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Dit boek nodigt je uit om je eigen inhoudstafel samen te stellen. 
Voor het vogelperspectief vroegen we een Vlaming (Peter Anthonissen) en een Nederlander 
(Dennis Meyer) naar hun kijk op het podiumkunstenlandschap in Vlaanderen (en Nederland) voor 
een jong publiek. Bovendien hebben beide auteurs ook een aantal kritische bedenkingen gefor-
muleerd, die de discussie zeker opnieuw zullen aanwakkeren.

De traditie wil dat VTi een objectiverende analyse maakt op basis van zijn eigen onvolprezen da-
tabank. Joris Janssens laat de cijfers spreken en doet een aantal opvallende vaststellingen die 
op hun beurt een ander licht werpen op de zaak.

Een serie korte interviews met makers van podiumkunst voor en/of met kinderen en jongeren 
geven het boek ‘vlees en bloed’. Zij kregen telkens één vraag: waarom maak je voor een jong 
publiek? 

De resultaten van het denkwerk van de werkgroep zijn gebundeld in zes teksten. Ze vertalen de 
belangrijkste aandachtspunten. Voor elk van de onderwerpen is VTi op zoek gegaan naar een 
blik van buitenaf. Soms vonden we leden van de werkgroep bereid om een bijdrage te leveren, 
maar veelal vroegen we externe stemmen, die vaak een verfrissende kijk werpen op de bediscus-
sieerde thema’s. Een paar pittige columns houden de lezer bij de les.

Want laat het duidelijk zijn: met deze publicatie hebben we niet meteen een ‘hoera, wij zijn fantas-
tisch’ boek willen schrijven. In meerdere bijdragen worden kritische kanttekeningen geformuleerd 
bij het podiumkunstenlandschap voor een jong publiek.

Bij wijze van conclusie hebben we elf prioriteiten geformuleerd, die niet alleen lezen als een 
concreet actieplan, maar die ook de agenda voor het overleg van de volgende jaren zullen 
beheersen. We nodigen je uit om je prioriteiten aan te vinken en zo je eigen actieplan voor de 
toekomst te starten.

Tot slot een woord van dank aan alle leden van de werkgroep. Voor hun niet aflatende ijver, voor 
de nodige dosis humor, maar vooral voor de openheid waarmee iedereen het gesprek is aange-
gaan. En uiteraard ook een pluim naar de hele VTi ploeg – in het bijzonder Anna en Maarten – die 
dit hele avontuur alweer met de nodige cool hebben gedragen.

POP-UP!
Ann Olaerts

‘De aandacht die de kinder- en jongerenpodiumkunsten krijgen, komt de hele podiumkun-
stensector toe en niet enkel een jeugdreservaat daarbinnen,’ zo besluit Peter Anthonissen 
zijn bijdrage in dit boek. Het is een kernachtige samenvatting van het traject dat aan deze 
publicatie is voorafgegaan. Het leest als een oproep aan de ‘jeugdtheatersector’ om deuren 
en vensters open te zetten voor nieuw aanstormend talent binnen en (vooral) buiten het the-
ater. Het nodigt uit om over het eigen muurtje te kijken en samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Het geeft aan dat kunst voor een jong publiek niet alleen de zorg kan of mag zijn van 
kunstenaars of organisaties die expliciet voor een bepaalde doelgroep werken. Het vraagt 
spelers en beleidsmakers uit het brede podiumkunstenlandschap om die zorg te delen. Om 
mee te ijveren voor, en te werken aan de kwaliteit van (podium)kunst voor en met kinderen 
en jongeren. 

Hoe moet het verder met de Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten? Met die vraag 
stond een aantal jeugdtheaters eind 2007 op de stoep van VTi. En of we hen bij hun reflec-
ties wilden begeleiden? VTi legde op dat ogenblik net de laatste hand aan het masterplan 
voor dans, dat ook het resultaat was van een langdurig traject met alle betrokkenen uit 
de danswereld. Hieruit hadden we gelukkig al de mobiliserende kracht van zo’n interactief 
proces ontdekt bij het gezamenlijk formuleren van noden, behoeften én oplossingen. Het 
antwoord liet dus niet lang op zich wachten. 

Met een gevarieerde groep van makers, producenten, programmatoren, educatieve medewer-
kers en jeugdwerkers uit theater, dans, muziektheater en muziek, ging VTi in januari 2008 
van start (zie colofon voor de samenstelling). Via maandelijks overleg werd er grondig gere-
flecteerd en gediscussieerd over thema’s als maken en produceren, commercialisering en in-
ternationalisering, vrije en schoolvoorstellingen, hybridisering en de opkomst van jeugddans, 
opleiding, kunsteducatie, diversiteit en de aansluiting op de leefwereld van jongeren. Tijdens 
Het Paletfestival (mei 2008) werd een tussentijdse evaluatie ingelast en werden de thema’s 
scherper gesteld. 

Een dik jaar later ligt deze publicatie op tafel. De inhoud reflecteert de kritische én construc-
tieve grondtoon die ons tijdens het hele proces/traject voortstuwde. Met een grote bereid-
heid om diep in de eigen boezem te kijken. Met een verlangen om (meer) te delen en te 
communiceren. Het hele traject heeft een dynamiek op gang gebracht die zich ook buiten de 
maandelijkse vergaderingen verderzette. Voor VTi was het een waar plezier om aan dit traject 
mee te werken. Niet alleen omwille van de openheid tijdens de gesprekken, maar vooral om-
wille van de aanstekelijke drang om gezamenlijk een aantal zaken aan te pakken. 
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De opname in de Basisinfrastructuur van organisaties die zich expliciet op een jong publiek (van 
vier tot achttien jaar) richten, wordt in Nederland als een belangrijke vorm van maatschappelijke 
erkenning voor de sector gezien. Er is echter ook gemor - bij wie uit de boot viel uiteraard, maar 
ook bij wie wel tot de Basisinfrastructuur werd toegelaten. De criteria die aan jeugdtheaterge-
zelschappen opgelegd worden, zijn bijvoorbeeld vrij specifiek en dreigen hen in de van oudsher 
bestaande circuits op te sluiten. Zo worden zij, naast het maken van voorstellingen, geacht om 
met scholen samen te werken en zogenaamde ‘educatieve programma’s’ te ontwikkelen. 

Zeker in vergelijking met Nederland wordt het beleid in Vlaanderen veel meer vanuit de losse 
pols gevoerd. Dat is allicht eigen aan ons zuidelijkere temperament. In het geval van de kinder- 
en jongerenpodiumkunsten valt die houding echter ook terug te brengen tot een spanning die 
al decennialang in het veld zelf aanwezig is. Telkens opnieuw staat het jeugdtheater voor een 
verscheurende keuze: zich als ‘theater’ profileren en dreigen ondergesneeuwd te raken in het 
totaalaanbod van de podiumkunsten, dan wel een eigenheid binnen dat grotere geheel claimen. 
En precies daardoor het isolement bewerkstelligen dat men vermijden wil.
Zo werd voor de CultuurPrijs Jeugdtheater druk geijverd vanuit Cultuur Lokaal (nu Locus ge-
naamd), dat naar een opvolger zocht voor de 1000Watt-prijs, die in 2005 voor het laatst werd 
uitgereikt. Fijn dat het jeugdtheater op die manier extra onder de aandacht wordt gebracht. Maar 
betekent een aparte CultuurPrijs Jeugdtheater ook geen impliciete aanvaarding van het feit dat 
Barbara Wyckmans, Theater Froe Froe, Jo Jochems en Randi De Vlieghe (de laureaten tot nu toe) 
er niet op hoeven te rekenen ooit met de CultuurPrijs Podiumkunsten te worden onderscheiden, 
die aan échte podiumpersoonlijkheden blijft voorbehouden? Hebben de kinder- en jongerenpodi-
umkunsten het niet deels zelf in de hand dat ze nog vaak als een ondergeschoven broertje van de 
podiumkunsten worden gezien? Terwijl het toch zonneklaar is dat jeugdtheater in de eerste plaats 
theater en jeugddans dans is? Kan een kunstdiscipline überhaupt in termen van een doelgroep 
gedefinieerd worden? De meningen lopen, ook bij de betrokkenen zelf, uiteen. 

Spagaat

Het is een discussie die al sinds vele jaren gevoerd wordt en, vreemd genoeg, elke artistieke evo-
lutie overleeft. De spagaat die de kinder- en jongerenpodiumkunsten maken, werd bijvoorbeeld al 
in 1998 scherp verwoord door Dirk Pauwels in Etcetera. Als artistiek directeur van Victoria had 
Pauwels het vroegere doelpubliek van Oud Huis Stekelbees ingeruild voor een nieuwe primaire 
doelgroep van jongvolwassenen en adolescenten. Hierdoor stond hij met de ene voet in, met de 
andere voet buiten de kinder- en jongerenpodiumkunsten:

Langer dan een decennium al streeft de jeugdtheatersector én naar autonomie én naar een 
volwaardige plek onder de zon … Het eerste hebben ze met brio bereikt, wat eigenlijk een beetje 
spijtig is, want het is naar mijn gevoel geen goede zaak autonoom te zijn als een annex van iets dat 
groter is, een sector die het jeugdtheater altijd zal blijven zien als iets dat kleiner is, iets dat in het 
beste geval een goede oefening of een springplank kan zijn voor ‘later’.

De kinder- en jongerenpodium kunsten in Vlaanderen anno 2009

Een divers gebied, met hier en daar  
nog braakland

Peter Anthonissen

Kinderkunsten, kinderpodiumkunsten, kindertheater, jongerenpodiumkunsten, jeugdtheater …
het zijn termen die in dit boek vaker zullen voorkomen, maar waar staan ze voor? Vraag aan een-
der wie in Vlaanderen die met het veld vertrouwd is welke gesubsidieerde kunstenorganisaties 
‘jeugdtheater’ maken, en er zullen ongeveer evenveel verschillende antwoorden komen. En er zijn 
nog meer woorden van dat genre. Familietheater? Jongerentheater? Kinderdans? Het zonet uit 
Nederland overgewaaide jeugddans? Omdat de definities zo moeilijk zijn, is het maken van een 
landschapstekening van deze fenomenen je op glad ijs wagen. 

Neem de overheid. Voor de Vlaamse overheid bestaan de kinder- en jongerenpodiumkunsten niet 
als aparte categorie. Volgens het Kunstendecreet van 2004 worden de meeste gesubsidieerde 
organisaties die in dit veld actief zijn, als organisatie voor Nederlandstalige dramatische kunst 
gefinancierd. Het Kunstendecreet maakt daarbij een onderscheid tussen teksttheater en figuren-
theater, afhankelijk van de expressievorm die wordt gehanteerd, maar een verdere onderverde-
ling is er, althans louter formeel, niet. Helemaal eenduidig is het overheidsverhaal echter niet. 
De Beoordelingscommissie Theater bijvoorbeeld spreekt in haar recentste landschapstekening 
(2008) van een subsector ‘kinder- en jeugdtheater’, naast een subsector ‘stadstheaters’ en 
een subsector ‘figurentheater’. En wat met het feit dat er sinds 2006 een Prijs van de Vlaamse 
Gemeenschap voor Jeugdtheater wordt uitgereikt, naast de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap 
voor Podiumkunsten die al sinds 2004 bestaat? De CultuurPrijzen Vlaanderen hanteren dus an-
dere categorieën dan het Kunstendecreet, hoewel de initiator dezelfde is.

In Nederland maakt de overheid wel een strak onderscheid. In de zogenaamde Basisinfrastructuur, 
die vanaf 2009 in voege is, kunnen organisaties intekenen op een van de ‘functies’ die door 
de overheid op landelijk of regionaal niveau omschreven zijn. Ze kunnen zich als het ware 
kandidaat stellen om deze functie voor een periode van vier jaar in te vullen. Zo voorziet de 
Basisinfrastructuur onder meer in negen jeugdtheatergezelschappen, vijf jeugddansgezelschap-
pen, twee productiehuizen voor jeugdtheater en één productiehuis voor poppen- en objecttheater. 
Bij het maken van deze mal had de Raad voor Cultuur het al bestaande landschap voor ogen, 
maar het is niet zo dat de Basisinfrastructuur helemaal à la tête du client werd opgesteld. De 
fusie tussen Huis aan de Amstel en theatergroep Wederzijds, twee van de toonaangevende 
Nederlandse gezelschappen, is bijvoorbeeld een rechtstreeks gevolg van het feit dat er binnen 
de Basisinfrastructuur in de stad Amsterdam slechts plaats is voor één jeugdtheatergezelschap. 
Wie niet in de Basisinfrastructuur terecht komt, wordt doorverwezen naar het Nederlands Fonds 
voor Podiumkunsten, maar zonder enige belofte op succes. 
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gangmaker in, maar in zijn kielzog zijn velen gevolgd. Met name BRONKS speelde er een actieve 
rol in artiesten en collectieven uit het avondcircuit te overhalen om ook voor een jong publiek 
producties te maken. Bij Maatschappij Discordia (het toen controversiële, maar nu onterecht 
haast vergeten Pelléas et Melisande, 1997) en de Roovers bleef dit nog bij een eenmalig of oc-
casioneel engagement. Voor spelers en makers van een jongere generatie als Raven Ruëll, Stijn 
Van Opstal, Bruno Vanden Broecke, Nico Sturm, Dominique Van Malder … werd het een haast 
vanzelfsprekend gebeuren. 

Diversiteit alom

Een gevolg van deze trend is dat het volwassenen- en het jeugdtheater het afgelopen decennium 
artistiek gesproken zo goed als gelijke tred houden. Evoluties die op de ene plek aan de hand 
zijn, doen zich ook op de andere plek voor, en omgekeerd. Net als in andere kunstdisciplines is 
het moeilijk om vandaag in de Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten een artistiek domi-
nante stroming te onderscheiden. De theatermakers die de jongste tien à vijftien jaar zijn opge-
staan, voelen zich niet geroepen om af te rekenen met hun voorgangers. Ook al deden die dat 
zelf wel: de intussen zo goed als van het toneel verdwenen pioniers van de zeventiger jaren, die 
zich keerden tegen de aloude vrijblijvendheid van het sprookjesrepertoire, en de vernieuwers van 
de tachtiger jaren, die, wars van de boodschapperigheid van het vormingstheater, een autonome 
theatertaal ontwikkelden die aan hun hoogstpersoonlijke verbeelding vorm gaf. De jongste ge-
neratie heeft een en/en-opstelling. Een keuze tussen traditie en moderniteit komt bij de meeste 
van haar vertegenwoordigers bijvoorbeeld niet op. Diversiteit is troef.

Toch kan je wel een aantal weerkerende kenmerken onderscheiden – die evenzeer in het volwas-
senentheater terug te vinden zijn. Zo is er het ongebreidelde spelplezier dat voor vele spelers/
makers die na 1995 zijn afgestudeerd - aan met name de vroegere Studio Herman Teirlinck en 
het Brusselse RITS - niet langer taboe is, na het soms cerebrale theater van het voorafgaande 
decennium. Hun vaak collectieve manier van werken is schatplichtig aan de democratiseringsgolf 
van de jaren 1970, maar ook de burleske benadering van de late Blauwe Maandag Compagnie 
en de spelopvattingen van Maatschappij Discordia en haar discipelen laten zich hier gelden. Vaak 
ontstaat dit laagdrempelige, transparante theater vanuit improvisaties en/of wordt de tekst van 
deze voorstellingen geschreven door de spelers zelf. Het is meestal ook met de nodige humor 
gelardeerd. Een typevoorbeeld hiervan was Zolderling (2003) van Joris Van den Brande en Jan 
Sobrie, geproduceerd door BRONKS in samenwerking met Theater Antigone. De persoonlijkheid 
van de speler is in dit theater haast even belangrijk als, of zelfs belangrijker dan, de rol die hij 
speelt. Oorspronkelijk actief als danseres, is Pascale Platel de vreemde eend in deze theaterbijt, 
maar tezelfdertijd is ze er het summum van. Platels oeuvre is aan haar persoonlijkheid gebonden 
zoals dat in het Vlaamse theater enkel door Jan Decorte is voorgedaan. De humor die haar ver-
schijning met zich meebrengt, maakt haar dan weer verwant met het comedygenre. 
Het spontane karakter van dit type voorstellingen houdt overigens ook een risico in: ze drijven 
op de inspiratie van het moment en vertrouwen op instant chemie tussen mensen, veeleer dan 
dat ze uitgaan van een welomlijnd idee – met als mogelijke gevaren gratuitheid en inhoudelijke 
zwakte als de vonk niet overspringt. 

