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INLEIDING 

Ambities voor het steunpunt tegen  
een woelige maatschappelijke achtergrond 

door Felix De Clerck, directeur Kunstenpunt

 

2016 was een uitzonderlijk jaar - gekenmerkt door onzekerheden. Het land werd opgeschrikt door 

 aanslagen en we waren getuige van grote internationale wendingen die gevestigde waarden en 

 evenwichten op hun grondvesten deden daveren. Het maatschappelijke debat werd op het scherpst van de 

snee gevoerd. Discussies over de rol van onze instituten, over gedeelde normen, over superdiversiteit en 

democratie waren legio.

Wat was de rol van kunsten tegen deze tumultueuze achtergrond? Naast hun onmiskenbare rol in het 

actuele publieke debat, houden kunsten de samenleving een spiegel voor en bieden ze nieuwe  inzichten. 

Maatschappelijke evoluties hebben de zekerheid van de onzekerheid; ze zijn dynamisch en vaak 

 onduidelijk. Artistieke trajecten aanvaarden niet enkel het onvoorzienbare, ze zoeken het ook op.  

Kunstenaars en organisaties uit Vlaanderen en Brussel zijn ambassadeurs die wereldwijd hoge ogen 

 gooien scoren, en tegelijk zijn ze vaak sterk verankerd op lokaal niveau.

De ideale mix vinden tussen onderzoek, ontwikkeling en internationalisering - en tegelijk 

aanknoping vinden met maatschappelijke dynamieken - is een huzarenstukje dat steeds op-

nieuw wordt bijgestuurd.

Omdat Kunstenpunt zo sterk gelooft in de waarde van de kunsten in de samenleving, zetten we ons 

elke dag in om de kunstensector en het kunstenbeleid te ondersteunen. Om deze ondersteuning goed te 

 kunnen doen, hebben we een cocktail aan rollen en taken die beschreven staan in het Kunstendecreet.  

De ideale mix vinden tussen onderzoek, ontwikkeling en internationalisering - en tegelijk aanknoping 

vinden met maatschappelijke dynamieken - is een huzarenstukje dat steeds opnieuw wordt bijgestuurd.
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De kruisbestuiving tussen de drie kerntaken van het steunpunt is wat onze dienstverlening aan sec-

tor en beleid uniek en onmisbaar maakt. We laten onze initiatieven rond praktijkontwikkeling, zoals 

workshops en infosessies, inspireren door onderzoek en kennis van de (internationale) kunstscene; 

lokaal  opgebouwde kennis en praktijken worden internationaal getoetst, internationale best practices 

inspireren het lokale en we bepalen onze onderzoeksagenda op basis van ervaringen in internationaal 

(samen) werken en op basis van concrete signalen uit het werkveld. Naast de verdere integratie van de drie 

kern taken, zetten we in 2016 verder in op de transitie van onze organisatie in het postfusietijdperk, met 

nieuwe coördinatoren voor de communicatie- en data- & informatiedienst en een reorganisatie van de 

inhoudelijke werking met een nieuwe eengemaakte cel onderzoek & ontwikkeling.

Kunstenpunt is ambitieus; onze dienstverlening moet nog relevanter worden.

Kunstenpunt is ambitieus; onze dienstverlening wordt voortdurend getoetst op de relevantie voor het 

werkveld. Ons onderzoek moet een bron zijn van inspiratie en kennis voor beleid en sector. Onze inter-

nationale ondersteuning moet ervoor blijven zorgen dat kunstenaars uit Vlaanderen en Brussel zich inter-

nationaal kunnen manifesteren en dat Brussel en Vlaanderen mondiaal op de kaart staan als artistieke 

hotspots.

In dit verslag lees je welke concrete initiatieven en acties we hebben ondernomen om onze ambities te 

realiseren. Geef ons een seintje indien je wil praten of indien je ideeën hebt over hoe Kunstenpunt verder 

kan evolueren.

http://Contacteer ons
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2016 IN 10 
HIGHLIGHTS

Kunst in de Nevelstad
Spreiding van de kunsten in Vlaanderen en 
Brussel in kaart

Uitgebreid onderzoek naar het aanbod muziek, podium en 

beeldende kunsten in onze steden en daarbuiten, met cijfers per 

regio en discipline, analyses en toekomstpistes.

Bekijk de resultaten

360°-sessie
Inspiratie, netwerking en expertise-
uitwisseling voor lokale kunstwerkers

Hands-on ondersteuningstraject voor lokale cultuurwerkers 

en medewerkers van cultuur- en gemeenschapscentra rond 

beeldende kunst in een lokale context met bezoeken aan 

inspirerende voorbeelden.

Lees meer

Internationale uitwisseling & ontdekking
Kansen creëren voor de Vlaamse kunstscene  
in het buitenland

Spotlights op kunstenaars en organisaties via showcases, 

culturele programma’s rond beeldende kunst en podiumkunsten 

uit Vlaanderen en Brussel, focus op kunstboeken, hedendaagse 

folk en dans, professionele uitwisselingsprogramma’s met 

spelers uit NRW en meer.

Bekijk een selectie van Exchange & Discovery Programmes  

in 2016

© Stijn Bollaert

http://dossiers.kunsten.be/spreiding/
https://www.kunsten.be/kalender/1209-traject-360-beeldende-kunst-in-een-lokale-context
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes?program_type=exchange-and-discovery&year=2016&paged=1&posts_per_page=20
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes?program_type=exchange-and-discovery&year=2016&paged=1&posts_per_page=20
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Arts Flanders
Plantool voor internationale acties van 
culturele spelers en beleid

Online prospectie- en planningstool om internationale culturele 

en diplomatieke activiteiten van het Vlaamse cultuur- en 

internationale beleid, van cultuursteunpunten en -fondsen 

zichtbaar te maken

Kunstendecreet
Cijferanalyses en pistes voor het 
kunstenlandschap van morgen,  
voorbij de beslissingen

Interactieve grafieken en cijfers over de subsidiebeslissingen 

voor structuren en projecten

Bekijk de analyses

The Vinyl Frontier
Exhibition at Fort Napoleon

Overzicht van Belgische vinylreleases tot stand gekomen  

met de data en muziekcollectie van Kunstenpunt

Loont Passie?
Sociaal-economische positie van de 
kunstenaar

Uitgebreid multidisciplinair onderzoek naar de sociale, 

economische en organisatorische situatie van de kunstenaar op 

basis van antwoorden van meer dan 2.700 kunstenaars actief in 

film, beeldende kunsten, literatuur, muziek en podiumkunsten.

