° nord), Valentine Busquet (c-e-a), Alex
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Chevalier (c-e-a), Émeline Dufrennoy (c-e-a), Madeleine Filippi (c-e-a)
→ Deelnemers: +/- 60 deelnemers over de 3 dagen
IETM Satellite Meeting Marrakech
Podiumkunsten, oorganisatie van IETM i.s.m. On Marche en Racine, 21-24 september, Ecole Supérieure
des Arts Visuels, ESAV-Marrakech, in samenwerking met festival On Marche en Racines, organiseerde
IETM een besloten Satellite meeting in Marrakesh (21-24 september) rondom de professionele dansopleiding in oprichting 'Nafass'; de eerste in Marokko. Tijdens de meeting wisselden de betrokken dansprofessionelen uit Marokko uit met een vijftiental internationale experten in dans en danseducatie.
→ Deelnemer voor Kunstenpunt: Delphine Hesters
Morocco Intersections
Beeldende kunst, in samenwerking met Hicham Khalidi (Brussel), Léa Morin van L’Atelier de l’Observatoire (Casablanca), 24-29 september, Marrakech, Casablanca, Rabat (MA)
Contacten: Le 18, Comptoir des Mines Galerie, Voice Gallery, Dar al Ma’mun art centre & residency,
Atelier Eric Van Hove, ESAV, Musée d’art contemporain Africain El Maaden, Al Maqam arts studio & residency, Le Cube, l’Appartement 22, Musée Mohammed VI, Kulte Gallery, Thinkart Gallery, Espace Darja,
Galerie Shart, Racine, Atelier La Source du Lion, Musée Abderrahmane Slaoui
Deelnemers: Phillip Van den Bossche (Mu.Zee), Tom Nys, Mike Michiels (Kaos vzw), Isabel Van Bos
(Studio Start), Louise Osieka (CIAP), Helena Lemonnier (kunstenaar), Helena Kritis (Beursschouwburg),
Lissa Kinnaer, Sam Eggermont, Dirk De Wit, Samira Bendadi (MO*), Mai Abu ElDahab (Mophradat)
→ Deelnemers uit Vlaanderen: 12
Bezoekersprogramma Fair Practice Nederland
Multidisciplinair, een organisatie van Dutch Culture, 2 en 3 oktober
→ 4 deelnemers uit Vlaanderen aan het bezoekersprogramma: Delphine Hesters (Kunstenpunt), Nicolas
Y Galleazi (SOTA), Ingrid Vranken en Patrick Sterckx (Zimmer)
Tunis Intersections/Dream City Festival
Podiumkunsten en beeldende kunst, in samenwerking met Joachim Ben Yakoub en L’Association L’Art
Rue, 3-9 oktober, Tunis
Contacten: Dream City Festival, Maison de l’Image, Centre Culturel Cinevog, Kamel Lazaar Foundation,
Goethe Institut, British Council
Rondetafelgesprek met Adnen Jdey, Kmar Bendana, Mariem Guellouz, Sana Tamzini, Moez Mrabet en
Joachim Ben Yakoub
→ 8 Vlaamse deelnemers: Bie Vancraeynest (Enter Festival), Fairuz Ghammam (filmmaker), Zouzou Ben
Chikha (Action Zoo Humain), Leentje Vandenbussche (kunstenaar), Mohamed Toukabri(choreograaf,
performer), Tom Bogaert (beeldend kunstenaar), Sarah Eisa (dramaturge, Arsenaal) en Saddie Choua
(beeldend kunstenaar)
Transfer International Digitale Cultuur NRW
Multidisciplinair, uitwisselingsproject Transfer International rond digitale cultuur tussen Vlaanderen,
Wallonië, Nederland en Nordrhein-Westfalen. Transfer International is een initiatief van NRWKULTURSEKRETARIAT (Wuppertal), 9-12 november
→ 2 deelnemers uit Vlaanderen Bram Michielsen (game designer, curator en co-founder van The House of
Indie), en Youri Loedts (schrijver, consultant en creatieveling in digital storytelling).