Ook al ontkent men het, het is nog steeds zo dat onze sector nooit deel mag hebben aan het grote, 
ware, echte theaterfeest. Deze scheiding der krachten is noch voor het jeugdtheater noch voor het 
volwassenentheater een goede zaak gebleken. (…) Over het tweede, het verwerven van een 
volwaardige plek onder de zon dus, kunnen we kort zijn: het is rigoureus mislukt. Het heeft enkel 
geleid tot het bemachtigen van een soort van kneuterig plekje in de schaduw (…). 1

Geen betere illustratie hiervan dan de wisselende status van het jeugdtheater binnen de geschie-
denis van Het Theaterfestival, tot nader order en ondanks de opsplitsing in een Nederlandse en 
een Vlaamse editie, toch nog steeds hét uithangbord van het Nederlandstalige theater. ‘Het grote, 
ware, echte theaterfeest’ waarnaar Dirk Pauwels verwees? Opgericht in 1987, duurde het tot 2001 
vooraleer er jeugdtheatervoorstellingen in de selectie van het Nederlands/Vlaams Theaterfestival 
opgenomen werden. Als officiële reden gold dat het voor één jury onmogelijk was om het volwas-
senen- zowel als het jeugdtheater te coveren. Daar viel zeker iets voor te zeggen, maar was er 
binnenskamers ook geen artistieke scepsis? Stond het jeugdtheater wel stevig genoeg in zijn 
schoenen om op een en hetzelfde affiche tegen de ‘volwassen’ selectie op te boksen? 
Het bewijs van het tegendeel werd geleverd toen de Grote Theaterfestivalprijs meteen twee jaar 
op rij naar een voorstelling ging die door de jeugdjury was aangedragen. Van Josse De Pauws 
üBUNG, een coproductie van Victoria en Het Net, werd nog gezegd dat het, hoewel gespeeld 
door kinderen, nooit expliciet voor een jong publiek was gemaakt. Een jaar later echter, in 2002, 
werden Pascale Platel en Randi De Vlieghe bekroond voor Ola Pola Potloodgat, een productie van 
BRONKS die voor kleuters was bedoeld. In het licht van het voorgaande een haast historische 
overwinning die alle eerdere twijfel wegnam. Of toch niet helemaal … Op de drukbezochte thea-
tersite Moose werd de winst van Ola Pola Potloodgat gezien als teken van de ‘voortschrijdende 
debilisering van het Nederlandse theater’. Mede door dit soort stemmingmakerij dat het festival 
te marginale keuzes aanwreef, verloor de Nederlandse moederorganisatie haar meerjarige subsi-
die – met de nodige financiële perikelen tot gevolg. 
In 2004 werd de festivalselectie niet langer aan twee jury’s toevertrouwd, maar aan twee curato-
ren, één voor volwassenentheater (Martin Schouten) en één voor jeugdtheater (Nicole Petit). In 
2005 was er slechts één curator (Cis Bierinckx), die enkel voor een ‘volwassen’ selectie instond. 
Als eerste slachtoffer van de besparingen was het aandeel jeugd weer weggesaneerd.
Sinds 2006 gaan Het Theaterfestival Vlaanderen en TF (zoals het festival in Nederland herdoopt 
werd) deels gescheiden wegen. In Vlaanderen keerden het jurysysteem en de jeugdtheaterselec-
tie door een aparte jury terug. Onder impuls van festivalleider Don Verboven trad er in 2008 weer 
een verandering op: één jury stond in voor de gehele selectie, die vijftien producties omvatte, 
inclusief drie jeugdtheatervoorstellingen. Wordt het jeugdtheater door het theaterfeest dan toch 
eindelijk als volwassen aangezien? 

Er is wel meer veranderd sinds Dirk Pauwels in 1998 de trom roerde. Zo lijkt de tijd definitief 
voorbij dat het jeugdtheater werd gezien als een soort wachtkamer voor het grotere, serieuzere 
werk – zoals voor de carrière van Guy Cassiers bijvoorbeeld het geval was. Het voorbije decen-
nium hebben steeds meer spelers en makers ervoor gekozen om regelmatig de overstap van 
het jeugd- naar het volwassenentheater te maken en weer terug. Peter De Graef was hier een 

1. Dirk Pauwels. 2002. ‘Ze zien er zo gelukkig uit’. Twintig jaar berichten over theater, dans et cetera. Brussel: Theaterpublicaties 
vzw en Leuven: Van Halewyck.
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de donkere achterkant van (kinder)verhalen op, die zeer reëel is, maar in onze gedisneyficeerde 
maatschappij vaak wordt vergeten. Hun werk roept in die zin ook discussie op. 
Mieja Hollevoet en Piet Arfeuille maken eveneens uitgesproken voorstellingen. Als regisseur zijn 
ze beiden laatbloeiers, en dat is niet het enige wat ze gemeenschappelijk hebben. De voorbije 
jaren legden ze allebei een indrukwekkend parcours af met Shakespeare-ensceneringen voor een 
jong publiek, de ene bij BRONKS, de andere bij HETPALEIS. 

Een aantal gezelschappen combineert verschillende van de bovenstaande ingrediënten, wat wel-
licht mede hun succes verklaart. Shakespeare is een van de repertoireauteurs die Marc Maillard 
de afgelopen jaren naar zijn hand zette. En dat op een zeer eigen manier, in een multimediaal 
kader vaak, met latexpoppen op het eerste plan. Maillard, wiens Theater Froe Froe tot 1986 
teruggaat, behoort nog tot de generatie van de vormvernieuwers. De omvang van zijn producties 
is divers - van kleine zaalvoorstellingen tot grote locatieprojecten. Niet vies van enig spektakel 
en volkse humor, en gedragen door de bekendheid die een aantal van zijn televisiecreaties heeft, 
bereikt Froe Froe een zeer breed publiek. Een opvallende deelcomponent van de werking van 
Froe Froe vormen de solovoorstellingen, vaak met live muziek, die acteur en poppenspeler Gert 
Dupont sinds een vijftal jaren creëert. Zijn spelanarchie maakt hem verwant aan de eerste groep 
makers (zie hoger), met het ervaringstheater heeft hij het aansturen op interactiviteit gemeen. 
 
Het recentste succesverhaal in de Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten wordt door het 
Gentse Studio ORKA geschreven. Ook al is dit collectief pas sinds 2005 in de theaterwereld 
actief, het werd met Lava, een bodemonderzoek (2006) meteen voor Het Theaterfestival geselec-
teerd en genomineerd voor de CultuurPrijs Jeugdtheater 2007. Aan de basis van Studio ORKA ligt 
het vormgeversduo Martine Decroos en Philippe Van de Velde. Hun verhalen ontwikkelen ze hand 
in hand met ‘open’ acteurs als Jo Jochems, Brenda Bertin, Dominique Van Malder en Katrien 
Pierlet. Studio ORKA speelt steeds in en rond een eigen locatie, voor een klein intiem publiek. 
Hun theater is teder, vriendelijk en ogenschijnlijk eenvoudig, zij het vormelijk inventief. 

Jongerentheater en jeugddans 

Een subdiscipline die de voorbije jaren een nieuwe boost heeft gekend, is het jongerenthea-
ter. Hoewel theater mét kinderen en jongeren niet perse ook voor een jong publiek is bedoeld, 
wordt het vaak wel bij de kinder- en jongerenpodiumkunsten ingedeeld. In meer of mindere mate 
richten de huizen die in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig op dit terrein actief 
waren, met name KOPERGIETERY (aanvankelijk nog als Speelteater), CAMPO (als erfgenaam van 
Victoria) en BRONKS, zich daar ook vandaag nog op. Echter enkel KOPERGIETERY en sinds 1995 
ook fABULEUS hebben er het voorbije decennium een groot deel van hun werking op geënt. Dans 
en theater zijn in beide huizen op dit vlak erg nauw op elkaar betrokken.
Opvallend is dat er aan de term ‘jongerendans’, veel meer dan aan ‘jongerentheater’, een vrije-
tijdsetiket kleeft. Vandaar dat de term jongerentheater in de praktijk voor beide wordt gebruikt. 
Met kinderen en jongeren is het telkens weer een uitdaging om het hier en nu en het momentane 
succes te overstijgen, maar een toenemend aantal Vlaamse regisseurs en choreografen is daar 
de afgelopen jaren in geslaagd: bij KOPERGIETERY bijvoorbeeld Ives Thuwis, in navolging van 

Opmerkelijk is dat deze vormtrend, binnen het jeugdtheater geïnitieerd door BRONKS, zich 
over bijna alle gezelschappen verspreid heeft. Zelfs al worden er vele soorten jeugdtheater in 
Vlaanderen gemaakt, de diversiteit tussen de gezelschappen onderling is door deze ene stroming 
veeleer af- dan toegenomen. Niet in het minst doet dat fenomeen zich bij ‘de grote drie’ voor. 
Sommige van hun producties dragen nog wel een herkenbare huisstempel (bijvoorbeeld de crea-
ties met kinderen en jongeren van Eva Bal en Ives Thuwis bij KOPERGIETERY), maar even vaak is 
het moeilijker dan tien jaar geleden om uit te maken of een voorstelling nu bij BRONKS dan wel 
HETPALEIS of KOPERGIETERY gemaakt is. Namen als Jan Sobrie, Joris Hessels, Stijn Van Opstal, 
Sarah Vangeel, Ruth Beeckmans, Pascale Platel, Michiel Van Cauwelaert … doken de afgelopen 
jaren bij élk van deze gezelschappen op. Voor elk artiest die aan één specifiek huis verbonden is, 
lijken er twee, drie … te zijn die als een troubadour van plek naar plek reizen. 

Een tendens die vanuit het volwassenentheater is overgewaaid, is het werken op locatie. Zij het 
dat een aantal jeugdtheatergezelschappen daaraan in Vlaanderen een geheel eigen invulling ge-
geven heeft. Te beginnen met Peep & Eat (1998) maakte Laika een handelsmerk van zintuiglijke 
voorstellingen die theater en gastronomie combineren. Vervolgens richtte het Antwerpse gezel-
schap zich ook op grootschaliger locatieproducties als het verhalenparcours Hotel Tomilho (2004, 
in samenwerking met het Portugese Teatro Regional da Serra do Montemuro), en de kunstige ker-
mis Sensazione (2006, een coproductie met Time Circus). Als een van de weinige Vlaamse groe-
pen is Laika een pad opgegaan dat in Nederland ondertussen gemeengoed is geworden: dat van 
het ervaringstheater. Andere voorbeelden zijn het debuut van Inne Goris, de BRONKSproductie 
Zeven (2001), en Lotte van den Bergs Het blauwe uur (2005), in oorsprong een creatie van het 
Nederlandse Theater Artemis die door Toneelhuis en HETPALEIS werd hernomen.
Eigen aan ervaringstheater is dat de kijker of toeschouwer uit zijn traditionele passieve rol wordt 
gelicht – tot op het punt zelfs dat hij soms medespeler wordt. Pionier van het genre is de 
Colombiaanse theatermaker Enrique Vargas, wiens werk in de Lage Landen bekend werd dank 
zij festivals als Klapstuk, Time en Tweetakt. De opkomst van het ervaringstheater past bij de 
drang naar het beleven die eigen is aan onze tijd2. Voor de makers ervan is het wel opletten 
geblazen het louter evenementiële te overstijgen en voldoende diepgang in hun voorstellingen 
te brengen.

Naar analogie met de vernieuwers van de jaren tachtig, zijn er het afgelopen decennium ook 
enkele regisseurs met een strikt eigen vormentaal opgestaan. Inne Goris gaat hier mogelijk het 
verst in. Aanvankelijk aan de slag als dramadocente bij BRONKS, houdt zij zich als maakster op 
in een verstild grensgebied tussen theater, dans en beeldende kunst. Ook al zijn haar uitgangs-
punten vaak literair (sprookjes, proza …), tekst is voor haar niet prioritair. Dat geldt evenzeer voor 
Stef Lernous, wiens voorstellingen steeds beeldender zijn geworden. Al is hij voornamelijk actief 
in het volwassenentheater, Lernous tekende ook voor drie ensceneringen bij Figurentheater DE 
MAAN, waarvan de laatste in coproductie met zijn eigen Abattoir Fermé: Nimmermeer (2008). 
Lernous gaat op zoek naar de diepste krochten van de menselijke ziel, ook voor kinderen. Hij 
en Goris maken geen theater om te behagen, maar om te confronteren. Ze zoeken als het ware 

2. Cfr. bijvoorbeeld Bruno Vanobbergen in juni 2007: ‘Wij oriënteren ons in onze opvattingen en handelingen niet alleen meer op 
een noodzaak of een idee van buiten, maar in toenemende mate op de eigen beleving.’ In: ‘Storm op komst. Drie observaties’. 
Etcetera, no. 107: 17. 
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uitgevochten. Daarvoor is het circuit van de wérkelijk grote zalen in Vlaanderen te klein. Hoe gro-
ter het potentiële publiek, hoe meer middelen er voor publiciteit moeten vrijgemaakt worden. En 
het is ook daar dat het schoentje knelt. Het crossmediale project W@=D@ van Pieter Embrechts 
en Dimitri Leue bij HETPALEIS bijvoorbeeld, dat qua omvang met een in het gesubsidieerde the-
ater ongeziene communicatievoering gepaard ging, was enkel mogelijk mits een samenwerking 
met de privé-sector. Binnen deze constellatie bleek het voor HETPALEIS trouwens moeilijk om 
te weerstaan aan de verleiding om feelgood entertainment te gaan maken – wat met Sunjata, 

de leeuwenkoning van Mali (2006) het geval was. In concurrentie met onder meer Kuifje – De 

Zonnetempel van Musical Dreams werd Sunjata, de leeuwenkoning van Mali van HETPALEIS tij-
dens de Vlaamse Musicalprijzen 2007 uitgeroepen tot beste musical van het jaar.

Naast jeugddans en grote-zaalvoorstellingen zijn er aan de aanbodzijde nog lacunes. Theater 
voor baby’s en peuters is in Vlaanderen zo goed als braakliggend terrein. Theater De Spiegel 
verricht sinds 2003 pionierswerk op dit vlak en organiseerde in 2008 samen met de muziekedu-
catieve organisatie Musica het festival Babelut in Provinciaal Domein Dommelhof in Neerpelt. 
Enkele jaren geleden leek theater voor kleuters enigszins in de verdrukking te komen. Van een 
weelde is nog geen sprake, maar onder meer 4hoog productiehuis maakt hier een continu aan-
dachtspunt van. 
Zeker in vergelijking met het volwassenentheater is het internationale aanbod aan kinder- en 
jongerenpodiumkunsten in Vlaanderen wel gering. Waar er voor een aantal Vlaamse gezelschap-
pen uitgebreide tournees in het buitenland zijn weggelegd (met KOPERGIETERY, BRONKS, Laika 
en Studio ORKA op kop), blijft het verkeer in de andere richting beperkt. Uitzonderingen zijn 
een occasionele gastvoorstelling in KOPERGIETERY en festivals als het BRONKSfestival, het 
Krokusfestival in Hasselt en het in 2008 voor het eerst ingerichte Storm op Komst in Turnhout. 
Ondanks de gemeenschappelijke taal is ook het aantal opvoeringen door Nederlandse gezel-
schappen teruggelopen. 

Ook meer inhoudelijk valt er mogelijk nog winst te halen in de Vlaamse kinder- en jongerenpodi-
umkunsten. Tijdens het Vlaamse jeugdtheaterfestival Goesting in de Brakke Grond in Amsterdam 
stipte criticus Wouter Hillaert eind 2008 volgend pijnpunt aan: ‘Tekst verschraalt (…) tot een soort 
springplank, een vehikel, een kapstok voor de eigenlijke expressie van de performers op scène.’3 
Niet dat in het Vlaamse kinder- en jeugdtheater geen teksten worden geschreven, maar vele zijn, 
net als in het volwassenentheater, van de hand van de spelers zelf. De kwaliteit ervan is meestal 
een grote directheid, met een minder gelaagde structuur als consequentie. Op literaire schrijvers 
wordt in de Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten momenteel amper een beroep gedaan.
Voorts wees Hillaert erop dat kinderen en jongeren in de Vlaamse theaterzalen haast uitsluitend 
in de familiale en relationele sfeer worden aangesproken, en zelden als lid van de maatschappij. 
Een argument dat hij al eerder aandroeg, onder meer in rekto:verso: ‘Op een paar producties na 
(…), worden jonge toeschouwers blijkbaar niet meer gezien als kleine burgers, enkel als zonen 
en dochters met afwezige ouders of vlinders in de buik. Ze krijgen veel ridderlijke fantasie op hun 
bord (bij Laika bijvoorbeeld), maar meer actuele thema’s als oorlog of geweld zie je zelden.’4 

wegbereidster Eva Bal; bij fABULEUS onder anderen Dirk De Lathauwer, Natascha Pire en Randi 
De Vlieghe. Choreografen Joke Laureyns en Kwint Manshoven waren bij de beide actief, alsook 
met hun eigen Kabinet K. Recent begaven ook enkele grote structuren als Toneelhuis (met onder 
anderen Inne Goris als regisseur) en KVS zich op dit terrein, net als een dansgezelschap als 
Ultima Vez. Muziektheater Transparant neemt binnen dit gegeven een bijzondere plek in met de 
jongerenopera’s die het sinds 2001 produceert. Een opvallende ‘nieuwe’ regisseur die de afge-
lopen jaren met jongerenproducties op het toneel verscheen, is Peter Seynaeve, aanvankelijk bij 
Toneelhuis, vervolgens met zijn eigen JAN. 