Bekijk de resultaten

https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-kunstenaar/kunstenaarcentraal
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sCan&Do
Ondersteuning van kunstenorganisaties  
in het interculturaliseringsproces

Meerjarig traject op maat van kunst- en cultuurorganisaties 

waarbij duurzaam interculturaliseren van de organisatie 

centraal staat 

Lees meer

Nieuwe websites
Online kennisdeling voor nationale en 
internationale doelgroepen

Lancering van nieuwe sites en newsletters met updates over 

activiteiten, onderzoek, oriëntatie over werken in de kunsten en 

internationale programma’s

Naar kunsten.be 

Naar flandersartsinstitute.be

Internationale bezoekersprogramma’s
Internationale curatoren en programmatoren 
verkennen onze kunstenaars en 
kunstorganisaties

Meer dan 350 internationale professionals bezochten onze 

kunstscene via een reeks bezoekersprogramma’s in Brussel, 

Gent, Antwerpen en Leuven

Bekijk een selectie van bezoekersprogramma’s in 2016

© Richard Duyck

https://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten/organisaties/diversiteit
http://www.kunsten.be/
http://Naar flandersartsinstitute.be
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes?program_type=visitors&year=2016&paged=1&posts_per_page=20
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ONDERZOEK &
ONTWIKKELING 

Onderzoek en praktijkondersteuning van kunstenaars, beleid en kunstorganisaties werden 

samengebracht in de cel Onderzoek & Ontwikkeling (O&O). We werkten rond zes actielijnen, met de 

spreiding van de kunsten in Vlaanderen en Brussel, de sociaal-economische positie van de kunstenaar 

en de launch van een traject rond het nieuwe internationale (samen)werken als belangrijkste 

O&O-lijnen.

1. Ecosysteem van de kunsten

De Landschapstekening Kunsten vroeg eerder aandacht voor de dynamiek van het artistieke ecosysteem 

in Vlaanderen. Omdat zich belangrijke beleidskeuzes aandienden, werd een monitoring van het beleids-

kader en een analyse van het kunstenveld extra cruciaal. Het steunpunt had daarin oog voor de rol van 

diverse spelers - kunstenaars, organisaties, overheden - in de complexe netwerken binnen de kunsten 

en hun relatie met de samenleving. Wat gaat goed? Waar zit druk op de ketel? Waar zien we kiemen van 

nieuwe ontwikkelingen? Met Kunst in de Nevelstad brachten we het aanbod beeldende kunsten, muziek 

en podiumkunsten in kaart. Hoe krijgen we kunstenaars hun werk bij een publiek, ook buiten de  grote 

steden? In het Vlaamse kunstenveld groeit de bezorgdheid over presentatiemogelijkheden op lokaal 

vlak. Wat is het probleem, waar liggen er oplossingen? Kunstenpunt bracht cijfers, interactieve grafieken 

en uitgebreide analyses - in samenwerking met rekto:verso - over de spreiding van onze kunsten in de 

 ‘nevelstad’ die Vlaanderen is.

Met dit onderzoek gingen we verder aan de slag. Deelanalyses werden aan de sector voorgesteld tijdens 

trefdagen van de Vereniging Vlaamse Cultuur- en Gemeenschapscentra (VVC), op het kabinet Cultuur, 

 tijdens een jurydag van Supernova, op het Muziekoverleg en tijdens een overleg van de grotere cultuur-

centra. Met de 360°-sessies ontwikkelden we samen met KUNSTWERKT een reeks workshops die lokale 

kunstwerkers ondersteunen om beeldende kunst een plaats te geven in lokaal cultuurbeleid aan de hand 

van concrete praktijkvoorbeelden.

Naast een analyse van het aanbod, was een analyse van de toepassing van het nieuwe Kunstendecreet  

een belangrijk speerpunt binnen de onderzoeks- en ontwikkelingslijn van het ecosysteem van de kunsten. 

Kunstenpunt bracht cijferanalyses van structurele en projectsubsidies en kwalitatieve analyses over de 

impact van die beslissingen op de beeldende kunsten, muziek en podiumkunsten. De analyses dienden als 

input voor het departement CJM voor de evaluatie van het Decreet.

In 2016 werd ook de internationaliserende beeldendekunstmarkt in Vlaanderen en Brussel gedetailleerd 

https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/4702-landschapstekening-2014
http://dossiers.kunsten.be/spreiding/
https://www.kunsten.be/kalender/1209-traject-360-beeldende-kunst-in-een-lokale-context
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstendecreet
http://flandersartsinstitute.f.mrhenry.be.s3.amazonaws.com/2016/09/Flemish_contemporary_art_market.pdf
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in kaart gebracht. In de muzieksector werden een reeks ontmoetingen en werksessies georganiseerd rond 

het ecosysteem van de klassiek en niet-klassieke muziek, zoals het Jazzforum, Componeren in Babel, 

Oude Muziek, Nuit Belge, Supernova, Digitale Publishing en een Muzikale Terzake. Inzake kunsten en 

erfgoed werden de krijtlijnen uitgetekend van een werktraject rond documentatie van de podiumkunsten 

en de organisatie van een internationale conferentie rond het nalatenschap van kunstenaars.