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Circulation - distributie van experimentele cinema en kunstenaarsfilm
Audiovisuele kunst, in samenwerking met Beursschouwburg, Atelier Graphoui, Argos, KASK Gent, 20
oktober, Brussel
Sprekers: Erika Balsom (Londen) is gesprek met kunstenaars Johan Grimonprez, Wendy Morris, Effi
Weiss & Amir Borentein
→ Deelnemers: +/- 40 professionals
Oriëntatiereis 2017
Beeldende kunst, in samenwerking met Mondriaan Fonds, Pro Helvetia, Danish Arts Council, 5-19 november, La Havana, Miami, New Orleans, Houston
→ Deelnemer: Wim Waelput (Kiosk)
IETM meeting Brussel
Podiumkunsten, 22-24 november. Kunstenpunt was betrokken bij de uitwerking van een aantal elementen in het programma van Can we talk? Kunst in tijden van populisme en geleide bezoeken in Brussel,
Mechelen en Charleroi Marijke de Moor, Joris Janssens, Hilde Teuchies).

5. Online specials & publicaties internationaal
Turning Photography
Visuele gids doorheen de hedendaagse Belgische fotografie, gelanceerd naar aanleiding van Dirk
Braeckman op de Biennale van Venetië 2017, met bio’s en een selectie foto’s van 50 Belgische fotografen:
Sammy Baloji, Charif Benhelima, David Bergé, Thomas Bernardet, Sébastien Bonin, Dirk Braeckman,
Marie José Burki, Tom Callemin, Alexandre Christiaens, David Claerbout, Collectif La Grotte, Michel
Couturier, Bert Danckaert, Katrien De Blauwer, Marc De Blieck, Anne De Gelas, Philippe De Gobert,
Arnaud De Wolf, Vincent Delbrouck, Lot Doms, Patrick Everaert, Gilbert Fastenaekens, Lara Gasparotto,
Agnès Geoffray, Geert Goiris, Liesbet Grupping, Solal Israel, Jan Kempenaers, Stephanie Kiwitt, Aglaia
Konrad, Pierre Liebaert, Charlotte Lybeer, Chantal Maes, Katja Mater, Michel Mazzoni, Ria Pacquée, Pol
Pierart, Max Pinckers, Benoit Platéus, Sébastien Reuzé, Bruno V. Roels, Stéphanie Roland, Dominique
Somers, Jean-François Spricigo, Ana Torfs, Egon Van Herreweghe, Sine Van Menxel, Yoann Van Parys,
Els Vanden Meersch, Wim Wauman, Sarah Westphal.
Met essays van Steven Humblet, Danielle Leenaerts, Anne-Françoise Lesuisse, Arjen Mulder and Joachim
Naudts. Een samenwerking van Kunstenpunt, Museum M, Bozar, FOMU, Fédération Wallonie Bruxelles.
Let me be your guide - Explore Jazz from Flanders and Brussels
Online special rond jazz met portretten van van Vlaamse hedendaagse bands en muzikanten die geselecteerd werden door programmatoren en critici, de belangrijkste jazzvenues in Vlaanderen en Brussel,
essay van buitenstaanders, tips van kenners en een compilatie van hedendaagse tracks. Een samenwerking van Kunstenpunt, JazzLab Series, KAAP, Bozar, Ancienne Belgique, Flagey, Handelsbeurs en Nona,
en met de steun van de Vlaamse overheid en SABAM For Culture.
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(Re)framing the International #1 (600ex.)
Kunstenpunt lanceert in december 2017 een driedelig pop-upmagazine over internationalisering binnen
de kunsten met volgende essays: Tom Van Imschoot in gesprek met kunstenaarsduo Selma & Soufiane
Ouissi van Dream City Festival in Tunis, een gesprek van Van Imschoot met Kobe Matthys (Agentschap)
over een nieuwe internationale kijk op auteursrechten in de kunsten, cijferstudies van Kunstenpunt over
de internationalisering van onze podiumkunsten en de aanwezigheid van Belgische muziekartiesten in
het buitenland, een pamflet van theatermaker Pieter De Buysser over de problematiek van internationaal
touren, een keynote van academica Taru Elfving over mobiliteit in de kunstenwereld en een nieuwe kijk
op residenties en het eerste deel van Hilde Teuchies’ bijdrage over het opnieuw opeisen van een Europese
‘commons’ voor de kunsten.