Er zijn evenveel manieren om met kinderen en jongeren te werken als er regisseurs en choreogra-
fen zijn, gaande van conceptuele denkers die het spelersmateriaal erg op hun eigen leefwereld 
betrekken, tot procesgerichte werkers die een deel van de eindverantwoordelijkheid van de voor-
stelling bij hun acteurs of dansers leggen. 
Een tendens die zich heeft doorgezet, is dat sommige cultuurcentra actief als initiatiefne-
mer of (co)producent van jongerenproducties optreden. Voorbeelden hiervan zijn onder meer 
Cultuurcentrum Genk, CC Het Gasthuis (Aarschot) en Cultuurcentrum Hasselt. Het ene ziet 
er een manier in om zijn taak op het vlak van cultuurparticipatie en gemeenschapsvorming 
in te vullen, het andere koestert er, net als de meeste gezelschappen, wel degelijk artistieke 
ambities mee.
 
Dansproducties die specifiek voor een kinderpubliek worden gemaakt (jeugddans?), zijn in 
Vlaanderen nog zeldzaam. Ook hier dienen Joke Laureyns en Kwint Manshoven, KOPERGIETERY 
en fABULEUS te worden vermeld. Andere huizen die zich hier sporadisch op gericht hebben, zijn 
Villanella (met choreografen als Maria Clara Villa Lobos, Marie De Corte en Sandra Delgadillo) 
en Laika (met Ugo Dehaes). 

Braakland

Ondanks de diversiteit aan vormen die de kinder- en jongerenpodiumkunsten in Vlaanderen ken-
merken, blijft er een aantal blinde vlekken. Jeugddans is er een van. Grote-zaalvoorstellingen 
bevinden zich ook in de minderheid. De typische jeugdtheatervoorstelling in Vlaanderen is klein-
schalig, met op het toneel twee à drie acteurs. Voornamelijk financiële oorzaken liggen daaraan 
ten grondslag, maar spreekt er soms ook geen gebrek aan artistieke lef uit? Omdat de perso-
neelskost kleiner is, ontsnapt het jongerentheater hier deels aan, maar los daarvan is het aantal 
gezelschappen dat met een zekere regelmaat een grote-zaalvoorstelling uitbrengt, op één hand 
te tellen. HETPALEIS, Laika en Theater Froe Froe, en daarmee is het lijstje rond. Althans wat het 
gesubsidieerde theater betreft, want de grote zaal is de plek bij uitstek die de vrije sector, en 
vooral dan Studio 100 sinds zijn ontstaan in 1996, voor zich heeft gewonnen. Voor de diversiteit 
van het aanbod is dat jammer.

In tegenstelling met Nederland, waar in sommige schouwburgen de vrije sector de gesubsidi-
eerde gezelschappen zo goed als volledig van het affiche heeft verdrongen, wordt in Vlaanderen 
de concurrentiestrijd tussen de vrije en de gesubsidieerde sector echter zelden rechtstreeks 

3. Wouter Hillaert, tekst uitgesproken in de Brakke Grond, Amsterdam, op 30 november 2008. 
4. Wouter Hillaert. 2005. ‘Graag meer maatschappelijke thema’s’. rekto:verso, no. 14.
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Open vizier

Eén nood uit het verleden is alvast gelenigd. Zo detecteerde Wouter Van Looy in 1998 ‘een 
bloedarmoede’6 in het Vlaamse jeugdtheater en ook elders weerklonk in die periode de roep om 
jong talent. Door een actieve politiek, niet alleen van de drie grotere huizen (in eerste instantie 
BRONKS, in zijn kielzog gevolgd door KOPERGIETERY en HETPALEIS), maar ook van de kleinere 
groepen (luxemburg, fABULEUS …) kwam daar sindsdien verandering in. Er zijn vandaag veel 
jonge spelers en makers die zich bewegen in de kinderkunsten, ook al bouwen zij er niet vaak 
een exclusieve carrière uit. Iemand als Dimitri Leue is daarop een uitzondering.
Een cruciale vraag blijft hoe de Vlaamse overheid zich tegenover deze instroom aan nieuw talent 
positioneert. En vervolgens ook hoe het kinder- en jongerenkunstenveld daar zelf op langere 
termijn mee omspringt. 

In de laatste periode van het Podiumkunstendecreet (2001-2005) konden de kinder- en jonge-
renpodiumkunsten mee genieten van de algehele verhoging aan middelen die aan de podium-
kunsten was voorbehouden. Van de 11,5 miljoen euro extra die Vlaams minister van Cultuur Bert 
Anciaux de podiumkunsten toekende, ging ruim twee miljoen naar het kinder- en jeugdtheater. 
Van de elf kunstenorganisaties die hiertoe konden gerekend worden, waren er vier nieuw. In de 
categorie Dramatische Kunst ging het om luxemburg, Ultima Thule (dat na een periode zonder 
structurele subsidies werd opgevist) en, ondanks een negatief advies van de beoordelingscom-
missie, 4hoog productiehuis. In de categorie Muziektheater was er Theater De Spiegel. Opvallend 
was de stijging bij Villanella, dat op een verdubbeling van de werkingssubsidies mocht rekenen. 
De domper kwam in 2005. Anders dan in het Podiumkunstendecreet, dat de lat voor de jeugdthe-
atergezelschappen financieel lager legde (bijvoorbeeld wat het verplichte percentage eigen inkom-
sten betrof), kregen de kinder- en jongerenpodiumkunsten in het overkoepelende Kunstendecreet 
van 2004 geen formele voorkeursbehandeling. In zijn advies pleitte de Beoordelingscommissie 
Theater echter wel voor positieve discriminatie van het kinder- en jeugdtheater: ‘Gezien het apar-
te circuit van dagvoorstellingen, kleinere zalen, een beperkter publiek en lagere uitkoopsommen, 
en gezien de zware concurrentie vanuit het commerciële circuit, acht de commissie een positieve 
discriminatie alsnog noodzakelijk; de overheid dient er over te waken dat er geen verschraling in 
het kinderaanbod komt.’7 
Uit de beslissingen van minister Bert Anciaux sprak echter allesbehalve een positieve discri-
minatie. Op het eerste gezicht leek de schade nog mee te vallen. De subsidiëring van de al 
bestaande organisaties werd bestendigd. Er waren drie nieuwkomers: binnen Dramatische Kunst 
Theater Froe Froe (dat voorheen bij HETPALEIS was ondergebracht) en fABULEUS, en binnen 
Muziektheater Pantalone. De stijging aan middelen voor het kinder- en jeugdtheater was niet te 
vergelijken met die van vier jaar eerder, maar bedroeg toch om en bij 800.000 euro.

Een van de uitzonderingen van de voorbije jaren was Bulger (2006) bij BRONKS, het schrijf- en 
regiedebuut van Klaas Tindemans. Zoals de titel aangeeft, liet Tindemans zich inspireren door 
de moord op de Britse peuter James Bulger door twee tienjarige jongens. Hillaerts opmerking is 
niet geheel onterecht, al gaat ze ook op voor het Vlaamse volwassenentheater. Een cyclus over 
de hete hangijzers van deze tijd zoals schrijver-regisseur Eric de Vroedt sinds 2004 in Nederland 
aan het maken is, komt in Vlaanderen niet voor. Zou het echter ook niet kunnen dat de vorm van 
het Vlaamse theater wel vaak transparant is, maar dat Vlaamse makers er inhoudelijk veeleer de 
voorkeur aan geven in metaforen te spreken? Dirk De Lathauwers Jeanne (2007) bij fABULEUS 
bijvoorbeeld ging, aan de hand van de historische figuur Jeanne d’Arc, wel degelijk over het mo-
ment waarop idealisme in fanatisme kan omslaan, ook bij jongeren van nu. Hetzelfde geldt voor 
Mieja Hollevoets Shakespeare-ensceneringen bij BRONKS, zoals Zwijnen! (2007), die via de weg 
van het repertoire over vandaag handelen. 
Hillaerts observatie houdt overigens ook verband met de gemiddelde omvang van jeugdthea-
terproducties, waarvan hierboven reeds sprake. Met slechts twee of drie acteurs op het toneel 
komen personages algauw in een één-op-éénverhouding tot elkaar te staan. Het ligt nu eenmaal 
minder voor de hand om met een kleine bezetting oerdrama’s en/of grote verhalen te vertellen. 

Een ander opvallend gegeven is de nog kleine rol die de nieuwe media spelen op de jeugdtheater-
podia. Dat lijkt vreemd, gezien je van hun publiek net mag verwachten dat het hiermee vertrouwd 
is. Ook hier zijn er uitzonderingen: Villanella, dat al sinds zijn ontstaan in 1993 voor veel meer 
dan enkel theater oog heeft gehad en een veelkantige multimediale werking heeft ontplooid (met 
bijvoorbeeld in 2006 de eerste editie van het festival Gamezone in deSingel); Paola246 (2007), 
het virtuele theaterproject van Stefan Perceval, HETPALEIS en C.H.I.P .S.; en, op een bescheide-
ner wijze, een figurentheater als Froe Froe.
Oda Van Neygen, artistiek leider van BRONKS, stelt zich bij deze leemte vaak vragen. Dreigt de 
manier waarop kinderen en jongeren digitaal communiceren, niet steeds verder af te staan van 
de manier waarop zij meestal in de theaterzaal worden aangesproken? Maar, zegt Van Neygen 
ook: ‘Het probleem is dat die technologische theatertaal voor mij erg interessant is, maar dat 
er maar weinig theatermakers op een interessante manier mee bezig zijn. Ik probeer die dada 
wel door te geven aan de makers, maar uiteindelijk gaat het nooit over mijn verhaal, maar om 
het hunne.’5

En gelijk heeft ze. De ironie wil zelfs dat met name bij BRONKS veel makers een ambachtelijke 
taal spreken om dat verhaal te vertellen. Zou het kunnen dat vele spelers/makers net voor een 
jong publiek geneigd zijn om terug te grijpen naar de meest elementaire spelvormen? Naar een 
geloof dat door Jan Decorte werd verwoord als ‘op een kistje klimmen en je verhaal doen’, en dat 
verwant is aan wat zij zelf als kinderspel hebben gekend? 

5. Elke Van Campenhout. 2007. ‘De Drie Heksen van het Kindertheater’. Etcetera, no. 107: 7.

6. Wouter Van Looy. 1998. ‘De vingers van een hand. Jeugdtheater in Vlaanderen’. Balcon/Balkon. Podiumkunsten in België,  
no. 2: 70. Brussel: La Maison du Spectacle - la Bellone en Vlaams Theater Instituut. 

7. Definitief advies over de erkenning en subsidiëring van professionele theaterorganisaties voor de periodes 1 januari 2006 – 
31 december 2007 en 1 januari 2006 – 31 december 2009, uitgebracht op 15 mei 2005. 
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Hopelijk worden bij een volgende editie de deuren verder open gezet voor kunstenaars of organi-
saties die binnen andere categorieën structureel gesubsidieerd worden, en (ook) voor een jong 
publiek werken - zoals Theater De Spiegel, Villanella, Pantalone en Muziektheater Transparant. 
Of voor jonge en vooralsnog projectgesubsidieerde gezelschappen als Studio ORKA, Zeven en 
JAN. En wat te denken van de vele kleine groepen die niet gauw in de kijker lopen, maar ook van 
de kinder- en jongerenpodiumkunsten deel uitmaken, al worden ze niet of slechts sporadisch 
projectmatig gesubsidieerd – zoals Kollektief D&A, Anna’s Steen, Schemering, Barre Weldaad, 
Droomedaris Rex, De Zeepcompagnie …? En zelfs theaters voor volwassenen die de afgelopen 
jaren occasioneel een kinder- of jeugdtheaterproductie maakten (zoals NTGent met Ik wil dat jij 

een beer wordt, 2006), verdienen binnen het festival een plek.
Aandacht voor een (jong) publiek komt de hele podiumkunsten toe en niet enkel een jeugdreser-
vaat daarbinnen. Bij een open hart en een open vizier is iedereen gebaat. 

Bij nader inzien was er minder reden tot feestvieren. Op zijn minst bizar was de beslissing van de 
minister om, op Villanella, HETPALEIS, KOPERGIETERY en Theater De Spiegel na, alle organisa-
ties die op het kinder- en jeugdtheater betrokken zijn, te subsidiëren voor twee in plaats van vier 
jaar. Voor de jaren 2006 en 2007 dus in plaats van voor de subsidieperiode 2006-2009. In elk 
van deze gevallen week de minister van het advies van de beoordelingscommissie af.
Voor een huis als fABULEUS dat voor het eerst op structurele erkenning kon rekenen, was het 
nog enigszins te begrijpen dat de minister van deze als in- of uitstapregel bedoelde nieuwe sub-
sidiemogelijkheid gebruik maakte. Voor een huis met een staat van dienst als BRONKS viel aan 
deze beslissing geen touw vast te knopen. De grote huizen bevonden zich overigens alle drie in 
de hoek waar de klappen vielen. KOPERGIETERY kwam er nog het best vanaf met een status-
quo, de betoelaging van HETPALEIS daalde met maar liefst 338.296 euro. Twee gezelschappen 
kregen van de beoordelingscommissie een positief advies waarop de minister besliste niet in 
te gaan: Theater Scharlaken Dak (rond schrijver-regisseur Luc Frans) en Zeven. Gezien de weer-
klank die het werk van Inne Goris de jaren voordien vond, onder meer door de bekroning met de 
1000Watt-prijs 2004 voor Drie zusters, was vooral deze laatste beslissing verrassend. Net als bij 
bijvoorbeeld Peter De Graef en De Stichting in het volwassenentheater, oordeelde de minister dat 
Inne Goris als ‘individuele kunstenaar’ in andere huizen terecht zou moeten kunnen. Bij Theater 
Taptoe negeerde de minister dan weer het negatieve advies van de beoordelingscommissie door 
de groep toch voor twee jaar te subsidiëren. 
De stopzetting van de subsidiëring van Theater Taptoe was overigens de opvallendste beslis-
sing die voor de daaropvolgende periode van twee jaar, voor 2008 en 2009, viel. Voorts kon-
den BRONKS en Ultima Thule op een gevoelige stijging van de middelen rekenen, maar het 
totaalbedrag dat voor de kinder- en jongerenpodiumkunsten werd uitgetrokken, bleef nagenoeg 
ongewijzigd.

Binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten zijn er de jongste tijd op het vlak van samenwerking 
wel belangrijke stappen gezet. Het Overleg Kinderkunsten, waar deze publicatie een emanatie 
van is, en Het Paletfestival, dat in 2008 plaats vond, zijn de duidelijkste voorbeelden. Om de 
dynamiek binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten te blijven verzekeren, is het echter es-
sentieel dat dit soort initiatieven vanuit een werkelijke wederzijdse nieuwsgierigheid tussen de 
betrokkenen zélf ontstaan, zonder protectionisme of argumenten pro domo in het achterhoofd.
Voor de zichtbaarheid van een aantal kleinere gezelschappen, en met name de figurentheaters, 
was Het Paletfestival zonder meer een zegen. De tien gesubsidieerde theatergezelschappen die 
in Vlaanderen voor kinderen en jongeren werken, sloegen de handen in elkaar en presenteerden 
zich samen aan het publiek: 4hoog productiehuis, BRONKS, Figurentheater DE MAAN, fABULEUS, 
HETPALEIS, Ultima Thule, Theater Froe Froe, KOPERGIETERY, Laika en luxemburg. Toch ontbraken 
hierbij ook enkele belangrijke huizen, zoals bijvoorbeeld Het Gevolg. Dat het gezelschap niet uit-
sluitend voor kinderen en jongeren werkt, kon hiervoor geen reden zijn, want dat geldt ook voor 
andere groepen die wel op het affiche stonden.
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liteit van het Vlaamse jeugdtheater. Een scherpere programmering helpt misschien ook om de 
publieks toeloop naar dit festival te vergroten.

Er valt veel te zeggen over de voorstellingen die ik gezien heb en de gesprekken die ik gevoerd 
heb. Voor de helderheid heb ik mijn reacties gebundeld onder vier algemene uitspraken. 

•	 Er	is	een	hoge	kwaliteit.	
•	 Er	is	te	weinig	artistieke	noodzaak.
•	 Zo	gezamenlijk	is	het	(nog)	niet.	
•	 Wit	theater	voor	wit	publiek.