2. Positie van de kunstenaar

Samen met een reeks (academische) partners duidt Kunstenpunt de resultaten van een uitgebreide multi-

disciplinaire survey naar het sociale, economische en organisatorische profiel van de kunstenaar.  

Het onderzoek komt tot stand op basis van van antwoorden van meer dan 2.700 kunstenaars actief 

in film, beeldende kunsten, literatuur, muziek en podiumkunsten en wordt gepresenteerd tijdens een 

persmoment en op tijdens verschillende sectorontmoetingen, waaronder één voor de pop&rocksector in 

de Ancienne Belgique. Parallel met dit onderzoeksdossier brengt Kunstenpunt in 2016 kunstenaars en 

partners samen om te werken rond fair practices in de kunsten. Het onderzoek naar de positie van de 

kunstenaar is het vertrekpunt van een open en collectief ontwikkelingstraject in 2017 waarbij  kunstenaars 

en kunstorganisaties ideeën tot blauwdrukken voor concrete initiatieven voor het versterken van de 

 positie van de kunstenaar uitbouwen.

In wijzerzin: collegagroep digitale bemiddeling, presentatie kunstenaarsonderzoek aan muzieksector,  

interactieve grafiek uit Kunst in de Nevelstad, pilootproject Antwerpen (c) Niels Donckers,  

kickoff Reframing the International

https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-kunstenaar/kunstenaarcentraal
https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-kunstenaar/kunstenaarcentraal/610-fair-practices-in-de-kunsten-werkconferentie-1
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3. Internationaal (samen)werken

Kunstenpunt geeft met een kick-off symposium het startschot van een belangrijk nieuwe onderzoeks-  

en ontwikkelingslijn rond het nieuwe internationale (samen)werken in de kunsten. Wat betekent inter-

nationaal werken vandaag en in de nabije toekomst voor kunstenaars en kunstorganisaties tegen de 

achtergrond van een snel veranderende internationaal kunstenlandschap? Wat zijn de kansen en de 

 drempels? Hoe internationaal is ons kunstenlandschap, wat is het economisch en cultureel belang van 

 import en export, waar zitten de sterkste internationale netwerken en wat zijn nieuwe (duurzame) werk-

modellen? In een eerste fase peilen we naar urgenties door inspirerende stemmen het woord te geven en 

door te speuren in onze rijke datasets naar relevante trends.

4. Kunst in/en het publiek(e)

Participatie beslaat een breed spectrum: van deelname aan kunstproducties, over deelhebben aan kunst 

(van sociaal-artistieke praktijken en kunsteducatie tot co-creatie) tot de publieke waarde van kunst en 

cultuur (inclusief kunst in de openbare ruimte) en interculturaliteit. Via sterk uiteenlopende initiatieven 

werkten we rond dit thema:

• de ondersteuning van een reeks Pilootprojecten Kunst in Opdracht en de workshops in Vlaamse 

(centrum)steden waarin experiment rond diverse vormen van publiek opdrachtgeverschap centraal 

stonden (i.s.m. kunstcel CJM);

• collegagroepen Digitale Bemiddeling (i.s.m. FARO);

• een internationaal netwerk van landelijke public art-expertisecentra;

• de uitwerking van een Creative Europe-bid rond het betrekken van kunstenaars bij 

stadsontwikkelingsprojecten;

• de organisatie van het professionele luik van de MIA’s;

• twee (internationale) online who’s who’s die niet enkel buitenlandse professionals maar ook een 

 breder publiek laten kennismaken met onze hedendaagse dans en met het kunstenaarsboek naar 

aanleiding van respectievelijk de dag van de Dans en het gastlandschap Vlaanderen & Nederland van 

de Frankfurt Buchmesse;

Explore contemporary dance from Flanders & Brussels

https://s3.amazonaws.com/kunstenpunt.f.mrhenry.be/2017/03/Reframing-Kickoff-Report-2016-LORES.pdf
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2
https://www.kunsten.be/dossiers/internationaal-samenwerken-2/rtifacts
https://www.kunsten.be/dossiers/kunst-in-opdracht
http://dossiers.kunsten.be/dans/
http://www.kunstenaarsboeken.kunsten.be/
https://vimeo.com/180304064
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• de medewerking aan initiatieven rond participatie van rekto:verso en Demos  

en kwantitatieve analyse van de participatiefunctie van het Kunstendecreet en

• het werken rond cultuureducatie via overleg met Mediawijs op uitnodiging van CANON Cultuurcel, 

deelname aan de bijeenkomsten van ACCE en aan de Dag van de Cultuureducatie, voorstellen voor het 

Actieplan Cultuur en Onderwijs, observerende participatie bij een project in een basisschool, kennis-

deling via Vitamine C, bijdrage aan Pickit Up! en de organisatie van een sessie over digitale cultuur-

educatie tijdens het Cultuurforum. 

5. Kunst, Interculturaliteit & Stedelijkheid

De werking van Kunstenpunt bestrijkt het hele kunstenveld, met zijn grote diversiteit aan disciplines, 

processen en praktijken. Maar wat met vormen van diversiteit die in het veld nog te weinig erkend zijn? 