6. Rondetafels & Expertenmeetings
Another Europe, More Europe
27 februari
Rondetafelgesprek over culturele en artistieke samenwerking binnen Europa, met een focus op Middenen Oost-Europa (Balkan en Kaukasus).
Met: Marta Keil (East European Performing Arts Platform en Konfrontacje festival) en Nevenka
Koprivšek (Bunker, Slovenië) over de actuele politieke ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa, in het
bijzonder Polen, en de Balkanregio. Péter Inkei (The Budapest Observatory) zal vanuit de werking van het
regionaal observatorium voor cultuur in het oosten van Midden-Europa enkele krachtlijnen rond recente ontwikkelingen toelichten. Daarnaast bieden Philip Dietachmair (European Culture Foundation) en
Milica Ilic (ONDA) hun insteek op het thema.
→ 78 deelnemers
Expertenmeeting meeting rond werken in en met Japan
8 mei
Naar aanleiding van de oprichting van Arts Flander Japan
→ 45 deelnemers
Rondetafelgesprek rond samenwerken met kunstenaars en organisaties uit en in het
Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA-regio)
Multidisciplinair, 14 juni, rondetafelgesprek over wederzijdse en solidaire samenwerking met kunstenaars en organisaties uit MENA-regio. Met een keynote van Joachim Ben Yakoub (onderzoeksgroepen MENARG (Middle East and North Africa) en S:PAM (Studies in Performing Arts & Media) van de
Universiteit Gent) en statements door Hicham Khalidi, Nedjma Hadj Benchelabi, Mohamed Ikoubaan,
Luc Mishalle, Philippe Van Cauteren, Yannick Bochem (GC De Vaartkapoen).
→ 40 deelnemers
Tunis Intersections Round Table Meeting
3 en 5 oktober, Tunis
Contexte I - L'impact de la révolution sur la sphère artistique en Tunisie
Une introduction aux dynamiques artistiques et culturelles depuis la révolution de 2010 par Adnen Jdey.
Contexte II - Table-ronde sur la sphère artistique et culturelle tunisienne d’aujourd’hui
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Intervenants: Kmar Bendana, Mariem Guellouz, Sana Tamzini, Moez Mrabet
Modérateur: Joachim Ben Yakoub
→ 30 deelnemers
Expertenmeeting meeting rond werken in en met Turkije
9 november
Naar aanleiding van een expertmeeting rond Turkijke door More Europe / Goethe Instituut
→ 20 deelnemers
Expertmeeting meeting rond werken in en met China
16 november
Naar aanleiding van het werkbezoek minister Gatz aan China in december 2018
→ 35 deelnemers

7. Netwerken: lidmaatschap & bijdrage
Visual Arts Platform (VAP) (BK)
IETM (PK)
ITI (PK)
Assitej (PK)
European Forum on Music (MZ)’
Midem (MZ)
BUMA Classical (MZ)
EFFE (MZ)
EJN (MZ)
ISCM (MZ)
EMEE (MZ)
Europe Jazz Network (MZ)

8. Prospectie
(BK)
Biënnale van Venetië
Akto Festival Bitola
Documenta Athene
ARCOLisboa
Les Rencontres d’Arles
FIAC Paris
(PK)
Momix Kingersheim (Kinderkunsten)
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(MZ)
New York: ISPA project pitches (11/1), netwerking Apap + ClassicalNext + Flanders House (12/1), Chamber
Music America: prospectie beurs klassiek muziek + conferentie, Flanders Day (Morgan Library) +
International Conference Leuven Chansonnier’ + netwerkmoment
Music LX (Reeperbahn)
Spring Break, Poznan
Crossroads
Europe Jazz Conference (Ljubljana)
inJazz (Rotterdam)
JazzDo.it (Milaan)
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