Hoge kwaliteit

Alle voorstellingen van Het Paletfestival getuigden van kwaliteit. Kunstenaars die hun vak ver-
staan, maken theater voor kinderen en jongeren. Het publiek geniet van wat hen wordt geboden. 
Het gevecht van de jaren 1980 en 1990 om kinderen en jongeren als theaterpubliek serieus te 
nemen, is gewonnen. Het jonge publiek kan de mooiste verhalen horen, de fantasie laten werken 
en genieten van de schoonheid van de kunst. Het decor van Maria Roosen bijvoorbeeld bij de 
voorstelling Wortel van Glas, een voorstelling van HETPALEIS, is zo mooi en prikkelt daarbij ieders 
fantasie. De muziek van Geloof me! van Laika gaat direct naar ieders ziel. Het tragische avontuur 
van Odysseus door DE MAAN wordt vakkundig verteld. De allerkleinsten kunnen genieten van 
wonderlijke verhalen van een koning in De Koning zonder Schoenen van 4hoog. Pascale Platel 
en Jan Sobrie zijn bijzondere verschijningen op het toneel, ook weer in De rouwdouwers van 
BRONKS. Froe Froe is uitgegroeid tot een poppentheatergezelschap waarvoor geen berg te hoog 
is. En Eva Bal laat wederom zien dat jonge kinderen op het toneel een bijzondere kracht aan een 
voorstelling kunnen geven in Satijn en Witte Wijn van KOPERGIETERY.

In de drang om ons als theatermakers steeds verder te ontwikkelen en om steeds weer nieuwe 
wegen in te slaan, vergeten we vaak stil te staan bij wat er al is en is bereikt. Het is van belang 
om te benadrukken dat deze kwaliteit er is en dat het publiek daarvan met volle teugen geniet. 
Voor beleidsmakers en politici moet dat genoeg zijn om het jeugdtheater in Vlaanderen volop 
te ondersteunen. En voor de belanghebbenden in het jeugdtheater moet dat voldoende zijn om 
elke keer weer naar beleidsmakers en politici uit te dragen dat het jeugdtheater er toe doet, en 
dus ook ruimte verdient. Ondanks de terechte kritische blik naar elkaar en het verlangen naar 
mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Want middels schoolvoorstellingen worden alle kinderen van 
Vlaanderen bereikt. Jongeren kunnen zich in het theater aan een grote vormende kracht spiege-
len. En het theater is een uitgelezen manier om de vraag over wat ons bindt en welke gedachten 
er zijn over de ons omringende wereld, een plek te geven. Op jonge leeftijd in aanraking komen 
met de schoonheid van de kunst is een hoog goed. Daar komt bij dat de kinderen en jongeren de 
volwassen theaterbezoekers van de toekomst zijn.

Dezelfde kwaliteit zie ik ook bij het Nederlandse jeugdtheater. Bijzondere verhalen worden verteld, 
goed gemaakt, goed gespeeld en mooi vormgegeven. En daar komt dan nog bij dat de voorstel-
lingen omlijst worden door interessante educatieve programma’s en ondersteund door bijzonder 

Een Nederlandse blik op Het Paletfestival

Samen naar een nieuw publiek
Dennis Meyer

In mei 2008 nodigde Het Paletfestival in Antwerpen mij uit als special guest: voorstellingen bekij-
ken, met de theatermakers praten, de door VTi georganiseerde discussiedag bijwonen, elke avond 
een gesprek voeren met twee theatergezelschappen en aan het eind een verslag doen van mijn 
bevindingen. Om verschillende redenen kwam deze uitnodiging mij goed uit. Het Nederlandse en 
Vlaamse jeugdtheater hebben veel dwarsverbanden. Met een groot aantal Vlamingen heb ik op 
de een of andere manier samengewerkt en korte tijd was ik zelfs dramaturg bij HETPALEIS. Oude 
vrienden dus, die ik zou terugzien.

In Nederland ben ik lid van de commissie theater van de Raad voor Cultuur, het adviesorgaan voor 
de Minister van Cultuur. En precies in de week van Het Paletfestival werd het advies van de Raad 
over de subsidiëring van de komende vier jaar openbaar gemaakt. In Nederland is de afgelopen 
periode een ingrijpende stelselwijziging doorgevoerd (kortweg de nieuwe Basisinfrastructuur ge-
noemd) en in dit advies werd dat voor het eerst concreet voor een groot aantal gezelschappen. 
Ik vond het niet erg om even iets minder beschikbaar te zijn in Nederland. 
Ik ben de laatste tijd minder enthousiast over het Nederlandse jeugdtheater dan vroeger. 
Metaalmoeheid kun je het noemen, maar misschien ligt het ook wel aan het feit dat de werkelijke 
uitdagingen in het Nederlandse jeugdtheater niet zo groot meer zijn. Dat levert kwalitatief goed 
theater op, maar ook theater dat niet zo spannend is en minder zeggingskracht heeft. Hoewel 
ik de laatste jaren weinig gezien heb van het Vlaamse jeugdtheater werd mij door buitenlandse 
hotshots verzekerd dat de koppositie van het Nederlandse jeugdtheater in het buitenland is over-
genomen door het Vlaamse. Ik was benieuwd!

Het opzet van Het Paletfestival was mij van te voren uitgelegd. Alle jeugdtheatergezelschappen 
toonden een voorstelling die voor hen van groot belang was, maar die soms minder makkelijk 
door het reguliere programmeringcircuit werd opgepikt. Een festival van bijzondere theatervoor-
stellingen dus, die gezamenlijk een statement zijn over de kracht van het Vlaamse jeugdthea-
ter. Een waardevol opzet in een tijd waarin de podiumkunsten weerwerk moeten bieden tegen 
politieke tegenwind en groeiende commercialisering van de kunsten. Helaas bleek deze opzet 
iets te ambitieus. Praktische bezwaren bepaalden de programmering minstens even sterk als 
inhoudelijke overwegingen. 

Omdat mijn reactie bedoeld is als aanzet voor een discussie, heb ik toch gedaan alsof de 
oorspronkelijke opzet geslaagd was. Alsof deze verzameling van voorstellingen het meest inte-
ressante is wat de jeugdtheatergezelschappen op dit moment te bieden hebben. Wanneer de 
programmering van Het Paletfestival in de toekomst scherper gemaakt wordt, misschien met 
behulp van een curator, geeft dat een ander, waarschijnlijk representatiever beeld van de kwa-
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De twee voorstellingen waar jongeren zelf centraal staan, hadden ook een grote mate van nood-
zakelijkheid. Het interessante is dat de voorstelling Pubers bestaan niet van Ontroerend Goed/
KOPERGIETERY artistiek geslaagd was, maar de voorstelling Gender Blender van fABULEUS ei-
genlijk veel minder. Pubers bestaan niet is strak vormgegeven en herhaalt op allerlei verschil-
lende manieren een ‘sequentie’ van jongeren die met elkaar omgaan. De herhaling zorgt voor 
steeds weer nieuwe ingangen en geeft het publiek ruimte om zich steeds meer te herkennen. 
En zich er al dan niet mee te verbinden. Gender Blender is een voorstelling die dicht bij de tra-
ditionele manier komt waarop jongeren gebruikt worden op het toneel. Het materiaal komt van 
henzelf en de vorm past zich lichtjes aan, zodat zij vooral zichzelf kunnen zijn. Het bijzondere aan 
Gender Blender is de oncompromisloze keuze om dit ook echt in al zijn lengte en uitvoerigheid te 
laten zien, ondanks het ongemak van het oudere en professionele publiek, die de keuze en de 
vorm mist. Choreograaf Randi De Vlieghe koos, waarschijnlijk zelfs onbewust, om de wereld van 
de jongeren in al zijn volheid te tonen.

Beide voorstellingen, de ene theatraal wat meer geslaagd dan de andere, bieden jong én oud de 
kans om heel dicht bij de wereld van jongeren te komen. Die jongerenwereld op het toneel bren-
gen is aan de ene kant een manier om deze moeilijke publieksgroep aan het theater te binden. 
Aan de andere kant helpt het elk publiek om meer inzicht te krijgen in een leeftijdsgroep die in 
het centrum van de belangstelling staat. Jongeren zijn het symbool en het elixir voor onze toe-
komstidealen. Tegelijkertijd concretiseert de angst voor terreur en de angst voor het samenleven 
van verschillende culturen zich met name bij de jongeren. In de jaren tachtig en negentig was de 
wereld van kinderen een belangrijke inspiratiebron voor kunstenaars. In ons huidige tijdsgewricht 
is dat de wereld van de jongeren geworden. Voorstellingen over en met jongeren die gemaakt 
worden vanuit een eerlijke noodzaak raken aan een open zenuw van deze tijd.
 
De te weinig aanwezige noodzaak is ook in Nederland zichtbaar. De belangrijkste oorzaak wordt 
daar minder gezocht in de artistieke kracht van de makers, maar in de eenvormige druk die de 
productie-omstandigheden op de voorstellingen leggen. Daarnaast is er weinig ruimte om nieuwe 
impulsen te volgen en om een nieuwe generatie een volwaardige plek te geven naast de reeds 
werkzame kunstenaars. En over schoolvoorstellingen wordt steeds behoudender gedacht, wat 
onmerkbaar ook zijn invloed heeft op de ruimte om nieuwe wegen in te slaan.

Te weinig samen

Het Paletfestival is opgezet als een gezamenlijke onderneming van de structureel gesubsidi-
eerde jeugdtheatergezelschappen. VTi zet een langdurig gesprek op tussen programmatoren, 
festivals en producenten. De behoefte om gezamenlijk op te trekken, herken ik ook sterk in het 
Nederlandse theater. Men heeft het gevoel als gesubsidieerde kunst het terrein te verliezen van 
de commerciële kunst en de media. Men heeft het gevoel zich niet op ware gronden te kunnen 
verkopen aan publiek, beleid en politiek. Men heeft het gevoel publiek te verliezen of in ieder 
geval niet te winnen.

publiciteitsmateriaal. En voor jonge theatermakers (regisseurs, acteurs, schrijvers, …) is het 
jeugdtheater een reële optie om werk in te vinden. Het is interessant om te zien dat, ondanks 
de vaak gevoelde onderlinge verschillen, het Vlaamse en Nederlandse jeugdtheater eenzelfde 
ontwikkeling doorgemaakt hebben en op dit moment eigenlijk op eenzelfde hoogtepunt staan. 

Te weinig noodzaak

Toch zie ik in de voorstellingen van Het Paletfestival weinig, te weinig noodzaak om deze voorstel-
lingen nu te maken. Elke theatermaker is het aan zichzelf verplicht om zijn of haar persoonlijke 
noodzaak om een voorstelling te maken zo groot mogelijk te laten zijn - én om de consequenties 
van die noodzaak ook compromisloos uit te voeren in het werk. Waar die noodzaak zit, is indi-
vidueel en persoonlijk. Noodzaak betekent niet per definitie maatschappelijke noodzaak. Ook 
een zoektocht in de vorm en esthetiek kan een noodzaak herbergen. Alle voorstellingen van Het 
Paletfestival zullen wel ergens gestart zijn vanuit een noodzaak. Maar die noodzaak communi-
ceert niet of te weinig. Of die noodzaak is niet heel groot of bij het maken van de voorstelling zijn 
te veel compromissen gesloten. Voor theatermakers die al langer bezig zijn, is het vaak moeilijker 
om steeds weer opnieuw de noodzaak te vinden en is het ook moeilijker om compromisloos te 
kiezen. De noodzaak om iets te bewijzen en om door grenzen heen te breken, is minder groot. 
De verwachtingen om in een bepaalde stijl of genre verder te werken zijn des te groter. En ook 
de verwachtingen van het publiek en de programmatoren zijn gekleurd door wat eerder werd 
gemaakt. Daarbij zijn de omstandigheden waarin men werkt bepaald door de ontwikkelingen in 
het verleden. En die zijn misschien niet de juiste voor iets wat zich nog moet ontwikkelen. ‘Breng 
je werk in gevaar,’ is een romantische maar ware uitspraak over de kunstenaar. Maar wel mak-
kelijker gezegd dan gedaan.

De voorstellingen waar de noodzaak wel met het publiek communiceerde, waren de Gomaarttrilogie 
van Ultima Thule, de jongerenvoorstellingen Pubers bestaan niet van KOPERGIETERY en Gender 

Blender van fABULEUS. Waarom? 
De Gomaarttrilogie beschrijft het leven van Gomaar in de jaren zestig, zeventig en negentig, en 
zijn weg van het platteland naar de stad. De voorstelling maakt gebruikt van poppen en acteurs. 
De belangrijkste noodzaak voor deze voorstelling ligt in het vertellen van een zo groot, gelaagd en 
lang verhaal. Het geeft het publiek in een grote verscheidenheid een spiegel van onze tijd en is 
voor zowel jong als oud herkenbaar. De lange voorstelling maakt dat je als publiek ondergedom-
peld wordt in de wereld van Gomaar en met hem mee ontwikkelt van jonge jongen tot volwassen 
man. En daardoor spiegel je je eigen ontwikkeling en biedt de voorstelling een mogelijkheid om 
een grote gezamenlijke ervaring te hebben. De Gomaartrilogie wordt aangeboden als een voor-
stelling vanaf twaalf jaar, maar die leeftijdsaanduiding is overbodig. De voorstelling moet vooral 
op de juiste momenten worden geprogrammeerd. De vertelling beslaat bij elkaar wel drie uur, 
verdeeld over drie voorstellingen. De noodzaak lijkt er vooral te bestaan zo’n lange en gelaagde 
voorstelling in al zijn breedte te vertellen. Het knippen in drie voorstellingen is een slimme zet om 
deze onderneming bij de podia verkocht te krijgen.
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In termen van het totale volume van het aanbod is er geen reden om te constateren dat er te veel 
podiumkunsten worden geproduceerd. Men zou op grond van de artistieke bedrijvigheid, de huidige 
publieksbelangstelling en vraag van podia evengoed kunnen poneren dat er publieksgroepen 
en artistieke kansen onderbenut blijven en dat er nog aanzienlijke rek zit in de positie van de 
podiumkunsten in onze samenleving, ook in internationaal perspectief.

Ook de vaak gehoorde klacht dat de gesubsidieerde podiumkunsten verdrongen worden door 
de ‘commerciëlen’ berust niet op waarheid: ‘In het veld wordt nogal eens gesuggereerd dat 
“moeilijk” aanbod wordt verdrongen door “gemakkelijk” aanbod. Die suggestie komt niet hele-
maal overeen met de werkelijkheid.’ Veeleer wordt het potentiële publiek voor de gesubsidieerde 
podiumkunsten, dat vaak een ander segment van het publiek is, niet of te weinig aangesproken 
en zijn ook de mogelijkheden om dat te doen te beperkt.
 
Toch worden ook enkele belangrijke oorzaken voor deze ‘mismatch’ geopperd. Zo zouden pro-
ducenten zich onderling verdringen in te veel kleinschalig en experimenteel aanbod. Te weinig 
beproefde voorstellingen kunnen nu langer doorspelen. Podia creëren te weinig ruimte voor 
nieuw aanbod en er worden geen langdurige verbindingen met producenten aangegaan. Gezien 
de aparte subsidiestromen van de producenten en de podia is er ook geen ‘opgelegde’ zakelijke 
verbinding. Gemeentelijke en provinciale subsidiënten, die vooral verantwoordelijk zijn voor de 
podia, hebben andere belangen dan de landelijke overheid, die vooral verantwoordelijk is voor 
de producenten. In Nederland is grote behoefte aan een gelijkwaardige samenwerking en ver-
antwoordelijkheid tussen podia en producenten. Hierbij is het uitgangspunt dat aan de ene kant 
(gesubsidieerde) kunst een intrinsieke waarde vertegenwoordigt, en dat aan de andere kant het 
potentiële publiek voor deze kunst uitgebreid dient te worden. 

Voor het jeugdtheater speelt in deze mismatch het fenomeen schoolvoorstellingen een bijzon-
dere rol. Enerzijds is het mogelijk schoolvoorstellingen als reguliere voorstellingen te zien, waar-
door het bereik van de podiumkunsten voor de jeugd relatief hoog is voor een publieksgroep 
die sterk in de aandacht ligt (kinderen en jongeren). Het aantal voorstellingen dat gespeeld 
wordt, is daardoor optisch hoog. Het werkt verhelderend wanneer schoolvoorstellingen en vrije 
voorstellingen apart vermeld worden. Het aantal mogelijke vrije voorstellingen is een belangrijke 
graadmeter voor de ontwikkelingsmogelijkheden van het jeugdtheater. Schoolvoorstellingen heb-
ben door de aard van het beestje een beperking. De invloed van de scholen op de te program-
meren voorstellingen is begrijpelijkerwijs groot. Een en ander vindt plaats tijdens schooltijd en 
onder verantwoordelijkheid van de school. Hierdoor is echter de mismatch tussen producenten 
en podia (lees: programmatoren en de verantwoordelijken voor de scholen) mogelijk groter, aan-
gezien de producenten juist de grenzen willen opzoeken en moeilijke vragen willen stellen. Dit 
betekent in geen geval een pleidooi tegen schoolvoorstellingen. Het betekent wel een pleidooi 
voor uitbreiding van de vrije voorstellingen. 