Via migratieprocessen vinden nieuwe referentiekaders en uitdrukkingsvormen ingang in de samen-

leving, maar hoe ‘open’ is de kunstensector hiervoor? Vanuit zijn kerntaken zet Kunstenpunt in op drie 

 inhoudelijke lijnen: kunst en stedelijkheid, empowerment van kunstenaars en verandering van organisa-

ties met het oog op interculturaliseren. Via deze initiatieven werkten we in 2016 rond deze lijnen:

• het op poten zetten van sCan&Do (i.s.m. Sociaal Fonds Podiumkunsten), een interculturaliserings-

traject voor kunstorganisaties met pilootprojecten bij Kunstencentrum CAMPO;

• een overzicht en analyse van Vlaamse initiatieven rond kunst en diversiteit in een stedelijke context in 

‘Oefenen voor nieuwe tijden’, verschenen in Boekman;

• internationale kennisdeling over etnisch-culturele diversiteit in de kunsten met Nederland, Wallonië 

en het Duitse Nord-Rhein-Westfalen (NRW) in het kader van Transfer International, inclusief een 

prikkelende stand van zaken over culturele diversiteit in Vlaanderen

• de betrokkenheid bij het vluchtelingenplatform geïnitieerd door minister Gatz en de organisatie 

van ontmoetingen voor de jeugd- en cultuursector, inclusief een Facebook-groep met relevante 

initiatieven;

• de organisatie van reflectiemomenten over kunst & stedelijkheid, deelname aan een driedaags semi-

narie van ARIA (Antwerp Research Institute for the Arts) en de ondersteuning van een debat tijdens 

Kunstenfestivaldesarts 

Kunstenpunt maakte zelf ook het verschil in de samenstelling van het bestuur van de eigen organisatie.  

In de toekomst willen we hier meer werk van maken.

6. Kunst & Transitie

Via initiatieven als Pulse, het transitienetwerk cultuur, en de lokale Green Track-platformen, gelden 

de kunsten steeds meer als partners in het maatschappelijke middenveld inzake ecologie. De kunsten 

spelen - als verbeeldingsruimte - een steeds fundamentelere rol bij de transitie naar een duurzamere 

samenleving, die verder gaat dan enkel een technische of operationele benadering van de artistieke 

praktijk. Kunstenpunt was actief op steeds breder wordende platformen omtrent all things transitie met 

bijvoorbeeld een actief en financieel partnerschap in Pulse. Op RE:CULTURE, de trefdag van Pulse, 

bracht Kunstenpunt het welkomstwoord en nam het deel aan een panel over mobiliteit. Ook werken 

https://www.kunsten.be/dossiers/kunstendecreet/2026-pleidooi-voor-onzuiverheid
https://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten/organisaties/diversiteit
https://www.kunsten.be/nieuws/3390-undefined
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstmaakthetverschil/3286-oefenen-voor-nieuwe-tijden
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/1809-transfer-international-exchange-programme-on-digital-culture-and-diversity-2016-2017
https://www.kunsten.be/dossiers/kunstmaakthetverschil/3226-flanders-state-of-the-culturally-diverse-arts-
https://www.kunsten.be/visie-missie
http://pulsenetwerk.be/
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rond complementaire munten en beleidsadvies over cultuur en transitie stonden op de agenda. Er waren 

ontmoetingen omtrent kunst en ecologie, zoals een rondetafel over duurzame culturele infrastructuur en 

getuigenissen over het mobiliteitsbeleid op Duurzame Dinsdag (VUB), de redactie van cultuurzaam.be en 

een betrokkenheid bij een intervisiebijeenkomst met de lokale Greentrack-platformen en de werkgroep 

mobiliteit BKO/RAB. Kunstenpunt dacht ook mee na over het programma van Ecopolis. Er verscheen een 

onlinedossier over transitie, inclusief een verkenning van baanbrekende organisaties en initiatieven, en 

bijdragen over duurzaamheid en transitie op de Kunsten.-blog.

Aangevuurd door een eco- en welzijnsteam, werd Kunstenpunt in 2016 ook zelf een stuk duurzamer met 

concrete afspraken over de nazorg van de verhuis, het sorteren van afval, de aankoop en  recuperatie 

van materialen, het verminderen van vleesconsumptie, de installatie van een waterfilter om kraan-

water als drinkwater aan te bieden aan personeel en bezoekers en duurzame ingrepen in de (kantoor)

infra structuur. In het kader van de internationale werking werd bewust reizen gestimuleerd waarbij 

de ecologische voetafdruk werd afgewogen tegenover de investering in samenwerking en dialoog en de 

 meerwaarden die ermee verbonden zijn op individueel en maatschappelijk vlak. Er werden ook  concrete 

afspraken gemaakt zoals de keuze voor openbaar vervoer tot 600 km en het eco-compenseren van 

vliegtuigreizen.

Meer over Onderzoek & Ontwikkeling? Contacteer Joris Janssens.

https://www.kunsten.be/dossiers/transitie
https://blog.kunsten.be/
https://www.kunsten.be/team


13

INTERNATIONAAL  

Kunstenpunt faciliteert duurzame internationale relaties voor kunstenaars en organisaties. In 2016 

werd de internationale werking geëvalueerd, bijgestuurd en verdiept als antwoord op de effecten van de 

globalisering, die spelen in het internationaal (samen)werken in de kunsten.

1. Kansen voor Vlaamse kunstenaars in het buiten-
land en voor buitenlandse kunstprofessionals in 
Vlaanderen

Kunstenpunt maakte werk van duurzame internationale relaties voor alle kunstenaars en organisaties 

en gaat uit van de noden van de sector enerzijds (follow the actor) en de plekken en events in binnen- en 

buitenland die internationale meerwaarde bieden anderzijds. We hadden aandacht voor de kansen van 

Vlaamse kunstenaars in het buitenland en voor de kansen van buitenlandse kunstenaars en organisaties 

in Vlaanderen men keken daarbij naar diversiteit in talent, praktijken en organisatietypes. Kunstenpunt 

hanteerde daarbij verschillende formats: bezoekersprogramma’s, oproepen voor deelname aan werk-

bezoeken, showcasefestivals, masterclasses in het buitenland en focussen op Vlaamse kunsten tijdens 

festivals.

In 2016 werkte Kunstenpunt ook met open calls voor werkbezoeken in het buitenland, zodat elke kunst-

professional zich kandidaat kon stellen conform een aantal voorwaarden.