Ondanks de uitingen van gezamenlijkheid tijdens het festival denk ik dat er op dat gebied nog 
veel te doen valt. Een groot gedeelte van de programmatoren zit nog steeds aan aparte tafeltjes, 
producenten voelen zich vooral alleen verantwoordelijk voor de ontwikkeling en niet gezamenlijk, 
... Een gezamenlijke actie als Het Paletfestival wordt te weinig gezamenlijk gedragen.

Een voorbeeld ter illustratie: ieder gezelschap, groot of klein, en vele culturele centra trekken 
zich het lot aan van de nieuwe generatie theatermakers. Iedereen heeft een eigen methode 
en eigen smaak, en iedereen streeft ook enigszins naar uniciteit. Het is voor een nieuwe ge-
neratie talentvolle kunstenaars echter vooral van belang om zich onder de beste productionele 
omstandigheden te ontwikkelen. Ze moeten ‘kilometers’ kunnen maken, met meerdere kleine 
en grote voorstellingen. Wanneer ieder klein of groot gezelschap én cultureel centrum zich dit 
lot aantrekt, is uiteindelijk de jonge theatermaker de dupe. Te veel kunstenaars (ook de minder 
talentvolle) kunnen te weinig werken in vaak minimale omstandigheden. Veel beter is het om dit 
onderwerp gezamenlijk aan te pakken en om ieders kwaliteiten in samenhang te bekijken. 

Al sinds 2000 wordt binnen het Nederlandse jeugdtheater gesproken over het feit dat het 
jeugdtheater ‘op slot zit’. Te weinig mogelijkheden in de grote zaal, te eenvormige productie-
voorwaarden, te weinig mogelijkheden voor ontwikkeling. Onderling kwam men er echter niet uit 
hoe hier verandering in te brengen. En achteraf bekeken is dat ook begrijpelijk. Iedere ‘speler’ 
in het Nederlandse jeugdtheaterveld heeft hard gevochten voor zijn of haar positie en kan niet 
anders dan deze beschermen. Er waren instanties buiten het jeugdtheater nodig om het een 
en ander in beweging te brengen, zoals de Raad voor Cultuur en het Nederlands Fonds voor de 
Podiumkunsten. Doordat het jeugdtheater meewaait met de wind van een veranderende subsi-
diesystematiek zijn er de afgelopen tijd stappen gezet waardoor het oude systeem ten goede is 
opengebroken. Of het ook daadwerkelijk iets oplevert, moet nog blijken.

In 2006 werd een uitgebreid onderzoek gehouden naar de stand van zaken van de Nederlandse 
podiumkunsten door een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van Hedy D’Ancona: 
Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan. Er zijn vele moeders en vaders 
van de nieuwe beleidsontwikkelingen in Nederland, maar dit integere en reële rapport is de 
oermoeder. Het rapport heeft in hoge mate bijgedragen aan het draagvlak dat er bestaat voor 
een structurele beleidswijziging. Ook voor het Vlaamse theater is het interessant dit rapport 
grondig te lezen. Een aantal onderwerpen is vergelijkbaar en de manier waarop gedacht wordt 
over oplossingen kan inspirerend werken.
De belangrijkste bevinding van het rapport is dat er een mismatch bestaat tussen vraag en 
aanbod, wat ook geconstateerd werd tijdens Het Paletfestival in verband met de situatie van het 
Vlaamse jeugdtheater. Vervolgens wordt deze constatering in al zijn nuances uitgewerkt. 

Onderliggend statement hierbij is ‘het principiële uitgangspunt (…) dat kunst, in deze tijd mis-
schien wel meer dan ooit, een intrinsieke waarde vertegenwoordigt’. Dit is een belangrijk state-
ment omdat nu te vaak de verkeerde oplossing wordt voorgesteld: dat de gesubsidieerde kunst 
zich minder onafhankelijk moet gedragen en meer moet luisteren naar het publiek. De oorzaak 
van de mismatch wordt in het rapport dan ook niet gezocht in een overaanbod: 
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onderling, in ieder geval tussen de Basisinfrastructuurinstellingen (inclusief de podia en de 
kunstvakopleidingen), noodzakelijk.

Als buitenstaander ben ik niet genoeg ingeburgerd om het Vlaamse jeugdtheater raad te geven 
bij mogelijk gelijkaardige ontwikkelingen. Maar toch enkele gedachten:
De ruggengraat van het Vlaamse jeugdtheater lijken mij de drie voorzieningen BRONKS, HETPALEIS 
en KOPERGIETERY. Niet in de eerste plaats door hun artistieke prestaties, maar door hun ge-
schiedenis, hun inbedding in de regio, hun subsidiemogelijkheden en door de positie van de grote 
steden als ‘brandhaarden’. Deze drie voorzieningen zouden zich gezamenlijk verantwoordelijk 
moeten maken voor een aantal kerntaken: de nieuwe generatie, branding/marketing, samen-
werking tussen podia, intercultureel aanbod, samenwerking met andere culturele instellingen 
(theater voor volwassenen, kunstvakopleidingen), ontwikkeling van de mogelijkheden in de grote 
zaal, speelmogelijkheden in de grote steden voor het gehele jeugdtheater, etc. Niet dat zij alle 
drie hetzelfde zouden moeten doen. Juist niet. Taken en functies moeten worden verdeeld en 
er moet in samenspraak invulling aan worden gegeven. En zij zouden daartoe in staat gesteld 
moeten worden door de verschillende overheden.

De andere producenten zijn niet minder belangrijk, maar moeten zich vooral richten op hun ar-
tistieke ontwikkeling en noodzaak om theater te maken. Ambities in verband met de kerntaken 
zouden zij vooral moeten ontplooien in samenhang met een of meerdere van de drie stedelijke in-
stellingen. Deze instellingen zouden zich minder bezig moeten houden met de eeuwigheidswaarde 
van hun theatergezelschap. Voor de ontwikkeling van het theater in zijn geheel en de doorstroming 
is het soms heel zinvol om een gezelschap op te heffen, wanneer het artistieke leven eruit is.

Het poppen- en objectentheater neemt een aparte plek in, ook in Nederland. De aandacht voor 
het specifieke metier moet ook voor toekomstige generaties behouden blijven. Zolang kunstvak-
opleidingen geen of weinig aandacht geven aan deze vorm van theater, blijft het voortbestaan 
en de ontwikkeling afhankelijk van een aantal gedreven poppentheatermakers, zoals Vlaanderen 
die ook kent. 

De samenwerking met de podia zou veel concreter ingevuld kunnen worden. Waarbij het doel 
niet hoeft te zijn dat iedere producent met ieder podium meerjarige afspraken maakt. Ook een 
dergelijke samenwerking is afhankelijk van affiniteit en interesse. De podia zouden zich langdurig 
moeten binden aan een artistiek proces van een aantal producenten, de producenten zouden 
zich mede verantwoordelijk moeten maken voor het aantrekken van nieuw publiek en ingaan op 
concrete vragen van de podia. Op grond van deze concrete afspraken kan reëel gekeken worden 
wat de speelmogelijkheden zijn van voorstellingen.

Wat betreft de schoolvoorstellingen zou de keuze om alleen op artistieke gronden te program-
meren afgewogen moeten worden tegenover de keuze om een meerjarige samenwerking met 
enkele gezelschappen aan te gaan. Misschien is het minder spannend om hetzelfde gezelschap 
een aantal jaren terug te laten komen. Toch kan dat voor de verbinding van dat gezelschap met 
de scholen een belangrijke basis zijn. 

Als belangrijk middel voor de uitbreiding van het potentiële publiek wordt in het Nederlandse rapport 
een gezamenlijke aanpak voorgesteld in de branding en marketing van het gesubsidieerde aanbod:

De huidige marketing is (…) sterk gericht op bestaand podiumkunstenpubliek met een doorsnee 
profiel. Veel is bekend over de wensen van bezoekers maar weinig over de wensen van niet-bezoekers. 
Er is betrekkelijk weinig inzicht in onderlinge verschillen tussen publieksgroepen (nieuw en oud) en 
er wordt weinig differentiatie toegepast in prijsbeleid en publiciteit.

Apart aandachtspunt daarbij is de samenwerking met de media:

Tot nu toe maakt samenwerking met de publieke omroep geen deel uit van de opdracht van 
gesubsidieerde instellingen. De sectoren worden los van elkaar behandeld. Het is de vraag of daar 
geen verandering in moet komen, ook gezien de transformatie naar een beeldcultuur die in de 
maatschappij zichtbaar wordt en de onstuimige groei van collectief en individueel mediagebruik 
door nieuwe technische mogelijkheden. Deze ontwikkelingen bieden de podiumkunstsector 
nieuwe perspectieven voor het bereiken van publiek. Het wordt mogelijk om cultuurprogramma’s 
op andere platforms uit te zenden: themakanalen, internetsites en andere individuele displays. 
Het mediagebruik ontwikkelt zich van broadcasting naar narrow casting, waarbij de open 
televisiekanalen als een etalage fungeren voor het aanbod en de informatie van het publiek, 
waarna verdere verspreiding en verbijzondering van het aanbod op meer individuele wijze 
kan plaatsvinden. In die algemene trend is heel goed een plek te vinden voor een cultuur- en 
kunstaanbod dat vanuit zijn aard kleinere en meer individueel gerichte publieksgroepen trekt.

Naast de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de podia en de producenten zou ook de over-
heid als subsidiërende instelling zijn verantwoordelijkheid moeten nemen om de samenwerking 
mogelijk te maken, of af te dwingen. 

Volgende oplossingen zijn in het Nederlandse beleid gevonden om in deze mismatch stappen 
te zetten:
Een aantal podiumkunstinstellingen heeft bepaalde functies in het bestel. Deze functies wor-
den door de overheid vastgelegd, er wordt op ingeschreven door de instellingen, en van daaruit 
is een Basisinfrastructuur gewaarborgd. Deze instellingen blijven bestaan en worden zonodig 
weer opnieuw ingevuld door een nieuwe artistieke leiding. Een spreiding van deze functies 
wordt gegarandeerd doordat er acht ‘brandhaarden’ zijn. Per regio hebben verschillende soorten 
instellingen de verantwoordelijkheid om samen te werken (volwassenentheater, jeugdtheater, 
productiehuis, theatervakopleiding en schouwburg). Daarnaast is er ruimte voor uitsluitend ar-
tistiek gestuurde organisaties, die echter ook de verantwoordelijkheid hebben zich te verbinden 
met podia. Deze instellingen worden echter opgeheven wanneer de artistieke invulling niet meer 
voldoende is, zodat doorstroming gewaarborgd is.
Producenten en podia worden geacht langdurige samenwerkingsverbanden aan te gaan. Hierbij 
geldt: wat gemaakt wordt, moet ook gespeeld worden, maar niet alles hoeft overal te zien te 
zijn. Hierdoor is het mogelijk om in de standplaats vooral ruimte te creëren voor nieuw en ex-
perimenteel werk, en in het land ruimte voor beproefd werk. Daarnaast is een samenwerking 
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Tendensen in de productie van kinder- en jongerenpodium kunsten 
(1993-2005)

Osmose in de kinderkunsten
Joris Janssens

In juni 2007 presenteerde VTi een veldanalyse van de podiumkunsten, Metamorfose in 

podiumland. Daarin namen we de Vlaamse productie onder de loep tijdens de periode waarin 
het Podiumkunstendecreet van kracht was (1993-2005). Op basis van het rijke materiaal in de 
VTi-databank, die onderzoeksklare informatie bevat over duizenden podiumproducties, speurden 
we naar trends die relevant zijn voor het cultuurbeleid en de artistieke praktijk. Zo constateerden 
we dat in deze periode de productie van de podiumkunsten kwantitatief toenam en dat er 
zich nieuwsoortige relaties aftekenden tussen makers en organisaties, en tussen organisaties 
onderling. Hierbij werd ook steeds meer in een internationale netwerksituatie geproduceerd.
Een opmerkelijke tendens was de evolutie van een veld dat sterk gedomineerd werd door tekst-
theater, naar een meer hybride podiumkunstenlandschap met occasionele uitstapjes naar an-
dere artistieke disciplines. Ook de positie van de individuele kunstenaar veranderde fundamen-
teel. De tijd van de vaste positie in ensembles, gezelschappen en/of collectieven lijkt achter 
de rug. Steeds meer gebeurt creatie in wisselende samenwerkingsverbanden van individuele 
makers met een zelfstandig profiel en een freelance werkstatuut. Deze veldanalyse, waarnaar 
we hieronder veelvuldig zullen verwijzen, is te downloaden via www.vti.be/metamorfose.

Na de publicatie van de overkoepelende veldanalyse zoomden we bij enkele gelegenheden in 
op deelaspecten. In Survival in de podiumjungle keken we naar de loopbaanontwikkeling van 
individuele makers (www.vti.be/survival). In Courant #88 focusten we op de positie van auteurs 
in de podiumproductie (www.vti.be/repertoire). In Kanaries in de koolmijn. Masterplan voor dans 

in Vlaanderen en Brussel vergeleken we trends voor het geheel van de podiumkunsten met de 
ontwikkelingen in de danssector (www.vti.be/masterplandans). Courant #89 (mei 2009) zal een 
cijferanalyse bevatten over muziektheater. 
In deze bijdrage voor POP-UP! duiken we opnieuw de databank in, dit keer op zoek naar trends die 
specifiek zijn voor de productie van kinder- en jongerenpodiumkunsten in de periode 1993-2005. 
De invalshoek is vergelijkbaar met de cijferanalyse uit Kanaries in de koolmijn en het dossier 
muziektheater in Courant #89. De vraag is telkens of de ontwikkelingen in een bepaald subseg-
ment van de podiumkunsten in de pas lopen met - of integendeel afwijken van - trends die zich 
aftekenen binnen het geheel van de podiumkunstproductie.
Uiteraard laat de vraag naar het aparte statuut van een subsegment zich anders parafraseren bij 
dans, muziektheater of werk dat zich richt op kinderen en/of jongeren. Anders dan dans en mu-
ziektheater verwijst ‘kinder- en jongerenpodiumkunsten’ niet a priori naar een bepaalde artistiek 
gedefinieerde subdiscipline binnen de podiumkunsten. In de meest open invulling gaat het om 
een aanbod dat tot stand komt met, of zich richt tot, mensen van een bepaalde leeftijdscategorie 
(kinderen en jongeren) en voor de rest liggen alle mogelijkheden open. Algemeen zullen we na-

Belangrijke gezamenlijke actiepunten zijn de branding en marketing van het gesubsidieerde 
jeugdtheater (inclusief de samenwerking met de media) en de uitbreiding van het aantal voorstel-
lingen dat voor ‘vrij publiek’ kan worden gespeeld. 
VTi zou misschien niet alleen een faciliterende maar ook een sturende rol moeten krijgen in deze 
nieuwe ontwikkelingen als betrokken buitenstaander.

Wit theater voor een wit publiek

Ondanks het interculturele karakter van België, is het opvallend dat ook op Het Paletfestival 
vooral ‘wit theater voor een wit publiek’ te zien was. Ik weet dat er in het Vlaamse jeugdtheater, 
zeker voor jongeren, voorstellingen zijn die gekleurder zijn. En dat de schoolvoorstellingen garan-
deren dat alle aanwezige culturen wel eens in de theaterzaal zitten. Maar gezien het opzet van 
Het Paletfestival om ook een statement te maken over het Vlaamse jeugdtheater, is de afwezig-
heid van ‘gekleurd theater’ (wat dat ook mag zijn) en gekleurd publiek jammer.
In Nederland had echter hetzelfde kunnen gebeuren. Ook daar is de inbreng van de andere cul-
turen op het reguliere podium en in de zaal gering. Steeds vaker komen acteurs en dansers met 
een cultureel diverse achtergrond van de theatervakopleidingen en stromen door naar de regu-
liere gezelschappen. Maar regisseurs, choreografen, toneelschrijvers en zeker artistiek leiders 
van gezelschappen zijn voornamelijk ‘wit’. Een oorzaak voor deze afwezigheid wordt vaak gezocht 
in het kwaliteitscriterium. De vraag is echter of dit houdbaar is, want wie bepaalt wat kwaliteit 
is? Het is de verantwoordelijkheid van de grotere instellingen, van festivals en van culturele 
instellingen, om de vloer te geven aan kunstenaars met een gemengde culturele achtergrond. 
Programma’s om ze in eigen land te ondersteunen en te ontwikkelen, zijn van belang. Maar het is 
ook mogelijk om kunstenaars uit het buitenland uit te nodigen om hier te komen werken. 

Tot slot

Mijn kritiek op het Vlaamse jeugdtheater mag niet verhullen dat ik de beweging een warm hart 
toedraag. Ik weet ook dat het maken van belangwekkende kunst voor jong publiek geen sinecure 
is. Met alles wat er op dit moment aanwezig is aan ervaringen en mogelijkheden (kunstenaars, 
instellingen, podia, opleidingen) kan het Vlaamse jeugdtheater ook de komende twintig jaar zijn 
hoge standaard behouden en zich verder ontwikkelen. En ik wil daar graag getuige van zijn, bij-
voorbeeld bij het volgende Paletfestival. 
 

www.vti.be/metamorfose
www.vti.be/survival
www.vti.be/repertoire
www.vti.be/masterplandans
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podiumland geclusterd tot vijf categorieën: ‘theater’, ‘dans’, ‘muziektheater’, ‘kinder- en jeugd’ 
en een restcategorie ‘andere disciplines’. ‘Kinder- en jeugd’ zijn de producties met als label 
‘kindertheater’, ‘jeugdtheater’, ‘jongerentheater’, ‘kinderopera’, ‘kinder- en jeugdtheater’, ‘figu-
ren- en poppenspel’, ‘poppen- en objectentheater’ en ‘poppentheater’. Voor de volledige lijst 
van genres die we clusterden als ‘theater’, ‘dans’, ‘muziektheater’, de restcategorie ‘andere 
disciplines’ verwijzen we naar Metamorfose in podiumland. 
Als we in de veldanalyse over de kinder- en jongerenpodiumproductie spraken, was dat enkel op ba-
sis van de genrelabels. Voor de nieuwe cijferoefening hebben we een extra verfijning doorgevoerd. 
In de databank wordt voor kinder- en jeugdproducties in een apart veld ook informatie over de be-
oogde leeftijdscategorie opgenomen: als er een doelgroep jonger dan achttien jaar werd gespecifi-
ceerd, namen we die productie mee in het subsegment ‘kinder- en jeugd’ van de podiumkunsten. 

Als we het hieronder over het segment ‘kinder- en jeugd’ hebben, dan impliceert deze manier van 
afbakenen dat we niet spreken over een artistiek genre, noch over de output van een bepaalde, 
institutioneel gedefinieerde ‘subsector’ van het Vlaamse podiumveld. In het licht van de huidige 
praktijk zou dat problematisch zijn. Er zijn nogal wat podiumkunstenaars en -producenten die 
soms producties maken voor kinderen en dan weer voor volwassenen. Precies die overlap willen 
we scherper in het vizier krijgen. 
‘Kinder- en jeugd’ wijst op een eigenschap van producties. We begrijpen het als een corpus van 
producties gemaakt met het oog op de doelgroep kinderen en jongeren. Het gaat dus niet om 
voorstellingen voor een volwassen publiek gemaakt door producenten van kinder- en jeugdthea-
ter (bijvoorbeeld Peep & Eat van Laika), noch om producties die gemaakt zijn met kinderen en/
of jongeren maar in de eerste plaats mikken op volwassenen (bijvoorbeeld üBUNG van Victoria of 
S.T.O.E.M.P. van KVS). Deze producties zitten wel in de databank, maar we houden geen informa-
tie bij over de leeftijd van performers, dus het is niet mogelijk ze te isoleren. Wel in de selectie 
meegenomen zijn kinder- en jongerenvoorstellingen van producenten die zich meestal op een 
volwassen publiek richten (bijvoorbeeld Metamorphosen van de Roovers).
Verder verschijnt het subsegment kinderkunsten ook niet als een apart genre. Producties zijn 
nooit simpelweg ‘kinder- en jeugd’. Al deze producties maken tegelijk ook deel uit van de artis-
tiek-inhoudelijk bepaalde genre-clusters (‘theater’, ‘dans’, ‘muziektheater’, ‘andere disciplines‘ 
of een combinatie van verscheidene labels).
Ten slotte vermelden we nog dat het werk van commerciële podiumproducenten niet meegenomen 
is in het onderzoek. De productie van de vrije sector is in de VTi-databank nooit systematisch 
opgevolgd. Om die reden beperkt dit onderzoek zich tot de productie in het gesubsidieerde circuit, 
waaraan we wel een inclusieve invulling geven. Niet alle organisaties die we in onze databank op-
volgen krijgen subsidies. We volgen ook het werk van niet-gesubsidieerde producenten, als ze op 
zijn minst een link hebben met het gesubsidieerde systeem. Voor dit onderzoek moeten ze tijdens 
de periode van het Podiumkunstendecreet minstens één productie gerealiseerd hebben in samen-
werking met een gesubsidieerde producent. Theater Gordijnen voor konijnen - ooit gecoproduceerd 
door Netwerk Aalst - is een voorbeeld, of Compagnie Carlotta (die geregeld een partner vond in 
het Etterbeeks gemeenschapscentrum de Maalbeek). De productie van commerciële spelers als 
Studio 100 en van kleine zelfstandigen die in het scholencircuit toeren, blijft echter buiten beeld.

gaan welke artistieke disciplines aan deze doelgroep worden aangeboden, en welke kunstenaars 
en organisaties voor dit aanbod tekenen. 

Een eerste kwestie is of, en in welke mate, de ‘metamorfosen’ die we detecteerden voor het 
geheel van de podiumkunsten, ook opgaan voor de productie van kinder-en jongerenpodiumkun-
sten. Is er in dit segment ook sprake van groei? Bespeuren we ook hier een toenemende we-
derzijdse afhankelijkheid tussen producenten in een internationale netwerkomgeving? Volgen de 
kinderkunsten de trend naar een meer hybride podiumlandschap, of blijft het theater hier toch de 
dominante discipline? Is er ook in de kinderkunsten sprake van steeds lossere arbeidsrelaties 
tussen podiumkunstenaars en -organisaties?
Een andere reeks vragen hangt samen met het institutionele statuut van de kinderkunstproductie 
als sector. Zoals uit de inleidende landschapsschets van Peter Anthonissen blijkt, is dit een van 
de heikele punten in het debat over de kinder- en jongerenpodiumkunsten. Welke kunstenaars 
en organisaties nemen de productie van kinderkunsten op zich? Is er hier sprake van een aparte 
sector, opgevat als een constellatie van instituties en kunstenaars die zich exclusief bezig hou-
den met de productie van kinderkunsten? Of is er een grote overlap met het circuit dat zich richt 
tot een volwassen of niet-gemarkeerd publiek?

Afbakening van ‘kinder- en jeugd’ binnen de podiumkunsten

Net als in de hierboven genoemde studies gaan we aan de slag met het rijke materiaal van de 
VTi-podiumdatabank. VTi houdt sinds decennia informatie bij over professionele podiumproduc-
ties waarbij Vlaamse gesubsidieerde organisaties betrokken waren. Welke producties werden er 
gemaakt? Hoeveel seizoenen werden die hernomen? Welke podiumkunstenaars en producenten 
kregen credits voor die producties? Elke productie krijgt in de databank een fiche, waarop de 
volgende gegevens van flyers en programmabrochures worden vermeld: titel, premièredatum, 
seizoen, cast, producenten en coproducenten, en genres. Voor de periode 1993-1994 tot en met 
2004-2005 bevat de databank in het totaal 6.653 producties, hernemingen inbegrepen.1

Met dit materiaal gingen we aan de slag voor de veldanalyse Metamorfose in podiumland. In wat 
volgt bakenen we in dit bredere geheel een subsegment af dat zich richt op kinderen en jonge-
ren. Daarbij baseren we ons op twee types van informatie in de databank: enerzijds genrelabels, 
anderzijds info over de beoogde leeftijdscategorie van producties. 

Alle producties in de databank krijgen een of meerdere genreclassificaties mee. Net als bij het 
invoeren van de credits richten we ons daarvoor op informatie die door producenten en spreiders 
wordt aangeleverd. Niet altijd zijn die gegevens eenduidig. Sommige producties heten in het ene 
kunstencentrum een dansvoorstelling, in het andere cultuurcentrum een theaterproductie... Als we 
informatie over genres invoeren, is er – meer dan bij de informatie over credits – interpretatie in het 
spel. Op basis van hun expertise hakken VTi-medewerkers de knoop door. Of niet: als daar redenen 
voor zijn, hangen ze aan één productie verschillende genrelabels.
Door de jaren heen zijn er erg veel verschillende labels en genre-aanduidingen gebruikt, in wis-
selende combinaties2. Om die veelheid overzichtelijk te maken, hebben we ze in Metamorfose in 

1. Seizoenen beginnen steeds op 1 juli en elke speeldatum in een ander seizoen betekent dat er een nieuwe fiche wordt begon-
nen. Ook taalversies en hernemingen met gewijzigde cast worden geregistreerd als aparte producties.

2. De VTi-databank volgt in principe niet het circus of de klassieke muziek op. ‘Circus’ wordt als label toegekend wanneer ele-
menten uit de circustraditie in een theater- of dansproductie aangewend zijn.
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De staafjes op grafiek 1 geven voor elk van de drie opeenvolgende subsidieperiodes weer hoe-
veel producties we tellen in de segmenten ‘kinder- en jeugd’ en ‘niet-kinder- en jeugd’ (de rest van 
de producties), die samen het geheel van de podiumkunsten uitmaken. De absolute waarden zijn 
weergegeven op de linker Y-as. De curven, die zich verhouden tot de waarden die we terugvinden 
op de rechter Y-as, geven het groeitempo weer van de twee segmenten. Daarbij vergelijken we 
de twee laatste subsidieperiodes met de waarde uit 1993-1997, die we gelijkstellen aan 100%. 
Zo kunnen we het groeitempo van het kinder- en jeugdsegment goed vergelijken met de rest van 
de podiumkunsten. 
Vervolgens blijkt dat het groeitempo van het aantal producties in het kinder- en jeugdsegment 
nauwelijks afwijkt van de rest van de podiumkunsten. In beide gevallen zien we het beeld van 
een groei die zich vooral in de tweede helft van de jaren negentig scherp aftekende, maar nadien 
vertraagt. Vergeleken met de periode 1993-1997, zien we in het kinder- en jeugdsegment in 
1997-2001 een toename met 41% en in de rest van de podiumkunsten een net iets sterkere 
groei van 45%. Sinds 2001 is er een stagnering over de hele lijn. 
In de periode 1997-2005 zagen we gemiddeld een 150-tal kinder- en jongerenproducties per 
seizoen.

Het aandeel van theater, dans, muziektheater en cross-overs

Hierboven gaven we al aan dat alle kinderkunstenproducties ook een genrelabel kregen. Alle 
producties behoren tot een of meerdere van onze genreclusters ‘theater’, ‘dans’, ‘muziekthea-
ter’ of ‘andere disciplines’. Er zijn dus ook voorstellingen die verschillende labels kregen. Voor 
de overzichtelijkheid hebben we de meest voorkomende combinaties geclusterd, en wel op de 
volgende manier:

•	 Het	 grootste	 aantal	 voorstellingen	 kreeg	 slechts	 één	 label:	 ‘enkel	 theater’	 -	 bijvoorbeeld	
Wortel van glas van HETPALEIS of Zolderling van BRONKS en Theater Antigone.

•	 Een	aantal	voorstellingen	werd	zowel	in	de	clusters	‘theater’	als	‘dans’	ondergebracht,	zoals	
Metamorphosen van de Roovers. 

•	 Een	derde	groep	voorstellingen	is	enkel	‘dans’,	zoals	Eros Flux van fABULEUS. 
•	 Een	vierde	groep	zijn	voorstellingen	die	‘muziektheater’	genoemd	werden,	soms	in	combinatie	

met ‘theater’ maar nooit in combinatie met ‘dans’ of ‘andere disciplines’. Voorbeelden zijn 
Karel ende Elegast van Theater De Spiegel (met muziek van Wannes Van de Velde) of Achilleus 
(2002-2003) van Muziektheater Transparant, samen met HETPALEIS en Vlaamse Opera. 

•	 Een	laatste	groep	‘hybriden’	bevat	diverse	minder	voorkomende	combinaties,	zoals	producties	
die ‘dans’ én ‘muziektheater’ waren, en alle combinaties waarbij ook ‘andere artistieke dis-
ciplines’ genoemd werden. Voorbeelden zijn U nu! van luxemburg (2001-2002), Kung Fu van 
Victoria (1997-1998) of Doolhoofd van KOPERGIETERY.

De onderstaande grafiek laat zien welke van deze categorieën het sterkst vertegenwoordigd zijn 
in het kinder- en jeugdsegment tijdens drie opeenvolgende subsidieperiodes. De bijbehorende 
tabel geeft ook de totalen voor de hele subsidieperiode.

Deze manier van werken opent mogelijkheden voor het onderzoek. We kunnen nagaan hoe dit kin-
der- en jongerensegment zich verhoudt tot het geheel van de podiumproductie tussen 1993 en 
2005. Welk aandeel richt zich op kinderen en jongeren? Hoe is de verhouding tot verschillende 
subdisciplines - theater, dans, muziektheater, andere disciplines - binnen de podiumkunsten? 
Welke kunstenaars en organisaties tekenen voor de productie van de kinder- en jongerenproduc-
ties? In welke mate zijn zij eveneens actief voor volwassenen?

Groei en hybridisering van de productie

Het aandeel van ‘kinder- en jeugd’ in het geheel van de podiumkunsten

Zoals gezegd, tellen we in de onderzochte periode voor het geheel van de podiumkunsten in het 
totaal 6.653 producties, inclusief hernemingen. Daarvan mogen we er volgens de hierboven 
gehanteerde definitie 1.585, net iets minder dan een vierde dus, rekenen tot het kinder- en jeugd-
segment. De onderstaande grafiek laat de evolutie zien van het aantal producties, zowel voor het 
geheel van de podiumkunsten als voor het aandeel ‘kinder- en jeugd’. 
De twaalf onderzochte seizoenen periodiseren we volgens de logica van het Podiumkunstendecreet. 
Er waren drie opeenvolgende subsidieperiodes van vier seizoenen, waarin podiumorganisaties er-
kend en gesubsidieerd konden worden.

Grafiek 1: Evolutie aantal producties in de segmenten ‘kinder- en jeugd’ en ‘kinder- noch jeugd’
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Het perspectief van individuele kunstenaars

Het databankmateriaal maakt het mogelijk om iets te zeggen over de betrokkenheid van indivi-
duele kunstenaars bij de productie van kinderkunsten. Van alle producties houden we informatie 
bij over de cast. Daarvoor baseren we ons op de informatie die bij VTi binnenkomt via flyers, 
programmabrochures en andersoortig materiaal dat aangeleverd wordt door productiehuizen 
en podia. Niet alle betrokkenen die op deze documenten vernoemd worden, nemen we mee in 
dit onderzoek. In de totale lijst van de betrokken personen isoleren we diegenen die specifiek 
artistieke credits kregen. Onder dat laatste verstaan we uiteraard het werk van regisseurs en 
acteurs, van choreografen en uitvoerende dansers, maar we nemen het vrij breed. Artistiek 
auteurschap omvat in deze oefening iedereen die op de scène staat, en daarnaast alle be-
trokken artiesten en vormgevers (video, foto, tekst, muziek, decors, kostuums, licht...). Louter 
technische functies zijn niet meegenomen. In totaal hebben we 154 verschillende functieom-
schrijvingen geclusterd als artistieke functies. (De volledige lijst van functies is terug te vinden 
in Metamorfose in podiumland.) 
 
De individuele kunstenaar in het geheel van de podiumkunsten

In Metamorfose in podiumland stelden we een aantal trends vast voor wat betreft de positie van 
de individuele kunstenaar in de podiumkunstenproductie. Die onderging in de loop van de peri-
ode 1993-2005 ingrijpende kwantitatieve en kwalitatieve veranderingen. 
Om te beginnen zagen we dat er in de onderzochte periode steeds meer podiumkunstenaars bij 
de productie betrokken waren. Een stijging van het aantal podiumproducties betekende nog niet 
dat er plots ook meer werk was voor kunstenaars. Er was vooral een toename van het aantal 
monologen en producties die gedraaid werden door kleine artistieke teams, en er waren meer 
artistieke credits. In 2001-2005 was er sprake van een lichte inhaalbeweging. Die is vanuit het 
perspectief van de individuele kunstenaar allicht niet voelbaar geweest. Er zijn meer kunstenaars 
bij de productie betrokken. De ‘kernsector’ van mensen die een geregelde bijdrage leveren aan 
de podiumproductie is niet groter geworden. Als er meer podiumkunstenaars zijn bijgekomen, 
dan gaat het meestal om mensen die we ‘passanten’ noemden, artiesten die volgens de VTi-
podiumdatabank slechts aan één enkele productie hebben meegewerkt.
De versnippering van de artistieke credits is gelieerd aan ingrijpende kwalitatieve veranderingen 
in de arbeidsverhoudingen, die losser worden. Bij de start van het Podiumkunstendecreet in 
1993 was de prototypische podiumorganisatie nog een theatergezelschap, met een relatief vaste 
kern van medewerkers. Gaandeweg ontpopten makers zich meer en meer tot zelfstandige acto-
ren in het productienetwerk. Vandaag werken de meeste podiumkunstenaars samen met diverse 
producenten, die er zelf geen vaste ensembles meer op na houden.