Een overzicht van concrete initiatieven en programma’s:

• aandacht voor gevestigd en opkomend talent uit Vlaanderen tijdens buitenlandse beurzen en show-

casefestivals zoals WOMEX (Birmingham), Eurosonic (Groningen), The Great Escape (Brighton), 

Reeperbahn (Hamburg), BUMA Classical-beurs (Utrecht), Nuit Belge tijdens Les Nuits Botanique 

(Brussel), ontmoetingen en een cultureel programma in en rond de Frankfurter Buchmesse 

(Frankfurt), een bijzondere tentoonstelling rond de alliantie Vlaanderen/Nederland/NRW tijdens Art 

Cologne (Keulen), Salut voisins! op MaMa (Parijs), Classical Next (Rotterdam), Jazzahead (Bremen), 

IPAY (Montréal en New York), Tanzmesse (Düsseldorf);

• aandacht voor subdisciplines en niches zoals hedendaagse Vlaamse folkmuziek tijdens English Folk 

Expo (Manchester), kinder- en jeugdtheater in Frankfurt en tijdens het On the Edge Festival/Assitej 

(Birmingham), de Vlaamse kunstenaarsfilms tijdens Loop Festival (Barcelona), kunstenaarsboeken 

uit Vlaanderen en Nederland op Off Print (London, Parijs) en Friends with Books (Berlijn);

https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/851-belgian-delegation-at-womex-2016-es-
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/369-belgium-booms-2016
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/369-belgium-booms-2016
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/369-belgium-booms-2016
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/365-nuit-belge-at-les-nuits-botanique
https://www.flandersartsinstitute.be/search?q=frankfurt
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/334-special-exhibition-eins-zwei-wechselschritt
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/1674-salut-voisins-belgian-luxembourg-event-at-mama-2016
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/375-contemporary-classical-music-from-belgium-at-classical-next
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/361-contemporary-jazz-from-belgium-at-jazzahead
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/251-contemporary-dance-from-belgium-at-tanzmesse
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/800-english-folk-expo-2016-focus-on-flanders-uk-
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/800-english-folk-expo-2016-focus-on-flanders-uk-
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/992-focus-on-dutch-flemish-theatre-for-young-audiences
https://www.flandersartsinstitute.be/news/104-special-exhibition-at-loop-strengthening-the-ties-between-the-audiovisual-art-scenes-in-flanders-and-spain
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/specials-whos-whos/artistsbooks
https://www.flandersartsinstitute.be/arts-in-flanders-brussel/specials-whos-whos/artistsbooks
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• aandacht voor diversiteit, jonge makers, nieuwe plekken, subgenres en stedelijkheid in de vele 

bezoekers programma’s georganiseerd in Vlaanderen en Brussel voor buitenlandse professionals zoals 

het Art Brussels’ curatorenprogramma, het IKT-congres, From Brussels with Love voor   internationale 

programmatoren tijdens KunstenFestivalDesArts, Highlights from the Low Lands tijdens het 

Theaterfestival, internationale aandacht voor performancekunsten in het bezoekersprogramma voor 

Playground, voor hedendaagse muziek tijdens Transit en voor oude muziek tijdens Musica Antica;

• aandacht voor professionals en instellingen die eerder minder aan bod kwamen in de internationale 

programma’s zoals het werkbezoek van de kleinere musea met een hedendaagse beeldendekunst-

collectie uit Engeland in samenwerking met de Contemporary Art Society, opgevolgd door een ont-

moeting met enkele Vlaamse curatoren in Londen, het bezoek van een delegatie cultuurprofessionals 

uit Noorwegen aan enkele innovatieve Vlaamse cultuurprojecten en het bezoek van buitenlandse 

beeldende kunstcritici aan tentoonstellingen van Vlaamse kunstenaars in Wiels, Bozar en M HKA 

(i.s.m. CAHF en Toerisme Vlaanderen)

Vlaamse kunstenaars en organisaties reizen en werken in alle uithoeken van de wereld en vinden 

er  nieuwe partners en publieken. Er is echter minder tijd voor ontmoeting en uitwisseling; kunst-

professionals staan onder druk om te groeien en meer te creëren voor meer plekken, in meer landen 

en voor kleinere budgetten. In deze omgeving van een sterke product- en exportgerichtheid met een 

 dominant westerse blik en een schaarser wordende diversiteit, zijn kunstenaars de zwakste schakel. 

Een kritische blik op onze internationale activiteiten maakt bovendien duidelijk dat we sterk inzetten op 

het scheppen van  kansen voor kunstenaars in het buitenland (ontwikkeling, productie en presentatie), 

dat onze programma’s in het buitenland onvoldoende divers zijn, dat onze activiteiten gericht zijn op meer 

Vlaamse kunsten in het buitenland en op plekken waar er marktpotentieel en middelen zijn, en dat we 

relatief weinig inzetten op de gemeenschappelijke Europese waarden van de kunst. De hoofddoelstelling 

van de internationale werking van Kunstenpunt bleef ook in 2016 het ondersteunen van langdurige rela-

ties voor internationale samenwerking, maar in het licht van bovenstaande context werden de principes 

van duurzaamheid scherper gesteld met aandacht voor diversiteit in onze internationale programma’s, 

voor de lokale context in de buitenlanden en voor het samenwerken met partijen uit andere landen om 

krachten en kosten te bundelen.

VLNR: 356 kunstprofessionals uit 36 landen bezochten onze kunstenaars en instellingen met Kunstenpunt in 2016 

(inbound), professionele ontmoetingen en focussen op Vlaanderen in 14 landen met toekomstige extra aandacht 

voor MENA-regio en Midden- en Oost-Europa

https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/344-4th-edition-of-art-brussels-curators-programme
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/344-4th-edition-of-art-brussels-curators-programme
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/347-from-brussels-with-love
https://www.flandersartsinstitute.be/news/107-contemporary-art-society-visitors-programme-in-antwerp-brussels-ghent
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/311-programme-on-the-occasion-of-four-solo-exhibitions-at-wiels-m-hka
https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/international-visitors-programmes/311-programme-on-the-occasion-of-four-solo-exhibitions-at-wiels-m-hka
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2. Internationale uitwisseling

Kunstenpunt maakte werk van duurzame relaties rond internationale uitwisseling door

• internationale kennisdeling en projectontwikkeling rond de thema’s en actielijnen waarrond de sector 

en Kunstenpunt in de huidige beleidsperiode werkt (cfr. ‘Onderzoek & Ontwikkeling’);

• aandacht voor alle functies bij internationale uitwisseling, ook voor talentontwikkeling en 

participatie;

• aandacht voor het matchen van partijen die van elkaar kunnen leren en kunnen samenwerken.