Grafiek 2: Vertegenwoordiging van subdisciplines/genres in het segment ‘kinder- en jeugd’

1993-1997 1997-2001 2001-2005 Totaal per genre

alleen theater 376 475 475 1326

theater en dans 2 8 19 29

dans 8 26 22 56

muziektheater 20 55 65 140

‘hybriden’ 4 14 16 34

Totaal per subsidieperiode 410 578 597 1585

De grafiek en de tabel laten zien dat ons kinder- en jeugdsegment in de onderzochte periode in 
de eerste plaats ‘enkel theater’ blijft, maar dat andere genres stilaan sterker op de kaart komen. 
In de periode 1993-1997 is het aandeel ‘theater’ in de kinderkunsten 92%, nadien zakt het naar 
80%. Vooral in de periode 1997-2001 zien we een shift. De stijging van de productie is over alle 
clusters verdeeld. Het aanbod van dans en muziektheater voor kinderen en jongeren lijkt relatief 
fors te stijgen: dans gaat van 2% naar 4% en muziektheater van 5% naar 10% van het totaal. Dat 
de absolute waarden al bij al laag blijven, noopt echter tot voorzichtigheid bij de conclusies.
In de periode 2001-2005 is er weinig beweging. In vergelijking met 1997-2001 waren er exact 
evenveel producties die enkel het label ‘theater’ kregen. De geringe stijging die we dus exclusief 
in de andere disciplines terugvinden, is al bij al te beperkt om van een significante toename te 
spreken. Het gaat om gemiddeld drie producties per jaar. 
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faseverschil tussen de groei van de producties en de toename van het aantal artistieke credits. 
De groei van de productie was – zoals hierboven ook bleek – vooral te situeren in de periode 
1997-2001. Op grafiek 3 blijkt opnieuw dat in die periode de artistieke tewerkstelling – opgevat 
als het aantal artistieke credits verbonden aan ons corpus van podiumproducties – voor geen 
van beide segmenten navenant stijgt. In deze periode groeit de niet-K&J-productie met maar 
liefst 45%, het aantal artistieke credits met amper 8%. In de periode 2001-2005 stijgt de niet-
K&J-productie maar met 3%, het aantal credits met 9%. In die zin is er dus sprake van een lichte 
inhaalbeweging. 
Voor de kinder- en jeugdproductie is die tendens vergelijkbaar, al ligt het groeitempo van de pro-
ductie zoals gezegd lager. In 2001-2005 is de inhaaloperatie op het vlak van artistieke credits er 
groter, vergeleken met de rest van de podiumkunsten: het aantal artistieke kinder- en jeugdcre-
dits stijgt met 15%, een heel stuk sneller dan de stijging van de productie (+3%). 

Evolutie aantal kunstenaars

Wie werkte er in de onderzochte periode als kunstenaar in het kinder- en jeugdsegment van de 
Vlaamse podiumproductie? De 1.585 producties werden in het totaal gerealiseerd door 3.605 
verschillende kunstenaars. Gemiddeld werkten die kunstenaars dus elk mee aan 3,21 kinder-
kunstenproducties. 
Uiteraard zijn de artistieke credits niet evenwichtig verdeeld over de kunstenaars. Een aan-
tal mensen is al lang en met grote regelmaat bij de productie betrokken. Hier volgt de top-
vijftien van de meest productieve kinder- en jongerenpodiumkunstenaars: Paul Contryn (80), 
Marc Maillard (66), Freek Neirynck (63), Luk De Bruyker (58), Mieke Versyp (51), Jo Roets 
(48), Dirk De Strooper (47), Filip Peeters (46), Johan De Smet (44), Karel Van Ransbeeck (44), 
Annemie Wittocx (42), Joris Jozef (40), Alain Ongenaet (40), Eva Bal (39), Herwig De Weerdt 
(39). Anderzijds zijn er ook heel wat kunstenaars die hun activiteiten voor kinderen en jongeren 
combineren met werk in andere podiumsectoren en daardoor minder hoog scoren in deze lijst. 
Verderop zullen we de bijdrage van deze diverse types van betrokkenen bij de podiumproductie 
verder onder de loep nemen. 
Is er in de loop van de onderzochte periode een evolutie voor wat het aantal ‘kinder- en jongeren-
podiumkunstenaars’ betreft? Hoeveel kunstenaars zijn er in de onderzochte periode bijgekomen 
in het kinder- en jeugdsegment? De onderstaande grafiek brengt het in kaart. 

Evolutie artistieke credits

Zoals gezegd tellen we voor de gehele onderzochte periode 1.585 producties die samen het 
segment ‘kinder- en jeugd’ uitmaken. Daaraan zijn in totaal 11.575 artistieke credits verbonden. 
Gemiddeld werkten er dus 7,03 verschillende kunstenaars mee aan elke kinder- en jongerenpro-
ductie. De onderstaande tabel laat zien hoe het aantal artistieke credits in de kinder- en jeugd-
productie evolueerde tijdens drie opeenvolgende subsidieperiodes, vergeleken met het geheel 
van de podiumkunsten.

Grafiek 3: Evolutie aantal artistieke credits

Het aantal producties voor elk segment tijdens elke subsidieperiode is opnieuw in kolommetjes 
gegoten. De waarden verhouden zich tot de linker Y-as. De curven geven het groeitempo weer. We 
doen dat opnieuw door de waarden voor de twee laatste subsidieperioden op de rechter Y-as af 
te wegen tegenover die van de periode 1993-1997 (die beginwaarde is 100%).
Voor het geheel van de podiumkunsten zagen we in Metamorfose in podiumland een opvallend 
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Gemiddeld aantal artistieke credits per kunstenaar

 

PK K&J Groei PK Groei K&J

1993-1997 3,02 2,52

1997-2001 3,19 2,48 5.00% -1%

2001-2005 2,85 2,26 -11% -9%

hele periode 1993-2005 4,19 3,21

   

Voor het geheel van de podiumkunsten zien we dat het gemiddelde aantal credits per kunstenaar 
in de onderzochte periode afneemt. In de periode 1993-1997 werkte een podiumkunstenaar nog 
mee aan 3,02 producties op vier jaar tijd. Dat cijfer stijgt een weinig in de periode 1997-2001, 
maar zakt in 2001-2005 tot op het laagste niveau. In die tijd was een podiumkunstenaar nog 
maar betrokken in 2,85 producties gedurende een vierjarige subsidieperiode. 
Een gelijksoortige beweging zien we in de kinder- en jeugdproductie, maar de gemiddelden liggen 
in dit segment opmerkelijk lager. De startwaarde van 1993-1997 ligt al lager dan de diepste 
waarde voor het geheel van de podiumkunsten. En ook hier is sprake van een dalende trend: 10% 
over de gehele onderzochte periode. In 2001-2005 werkte een kinderkunstenaar gemiddeld mee 
aan 2,26 kinder- en jongerenpodiumkunstenproducties.

Een en ander lijkt dramatischer dan het in werkelijkheid is. Diverse factoren versterken elkaar 
om het lage gemiddelde te verklaren. Op het niveau van de gehele podiumkunsten speelt de 
versnippering van de artistieke credits over meer kunstenaars zeker een rol. In Metamorfose 

in podiumland kwam dat al boven water. Er was in 2001-2005 meer artistieke tewerkstelling, 
zo blijkt uit de cijfers, maar de individuele kunstenaar heeft daar zijn voordeel niet mee kunnen 
doen. De concurrentie werd immers scherper. Opvallend was de toename van het aantal ‘pas-
santen’, kunstenaars die slechts incidenteel bij de productie betrokken bleken. 
In wat volgt gaan we kort na of die versnippering van de credits zich ook voordoet in de kinder- en 
jeugdpodiumkunsten. Tegelijk onderzoeken we een andere factor die allicht het lage gemiddelde 
aantal credits per kunstenaar mee verklaart: het feit dat onze kinderkunstenaars hun activiteiten 
niet beperken tot het segment van de kinderkunsten. Ze zijn ook actief in het niet-kinder- en 
jongerensegment van de podiumproductie. In zijn landschapschets spreekt Peter Anthonissen 
van een trend: podiumkunstenaars zouden meer dan ooit tegelijk binnen en buiten het kinder-
en-jongerenpodiumkunstensegment aan de slag zijn. In welke mate is er vanuit het perspectief 
van de individuele kunstenaar nog sprake van een duidelijk afgebakende kinderkunstensector? 
Welk aandeel van de loopbaan van onze kinder- en jongerenpodiumkunstenaars speelt zich ook 
daadwerkelijk af binnen het kinder- en jeugdsegment? 

Grafiek 4: Evolutie aantal kunstenaars

We vergelijken voor elk van drie opeenvolgende subsidieperiodes de evoluties in het segment 
‘kinder- en jeugd’ met het geheel van de podiumproductie. Opnieuw verschijnen de absolute 
waarden in de kolommen (waarden op de linker Y-as) en de groeitempo’s in de curven (waarden 
op de rechter Y-as). Dit keer vergelijken we het aantal kunstenaars actief in het kinder- en jonge-
rensegment met de aantallen makers actief binnen het geheel van de podiumproductie.
Vergelijken we de resulterende tekening met grafiek 3, dan blijkt het aantal kunstenaars veel 
sneller te stijgen dan het aantal artistieke credits. In het geheel van de podiumkunsten zien we 
dat er tijdens de hele rit 24% meer kunstenaars zijn bijgekomen voor slechts 9% meer artistieke 
credits. Hetzelfde is waar voor het segment kinder- en jeugd, maar de groeiwaarden liggen hoger. 
26% meer kinder- en jeugdpodiumkunstenaars nemen 15% meer credits voor hun rekening. 
Zowel voor het geheel van de podiumkunsten als voor het kinderkunstensegment geldt dus dat 
het aantal kunstenaars een pak sneller stijgt dan dat er werkplekken bijkomen. Zowel voor de 
gehele podiumproductie als voor het kinder- en jeugdsegment kan dit alleen maar betekenen dat 
het gemiddelde aantal credits per kunstenaar daalt. En dat blijkt ook uit de volgende tabel.
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Grafiek 5: Osmose van kunstenaars 

Uit grafiek 4 hebben we geleerd dat het aantal kinder- en jongerenpodiumkunstenaars in de on-
derzochte periode steeg met 35%. Grafiek 5 laat nu zien dat de stijging niet evenredig verdeeld 
is over de verschillende types van kunstenaars. Er is namelijk één enkele categorie die niet 
toeneemt: zij die hun oeuvre grotendeels binnen de kinderkunsten realiseren. Deze groep blijft in 
absolute waarden ongeveer constant, met een dipje in 1997-2001 weliswaar. Relatief gaat het 
om een daling: in de periode 1993-1997 kunnen we nog een derde van de actieve kinder- en 
jongerenpodiumkunstenaars tot deze categorie van ‘trouwe’ kinderkunstenaars rekenen. In de 
periode 2001-2005 is dat nog maar een kwart. 
In dezelfde tijdspanne nemen de andere categorieën immers meer dan gemiddeld toe. Dat geldt 
met name voor de podiumkunstenaars die hun werk ongeveer evenredig over het reguliere en het 
kinder- en jeugdcircuit verdelen: een stijging van 41% over de hele periode bekeken. Vooral in de 
periode 1997-2001 kwam dit type veel sterker op de kaart; nadien is de rek eruit. In de laatste 
periode komen de categorieën die slechts in beperkte mate verbonden zijn aan de productie van 
kinder- en jongerenpodiumkunsten het sterkst opzetten. 

•	 De	ooit	relatief	kleine	groep	van	podiumkunstenaars	die	minder	dan	een	kwart	van	hun	pro-
ductie in de kinderkunsten realiseren, is in 2001-2005 56% groter geworden. 

•	 Ook	het	aantal	passanten	stijgt	sterk.	Vooral	in	de	periode	2001-2005	is	er	een	toename:	het	
aandeel van deze groep neemt over de gehele periode toe van 34% tot 40%. 

Osmose in de kinder- en jongerenpodiumkunsten, deel 1

Sommige podiumkunstenaars werken exclusief – of grotendeels – voor kinderen en/of jongeren. 
Voor anderen is dit slechts een zijstap in hun parcours. Nog anderen verdelen hun aandacht min 
of meer gelijk over verschillende leeftijdscategorieën. In wat volgt gaan we na hoe permeabel de 
grens is tussen het kinder- en jeugdsegment en de rest van de podiumkunsten, althans vanuit 
het perspectief van spelers, makers en ontwerpers. We kunnen een onderscheid maken tussen 
podiumkunstenaars die ‘trouw’ zijn aan de kinder- en jongerenpodiumkunsten, en anderen die 
van de twee walletjes eten. Op zoek naar de graad van ‘osmose’ - van uitwisseling tussen het re-
guliere en het kinder- en jeugdcircuit - onderscheiden we verschillende types van kunstenaars:

•	 Om	te	beginnen	zijn	er	kunstenaars	die	hun	activiteiten	toch	grotendeels	ontplooien	binnen	
het kinder- en jeugdsegment (tussen de 76 en de 100% van hun producties maken er deel van 
uit). Voorbeelden zijn uiteraard vaste medewerkers van bekende kinder- en jeugdtheaterprodu-
centen, zoals Marc Maillard, Jo Roets, Karel Van Ransbeeck, Arlette Van Overvelt, Eva Bal en 
vele medewerkers van Theater Taptoe, die nauwelijks buiten de eigen organisatie aan de slag 
zijn gegaan. Maar ook zelfstandigen als Pascale Platel, Gerda Dendooven, Dimitri Leue of An 
De Donder vinden we hier terug.

•	 Er	 is	een	middengroep	 van	podiumkunstenaars	die	hun	werk	evenwichtig	 verdelen	 tussen	
het reguliere en het kinderkunstencircuit, en in beide werelden ongeveer even thuis zijn. 
Voorbeelden uit de periode 2001-2005 zijn Peter De Graef, Ignace Cornelissen, Randi De 
Vlieghe, Mieja Hollevoet, Jakob Beks, Klaas Tindemans en vele anderen. 

•	 Aan	het	andere	uiteinde	van	het	spectrum	zijn	er	podiumkunstenaars	voor	wie	werken	voor	
kinderen en jongeren slechts een eenmalige uitstap is, of alleszins maar een beperkt aandeel 
inneemt in hun werk. Minder dan een kwart van hun activiteiten speelt zich af in de kinder- 
en jongerenpodiumkunsten. Voorbeelden uit de periode 2001-2005 zijn Dirk Roofthooft en 
Wim Opbrouck (actief bij Licht van Vlaamse Opera) of Davis Freeman (die meewerkte aan 
Pantalone’s Luna of the tree),...

•	 Een	aparte	status	geven	we	aan	‘passanten’,	hier	opgevat	als	artiesten	die	in	een	vierjarige	
periode slechts één productie realiseren binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten, en die 
we ook in de rest van de podiumproductie niet zien opduiken. Voor hen geldt evengoed dat 
ze hun podiumactiviteiten exclusief in de sector van de kinder- en jongerenpodiumkunsten 
ontwikkelen. Maar omdat hun bijdrage zo incidenteel is, geven we hen een aparte status. Een 
stijging van deze categorie zou ook voor het kinder- en jeugdsegment kunnen wijzen op een 
toenemende versnippering van de artistieke tewerkstelling.

Voor elk van de drie opeenvolgende subsidieperiodes gingen we na in welke mate kinder- en 
jongerenpodiumkunstenaars ook voor volwassenen werkten. Welk percentage van hun pro-
ductie speelt zich af in welk segment van de podiumproductie: ‘kinder- en jeugd’ of de rest? 
Kunstenaars die in verschillende subsidieperiodes actief zijn, krijgen in elke periode een nieuw 
label. Ze kunnen dus ‘migreren’ tussen verschillende categorieën. Hoe zijn de verdelingen voor 
de drie opeenvolgende subsidieperiodes van het Podiumkunstendecreet?
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lijke gezamenlijke productie. Een orkest of vaste groep uitvoerders tellen ook mee. Alleen het 
beleefde maar nietszeggende ‘met dank aan’ is genegeerd. 