Dit vertaalde zich in onderstaande initiatieven:

• de organisatie van de Dag van de Programmator tijdens het Theaterfestival voor podiumprofessionals 

uit Vlaanderen en Nederland;

• de lancering van Transfer International, een meerjarig uitwisselingsproject tussen Vlaanderen 

(Kunstenpunt), Wallonië (FWB), Nederland (Het Nieuw Instituut) en Nordrhein-Westfalen 

 (NRW-Kultursekretariat) rond digitale cultuur en culturele diversiteit met in 2016 de organisatie van 

een expertmeeting culturele diversiteit in De Balie (Amsterdam), een expertmeeting rond digitale 

cultuur in de NRW-vertegenwoordiging (Brussel), bezoekersprogramma’s rond culturele diversiteit in 

NRW en rond digitale cultuur in zowel NRW als in Vlaanderen en Wallonië;

• delen van best practices rond productie van podiumkunsten uit Vlaanderen tijdens de Producers 

Network Meeting & Forum in West Kowloon Cultural District (Hong Kong)

• internationale partnerships met Europese instituties en fondsen in de samenwerking voor Creative 

Europe-projecten rond voor Vlaanderen relevante thema’s als de positie van de kunstenaar en de 

plaats van kunst in het publiek domein. Voorbeelden zijn European Talent Exchange Program 3.0, 

SHAPE (met onder andere British Council, Pro Helvetia, Onda, Balkan Express en belangrijke  spelers 

uit Oost-Europa) en CIVI Agents (met Public Art Agency Sweden, Situations en organisaties uit 

Zuid-Europa).

Kunstenaarsboeken uit Vlaanderen in Berlijn, ontmoetingen tijdens Highlights from the Lowlands

https://www.kunsten.be/kalender/319-dag-van-de-programmator-tijdens-het-theaterfestival
http://culturele diversiteit
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/1814-transfer-international-visitors-programme-digital-culture-in-belgium
https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/4690-producers-network-meeting-forum
https://www.kunsten.be/kunsten-in-vlaanderen-brussel/publicaties/4690-producers-network-meeting-forum
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3. Duurzame relatie-ontwikkeling met focusregio’s  
en -landen

Naast het creëren van kansen voor kunstenaars en organisaties en het ondersteunen van internationale 

uitwisseling rond thema’s en praktijken, maakt Kunstenpunt ook werk van duurzame relaties met een 

diversiteit aan plekken, landen en regio’s, ook landen die minder in de spotlight liggen van de globale 

kunstgemeenschap. Dit betekende dat het steunpunt

• inzette op samenwerking met de buurlanden Nederland, Duitsland, Frankrijk en Verenigd Koninkrijk 

door overleg met het Franse ministerie van cultuur en het Institut Français - bemiddeld door de 

Franse Ambassade en de Vlaamse Vertegenwoordiging in Brussel en in Parijs - dat leidde tot acties 

voor de volgende vier jaar, strategisch en operationeel overleg met het Fonds Podiumkunsten, het 

Mondriaan Fonds, Dutch Culture, De Brakke Grond en deBuren in zowel Amsterdam, Den Haag als in 

Brussel, over het versterken van de samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en overleg met het 

NRW-Kultursekretariat - ondersteund door de Vlaamse vertegenwoordiger - dat heeft geleid tot het 

uitwisselingsproject Transfer International (cfr. supra);

• ontmoeting en samenwerking stimuleerde met kunstenaars en organisaties uit landen en regio’s die 

minder in de spotlight staan, maar doe kansen bieden voor samenwerking op artistiek en maatschap-

pelijk gebied: Midden- en Oost-Europa, incl. Balkan en Caucasus, het Midden-Oosten en Noord-

Afrika. Met deze keuze wenst Kunstenpunt kloven te overbruggen, zowel binnen Europa als met 

landen en gebieden aan de buitengrenzen van ons continent. Voorbeelden zijn hier de ontmoeting 

met het Balkan Express Netwerk (Ljubljana) rond de organisatie van een uitwisselingsprogramma 

voor kunstprofessionals in 2017 (i.s.m. Bunker), satellietmeetings van IETM in regio’s aan de buiten-

grenzen van Europa (Beirut, Tunis), Visa for Music (Rabat) en de oriëntatiereis naar Iran en Armenië 

(i.s.m. Mondriaan Fonds, Pro Helvetia en Danish Arts Council)

Internationale curatoren voor bezoekersprogramma Art Brussels, showcases op Eurosonic Noorderslag (c) Knelis

https://www.flandersartsinstitute.be/international-programmes/exchange-discovery-programmes/1809-transfer-international-exchange-programme-on-digital-culture-and-diversity-2016-2017
https://www.kunsten.be/nieuws/3397-travelogues-indrukken-van-kunstenaars-en-curatoren-over-ietm-meeting-en-kunstscene-in-beiroet
https://www.kunsten.be/nieuws/3397-travelogues-indrukken-van-kunstenaars-en-curatoren-over-ietm-meeting-en-kunstscene-in-beiroet
https://www.flandersartsinstitute.be/calendar/848-orientation-trip-for-curators-in-iran-armenia
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Diversifiëren van functies en regio’s in het internationaal werken vroeg ook een diversifiëring van de 

internationale netwerken van Kunstenpunt en van de sector. Voorbeelden hiervan zijn het Balkan Express 

Netwerk, en nieuwe netwerk in Noord-Afrika en Midden-Oosten en Azië (Hong Kong) opgeboeuwd 

met de hulp van experten, het Public Art Producers Network, de Contemporary Art Society, het Réseau 

Européen de Musique Ancienne (REMA) en verschillende Europese kennisnetwerken rond culturele 

diversiteit, ecologie en duurzaamheid.

Het verduurzamen van internationale relaties hield ten slotte in dat we oog hadden voor een lokale 

sociopolitieke en artistieke context, zowel vanuit Vlaams perspectief als vanuit de context van kunste-

naars en organisaties uit andere landen en regio’s. Kunstenpunt voorzag meer tijd voor ontmoeting en 

dialoog in zijn programma’s, met aandacht voor tweerichtingsverkeer, en verdiepend materiaal in print en 

online. Voorbeelden zijn de internationale specials en who’s who’s van de Vlaamse kunsten voor inter-

nationale professionals (Contemporary Dance from Flanders, Contemporary Folk from Flanders, Artists’ 

books from Flanders & the Netherlands) telkens naar aanleiding van een actuele focus op Vlaanderen 

in het buitenland, ervaringen (Travelogues) van Vlaamse kunstenaars en kunstprofessionals in de 

MENA, reflectie en debat over werken in de MENA-regio via interne workshops en een rondetafel tijdens 

Kunstenfestivaldesarts en de lancering van het meerjarig O&O-traject rond het nieuwe internationaal 

(samen)werken in de kunsten, Reframing the International.

4. Ondersteuning en samenwerking met Vlaamse 
en internationale partners

In 2016 zette Kunstenpunt verder in op de samenwerking met verschillende Vlaamse beleidsdomeinen 

- zoals Buitenlandse Zaken, Toerisme (Toerisme Vlaanderen) en Economie (FIT) - en met  buitenlandse 

fondsen en instituten ter promotie van een kunstdiscipline, van de Vlaamse kunstensector of van de 

Vlaamse regio in zijn geheel. De aanwezigheid van (meerdere) Vlaamse kunstenaars in het buitenland 

worden geregeld als aanleiding genomen, zoals de tentoonstelling rond beeldende kunst uit Vlaanderen 

en Nederland tijdens Art Cologne, de aandacht voor Vlaamse podiumkunsten, beeldende kunst en 

muziek tijdens de Frankfurter Buchmesse en de focus op folk uit Vlaanderen tijdens English Folk Expo. 

Kunstenpunt stelt zo’n focus in het teken van Vlaanderen als een open regio in Europa die kunst en 

 cultuur beschouwt als een motor voor democratische samenleving en interculturele dialoog. Kunstenpunt 

organiseerde een infosessie over het meerjarig project ‘Vlaamse Meesters’ van Toerisme Vlaanderen.

Duurzame relaties werden versterkt door het presentatieplekkenbeleid van de Vlaamse overheid. 

Kunstenpunt zette daarbij in op het langetermijnkarakter van deze internationale relaties en zorgde voor 

context en opvolging. In 2016 was Impulztanz Festival in Wenen officieel presentatieplek.

De samenwerking met de beleidsdomeinen diplomatie, toerisme en economie werd in 2016 ondersteund 

door praktische tools zoals de interne plantool Arts Flanders - waarmee verschillende Vlaamse beleidsdo-

meinen hun buitenland acties aan elkaar kenbaar maken - en strategische nota’s rond samenwerking met 

landen en regio’s opgesteld in overleg met de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering.

Ten slotte werden duurzame internationale relaties uitgebouwd door samenwerking tussen buitenlandse 

fondsen, stichtingen, instituten en EUNIC leden. Kunstenpunt bouwt zijn contacten met die fondsen, 

https://www.kunsten.be/nieuws/548-from-brussels-with-love-report-on-performing-arts-in-the-arab-world
https://www.kunsten.be/nieuws/548-from-brussels-with-love-report-on-performing-arts-in-the-arab-world
https://www.flandersartsinstitute.be/specials/international-co-operation/reframing-the-international/about-reframing-the-international
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stichtingen en instituten verder uit om zijn focus op de buurlanden, Centraal- en Oost-Europa, Midden-

Oosten en Noord-Afrika te ondersteunen. De focus op de individuele promotie van een land of regio wordt 

daarmee verplaatst naar een Europees perspectief of naar waarden en doelstellingen van kunst en cultuur 

binnen de samenleving. Fondsen en instituten uit verschillende landen werken meer samen om bijvoor-

beeld democratische Europese waarden of interculturele dialoog te stimuleren. Kunstenpunt sloot zich 

aan bij deze netwerken.

Meer over de internationale werking van Kunstenpunt? Contacteer Dirk De Wit.

https://www.kunsten.be/team
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INFORMATIE &
DIENSTVERLENING

Naast de nieuwe online kennisdeling via Werken in de Kunsten - gericht op informatie en oriëntatie 

voor kunstenaars en organisaties over o.a. financiering, organisatie, promotie en internationalisering 

- antwoordde het steunpunt dagelijks op individuele vragen en organiseerde het infosessies over het 

Kunstendecreet en huisbezoeken op vraag van kunstenaars en kunstprofessionals gebaseerd op samen-

werkend leren.

Kunstenpunt testte en evalueerde in samenwerking met kunstenaars VISITE, een nieuwe informele for-

mule voor samenwerkend leren, via huisbezoeken. De dienstverlening stond open voor alle professionals, 

maar individuele kunstenaars kregen bijzondere aandacht. In 2016 was ook de toepassing van het nieuwe 

Kunstendecreet een belangrijke bron van vragen uit de sector. 

We bundelden de informatievoorziening over het Kunstendecreet - en meer bepaald de informatie over 

het indienen van dossiers - in een reeks gratis en volgeboekte infosessies. We deelden verder niet enkel 

informatie en kennis met de sector, maar ook met het beleid. Zo gaf Kunstenpunt het Departement CJM 

de nodige input voor een evaluatie van het Kunstendecreet.

https://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten
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DATA, 
DATA, DATA

Kunstenpunt beschikt over heel wat informatie over de beeldende kunst, muziek en podiumkunsten uit 

Vlaanderen en Brussel, inclusief hun internationale dimensie. In 2016 werd volop ingezet op de assen 

van digitalisering, data en praktijkondersteuning. Deze transformatie gingen hand in hand met het 

herdenken van een aantal processen binnen de organisatie.

De data- en informatiewerking van Kunstenpunt is het bindmiddel tussen onderzoek en  ontwikkeling 

(praktijkondersteuning). Data staven onderzoeksrapporten en helpen kunstenaars, kunstorgani-

saties, beleidsmakers en andere stakeholders van Kunstenpunt om een overzicht te krijgen van het 

kunstenlandschap.

1. Stappen vooruit in de digitalisering van data  
en nieuwe ontwikkelingen in databeheer

In 2016 werd het digitaliseringstraject voor de 4000+ videocassettes van theaterproducties van het 

voormalige Vlaams Theater Instituut (VTi) gestart. Hierdoor zullen de historische opnames makkelijker 

te ontsluiten zijn. Daarnaast is de databank beeldende kunsten van het vroegere BAM geïntegreerd met 

de databank van het voormalige VTi en is er een integratiestrategie ontwikkeld voor de databank van het 

Muziekcentrum Vlaanderen met behulp van een Application Programming Interface (API).

Hierdoor is het mogelijk om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en bovendien kan de Kunstenpunt-

databank zo beter de multi- en transdisciplinaire praktijken van kunstenaars representeren. In het licht 

van de sterkere focus op het verwerven van gegevens over de artistieke praktijk van kunstenaars, was er 

ten slotte een heroriëntatie in het team Informatie & Data.

2. Ontwikkelingen voor praktijkondersteuning

In 2016 werd ook de definitie van praktijkondersteuning op basis van data en informatie herdacht. 

Kunstenpunt streeft ernaar om kunstprofessionals en beleid op een zo helder en correct mogelijke manier 

te informeren over artistieke activiteiten en reflectie te ontsluiten en te faciliteren.
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Hiervoor wordt de praktijkbeschrijvende en geïntegreerde databank van Kunstenpunt gebruikt om 

overzichten te extraheren die (internationale) kunstprofessionals en beleid wegwijs maken in de kunsten 

in Vlaanderen en Brussel. Daarnaast is er een werkgroep opgericht om - in samenspraak met de podium-

sector - na te denken over het documenteren van de vluchtige podiumproductie in de 21ste eeuw.

3. Etalageprojecten met data en collectie  
van Kunstenpunt

Een deel van de archiefwebsite van Theater aan Zee is gebaseerd op de gegevens van Kunstenpunt en 

ook de documentatiesite van Circuscentrum is gebaseerd op de databanksoftware die Kunstenpunt 

 ontwikkelde. Kunstenpunt droeg ook bij aan de tentoonstelling en het boek The Vinyl Frontier.  

Universal consulteerde de muziekcollectie voor verschillende compilatie met Vlaamse muziek.

Meer over de internationale werking van Kunstenpunt? Contacteer Tom Ruette.

http://ertazeens.be/
https://vinylfrontier.be/
https://www.kunsten.be/team
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FACTS & FIGURES

1. Over onze interactie met (online) doelgroepen

• Gemiddeld 3K unieke gebruikers per maand op nieuwe kunsten.be* waarvan meesten vrouwelijk  

(63% van alle gebruikers) en tussen 25 en 34 jaar (39% van alle gebruikers)

• Werken in de Kunsten bevat de meest bezochte pagina’s

• Sociaal-economische positie van de kunstenaar is het meest bezochte onlinedossier

• 17K nationale nieuwbriefontvangers op het einde van 2016 met een gemiddelde open rate van 34%; 16K 

internationale nieuwsbriefontvangers met een open rate van 29%

• 34 artikels in nationale opiniepers over Kunstenpunt of met vermelding van Kunstenpunt**

• 149 unieke deelnemers aan 3 infosessies Kunstendecreet in 2016 

Ontvang je nog geen updates van ons? Schrijf je in op één van onze nationale nieuwsbrieven

2. Over onze data en collectie

• Kunstenpunt zag in 2016 in Vlaanderen en Brussel bijna 400 actieve podiumorganisaties, ongeveer 

150 beeldende kunstenaars met in het oog springende tentoonstellingen, en meer dan 500 muziek-

groepen met een nieuwe CD of plaat

• In 2016 produceerden kunstenaars in Vlaanderen en Brussel meer dan 800 podiumproducties, bijna 

450 activiteiten in de beeldende kunsten (tentoonstellingen en residenties), en ongeveer 650 fysieke 

releases van muziekalbums

• Vlaamse en Brusselse makers bereikten meer dan 60 landen met hun concerten, tentoonstellingen, 

 residenties en podiumvoorstellingen in 2016

• De Kunstenpunt-collectie telde meer dan 35K platen, cd’s en singles

* Voor de periode van 7 september t.e.m. 31 december 2016 ** Bron: Gopress *** I.e. podiumorganisaties verbonden 
aan podiumproducties met voorstellingen in 2016

https://www.kunsten.be/werken-in-de-kunsten
https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-kunstenaar/kunstenaarcentraal
https://www.kunsten.be/nieuwsbrief


Colofon 

Samenstelling: Felix De Clerk, Dirk De Wit, Sam Eggermont, Joris Janssens, 

Katrien Kiekens, Tom Ruette 

Eindredactie & vormgeving: Katrien Kiekens  

VU: Kunstensteunpunt vzw, 2017