Hierboven schetsten we de verschillende groeiscenario’s die zich voordeden tijdens de periode 
van het Podiumkunstendecreet. Zowel voor het geheel van de podiumkunsten als in het kinder- 
en jeugdsegment bleek dat het aantal producties erg snel steeg in 1997-2001, maar de groei 
stagneerde in 2001-2005. We zagen dat het aantal podiumkunstenaars juist in deze derde 
periode toenam, maar dat die stijging vanuit het perspectief van de gemiddelde maker niet 
leidde tot meer opdrachten. In wat volgt bekijken we de ontwikkeling vanuit het perspectief van 
de organisaties. Zijn er ook steeds meer organisaties bij de podiumproductie betrokken? Over 
welke types van organisaties spreken we dan? En neemt ook hier de versnippering toe? In de 
periode van twaalf seizoenen bleek voor het geheel van de podiumkunsten produceren in (vaak 
internationaal gekleurde) partnerships een van de sterkst groeiende fenomenen. Is dat ook in 
de kinder- en jeugdproductie het geval?

We tellen zoals gezegd 1.585 kinder- en jongerenpodiumkunstenproducties in de VTi-databank 
voor de periode 1993-1994 tot 2004-2005. Daaraan werkten in totaal 298 verschillende or-
ganisaties mee. Sommige organisaties waren actiever en meer regelmatig bij de productie 
betrokken dan andere. Het meest actief zijn uiteraard de organisaties met een zekere op-
dracht en een lange traditie, zoals HETPALEIS, BRONKS, Speelteater Gent, Theater Taptoe, 
KOPERGIETERY, Figurentheater DE MAAN, KJT,… Zij tekenen elk voor tientallen producties. 
(Naamsveranderingen – bijvoorbeeld KJT/HETPALEIS of Blauw Vier/Laika – beschouwen we als 
een nieuwe start voor organisaties; dan begint de lijst van producties opnieuw van nul te tel-
len.) Andere organisaties met wel heel diverse achtergronden leverden slechts een incidentele 
bijdrage. Zo werkten Hans Hof Ensemble, kwaad bloed vzw, Kaaitheater, CC Leuven en Amnesty 
International Vlaanderen – in de loop van de periode 1993-2005 mee aan één enkele kinder- 
en jeugdpodiumkunstenproductie. 
Samen tekenen deze 298 organisaties voor 2.162 productiecredits. Aan een kinder- en jeugd-
productie werkten dus gemiddeld 1,36 producenten mee. De VTi-databank maakt het zoals 
gezegd mogelijk om een onderscheid te maken tussen hoofd- en coproducenten. We tellen in 
het totaal 1.647 hoofdproductiecredits in de databank, iets meer dus dan er producties zijn. Dat 
betekent dat er in ongeveer 4% van de producties sprake is van twee evenwaardige hoofdpro-
ducenten. In de meeste gevallen waarin meerdere partners samen tekenen voor een productie, 
is er sprake van een hiërarchisering: men maakt het onderscheid tussen een hoofdproducent 
en een (of meerdere) betrokken partners. In het geheel zijn er in de loop van de onderzochte 
periode 177 organisaties die minstens één keer als hoofdproducent tekenen voor een kinder- 
en jongerenpodiumkunstproductie.

In wat volgt speuren we naar belangwekkende evoluties vanuit het perspectief van producenten. 
Eerst gaan we na of ook het aantal hoofd- dan wel coproducenten van kinder- en jongerenpodium-
kunsten toeneemt. Nadien kijken we hoe deze producenten onderling vernetwerkt zijn en hoe ze 
zich positioneren binnen het geheel van de podiumkunsten en ten aanzien van het buitenland.

Uiteindelijk zijn er verschillende factoren die verklaren waarom het gemiddelde aantal artistieke 
credits per kinderkunstenaar in de loop van de onderzochte periode daalt:

•	 Net	als	voor	het	geheel	van	de	podiumkunsten	is	de	toename	van	het	aantal	‘passanten’	
ook in het kinder- en jeugdsegment opvallend. Dat suggereert dat er zich inderdaad een ze-
kere versnippering voordoet van de artistieke werkgelegenheid: de artistieke credits worden 
gespreid over een groter aantal kunstenaars. 

•	 Het	dalende	gemiddelde	aantal	credits	per	kunstenaar	wordt	ook	verklaard	door	het	feit	dat	
individuele kunstenaars zich steeds minder exclusief binnen de kinderkunsten zijn gaan 
ophouden. We zijn getuige van een toenemende osmose tussen het kinder- en jeugdseg-
ment, en de rest van de podiumkunsten. Die zet licht aan in 1997-2001 en gaat fors door 
in 2001-2005.

Hoe valt die toenemende osmose in de kinderkunsten te verklaren? Waarschijnlijk wijzen de 
cijfers op gewijzigde arbeidsrelaties. In Metamorfose in podiumland gingen we er uitgebreid 
op in, niet alleen in de cijfermatige analyse maar ook in de bijdragen van Delphine Hesters en 
Anneleen Forrier. Steeds minder podiumkunstenaars ontwikkelen een carrière binnen de muren 
van één enkel huis. De artistieke tewerkstelling binnen de podiumkunsten gebeurt steeds meer 
op freelance basis. De lineaire ontwikkeling van een carrière in de podiumkunsten, waarbij podi-
umkunstenaars hun carrière voltrekken binnen een en dezelfde organisatie, lijkt voor de mees-
ten voorbij. Uit Survival in de podiumjungle, een artikel waarin we in het zog van Metamorfose 
inzoomden op de loopbaanontwikkeling van podiumkunstenaars (www.vti.be/survival), bleek dat 
zelfs een continue loopbaan binnen het geheel van de (gesubsidieerde) podiumkunsten slechts 
voor een minderheid van de spelers en makers is weggelegd. In die bredere context is het niet 
verwonderlijk dat de grenzen tussen het segment kinderkunsten en de reguliere productie meer 
osmotisch worden. Tegelijk zijn er ontwikkelingen specifiek voor de kinder- en jeugdpodium-
productie die deze trend hebben versterkt. Zoals Peter Anthonissen in zijn landschapsschets 
opmerkt, is het bij vele kinder- en jeugdpodiumhuizen sinds de jaren 1990 een actieve politiek 
om de vensters en de deuren wijd open te zetten en makers die hoofdzakelijk in het reguliere 
circuit aan de slag waren, actief te stimuleren om ook werk te maken voor kinderen en jongeren. 
Uit de cijfers valt dat duidelijk af te lezen.

Het perspectief van producenten
 

‘Hoofd- en coproducenten’ in de VTi-databank

In dit deelhoofdstuk zoomen we in op de betrokkenheid van organisaties bij de productie van kinder- 
en jongerenpodiumkunsten. De VTi-databank biedt aanknopingspunten. Net als voor de individuele 
kunstenaars weten we welke organisaties credits kregen voor de producties in de databank. 
De inbreng van organisaties in een productie wordt in de praktijk op diverse manieren omschre-
ven. Voor dit onderzoek zijn we op zoek gegaan naar de productionele verantwoordelijkheid. 
Zo komen uiteenlopende vormen van partnerships in het vizier: inbreng in natura, verhoogde 
uitkoopsommen, afspraken over premièrereeksen, diverse financiële regelingen en daadwerke-

www.vti.be/survival
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In het kinder- en jeugdsegment zien we hetzelfde patroon, maar minder fors. Ook hier stijgt 
het aantal organisaties heel sterk in de periode 1997-2001 (75%) en minder uitgesproken in 
2001-2005 (19%). Vooral in die laatste periode gaat het minder snel dan in het geheel van 
de podiumkunsten. De groei van het aantal producenten lijkt in de laatste periode van het 
Podiumkunstendecreet een plafond te bereiken. Er komen niet meer hoofdproducenten bij en 
de toename van het totale aantal producenten vertraagt. Dat wijst erop dat coproduceren ook 
in het kinder- en jeugdsegment frequenter is geworden, maar al bij al toch minder dan in de rest 
van de sector.

De monogamie van de kinderkunstenproducent

Zowel voor het geheel van de podiumkunsten als voor het kinder- en jongerensegment geldt dat 
het aantal betrokken organisaties veel sterker stijgt dan het aantal producties of het aantal kun-
stenaars (en hun credits). De reden hiervoor lijkt voor de hand te liggen: producenten brengen 
immers geld in het laatje – of een productionele bijdrage in een andere vorm – terwijl kunstenaars 
geld kosten. In Metamorfose in podiumland stelden we al dat de groei van het aantal producen-
ten voortkomt uit economische noodzaak: de onderfinanciering van de sector in het licht van de 
toenemende productiviteit. 
Dat het aantal producties zo sterk steeg aan het einde van de jaren 1990, is heel opmerkelijk 
in het licht van de subsidiegeschiedenis. In de aanloop naar de subsidieperiode 1997-2001 
was de situatie in de podiumkunsten vergelijkbaar met die van vandaag. Ook toen diende zich 
de tweede grote subsidieronde aan onder een nieuw decreet. Ook toen werden er veel meer 
dossiers ingediend dan er middelen voorhanden waren. Om opdoemende ‘versnippering’ tegen 
te gaan, zorgde toenmalig cultuurminister Luc Martens (CVP) ervoor dat de lichte stijging van de 
middelen vooral ten goede kwam van grotere organisaties, terwijl de instroom van nieuwe gezel-
schappen stagneerde. 
Uit onze cijfers blijkt dat juist in die tijd de coproductiepraktijk een hoge vlucht nam. Uit de boven-
staande tabel blijkt ook dat er in de periode 1997-2001 veel meer producenten bij de kinder- en 
jongerenproductie betrokken waren dan vier jaar eerder. 
Overigens kwam de grote inhaaloperatie er vier jaar later. Tijdens de eerste grote subsidieronde 
onder Bert Anciaux (destijds Spirit) was er een half miljard Belgische frank meer beschikbaar voor 
de podiumkunsten. 
Uit de cijfers blijkt dat die injectie niet leidde tot nog meer groei in de productie, wel tot een 
lichte inhaalbeweging voor de artistieke tewerkstelling die – zoals gezegd – er niet toe leidde dat 
dezelfde podiumkunstenaars plots meer om handen hadden. De werkgelegenheid raakte immers 
versnipperd over steeds meer kunstenaars. 

De subsidie-injectie van 2001 leidde er voor het geheel van de podiumproductie niet toe dat de 
zoektocht naar nieuwe partners stopte. In het kinder- en jeugdsegment vertraagt de instroom 
van nieuwe producenten en partners. Het is een indicatie voor het feit dat de opkomst van de 
coproductiepraktijk in het kinder- en jeugdsegment trager verloopt dan in het geheel van de po-
diumkunsten. In het geheel van de podiumkunsten werd een productie in de periode 1993-1997 
gerealiseerd door gemiddeld 1,36 organisaties. In het kinder- en jeugdsegment ligt de begin-
waarde lager: 1,14. En het verschil tussen beide wordt groter. In de periode 2001-2005 werkten 

Evolutie aantal producenten

Om te beginnen schetsen we kwantitatieve ontwikkelingen. Hoe evolueerde het aantal producen-
ten dat betrokken was bij de productie van kinderkunsten tijdens drie opeenvolgende subsidiepe-
riodes? Grafiek 6 geeft het overzicht. In verschillende kolommen wordt het aantal producenten in 
het kinder- en jongerensegment vergeleken met het aantal producenten dat in dezelfde periode 
in het geheel van de podiumkunsten actief was. In beide gevallen geven we ook een alternatieve 
telling: enkel de organisaties die in de loop van die vierjarige periode als hoofdproducent teken-
den voor een productie.

Grafiek 6: Aantal producenten per subsidieperiode (alle producenten en enkel hoofdproducenten)

Bij steeds meer producties waren steeds meer organisaties betrokken. Dat geldt voor het geheel 
van de podiumkunsten én voor het kinder- en jongerensegment. 
Vergeleken met 1993-1997 is in 2001-2005 het totale aantal producenten in de Vlaamse podi-
umkunsten meer dan verdubbeld. De donkergroene lijn (alle producenten) stijgt een pak sterker 
dan de lichtgroene lijn (organisaties die ooit hoofdproducent waren). Dat wijst erop dat coprodu-
ceren steeds frequenter geworden is.
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ducties een samenwerkingsverband tussen verschillende actoren. We zagen in de loop van de 
rit ook de opkomst van een soort van ‘supercoproducties’ waarbij vijf of meer – soms tot vijftien 
– verschillende partners productionele credits hebben gekregen. 
Hoe zit het in de kinderkunsten? Grafiek 8 geeft het aantal producenten per productie weer, maar 
enkel voor het kinder- en jongerensegment. 

Grafiek 8: Aantal producenten per productie in het kinder- en jongerensegmen

1993-1997 1997-2001 2001-2005

1 366 414 398

2 37 116 152

3 4 30 26

4 2 11 14

5 of meer 1 7 7

Ook in het kinder- en jeugdsegment zien we dat de coproductiepraktijk in de loop van de onder-
zochte periode frequenter geworden is. Maar het blijkt niet zo’n vaart te lopen als in het geheel 
van de podiumkunsten. 
Opnieuw ligt de beginwaarde (1993-1997) van ‘kinder- en jeugd’ lager dan in het geheel van de 
podiumkunsten. 89% van de kinder- en jongerenproducties wordt dan door één enkele organisa-
tie gemaakt. In 2001-2005 blijkt dit segment in absolute cijfers nog ongeveer even groot (er is 
een lichte stijging van 366 naar 398). In relatieve termen is er sprake van een daling. Toch maakt 
dit type van ‘soloproducties’ in 2001-2005 nog steeds 67% uit van de gehele productie.
In de kinder- en jongerenpodiumkunsten blijven meer producties het werk van één enkele or-

gemiddeld 2,03 producenten mee aan een podiumproductie. In een kinder- en jongerenproductie 
was dat 1,47. 
Gemiddelden kunnen grote verschillen maskeren. Daarom is het beter producties te clusteren 
naargelang van het aantal producenten dat erbij betrokken was. De cijferanalyse in Metamorfose 

in podiumland liet zien dat producties op verschillende manieren tot stand komen: soms wor-
den ze gerealiseerd door één enkel gezelschap, steeds vaker in een netwerksituatie met een of 
meerdere partners. We hernemen de grafiek uit Metamorfose in podiumland die weergaf hoeveel 
producenten er gelieerd waren aan alle 6.653 producties.

Grafiek 7: Aantal producenten per productie (geheel van de podiumkunsten)

1993-1997 1997-2001 2001-2005

1 1353 1550 1305

2 202 469 611

3 59 204 262

4 32 98 169

5 of meer 37 117 185

De producties in onze database worden verdeeld over drie subsidieperiodes en naargelang van 
het aantal producenten dat erbij betrokken was (van soloproducties tot samenwerkingsverban-
den van vijf partners of meer). De manier waarop producties tot stand komen veranderde grondig 
tijdens de periode van het Podiumkunstendecreet. In de periode 1993-1997 creëerden orga-
nisaties nog op eigen houtje. Vier op de vijf producties werd ‘solo’ door een enkel gezelschap 
gerealiseerd. Naarmate de periode van het Podiumkunstendecreet vorderde, is de dominante 
productiemodus veranderd. In de periode 2001-2005 was ongeveer de helft van de podiumpro-
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Grafiek 9: Herkomst productiecredits, geheel van de podiumkunsten

1993-1997 1997-2001 2001-2005

Afrika 0 4 9

Alle andere landen 0 1 7

Australië 0 0 6

Azië 1 4 10

Binnenland 2058 3533 4080

EU-15 (situatie 1995) 208 590 946

Noord-Amerika 20 40 35

Overige Europa 7 36 76

Zuid-Amerika 0 3 7

totaal 2294 4211 5176

De grafiek plaatst drie doughnuts op elkaar. Elk taartje staat voor één vierjarige subsidieperiode. 
De periode 1993-1997 is de binnencirkel en 2001-2005 is de buitenste. Elk taartje laat voor 
één subsidieperiode het aandeel zien van de ‘binnenlandse’ productiecredits ten opzichte van de 
buitenlandse – onderverdeeld per continent. Daarbij splitsen we Europa op in de ‘Europese Unie’ 
(zoals gedefinieerd in 1995) en een Europese restcategorie.
Voor het geheel van de podiumkunsten is er een duidelijke tendens tot internationalisering. Bij de 
start van het de periode van het Podiumkunstendecreet was een tiende van de productiecredits 
buitenlands. Tijdens de rest van de onderzochte periode verdubbelt het internationale aandeel. 
Er is een stijging tot 21% in de laatste periode. Opvallend is ook dat er zich daarbij een toene-
mende diversificatie voordoet. In de eerste periode blijft de internationalisering beperkt tot de EU 
(situatie 1995) en een toetsje Noord-Amerika. Nadien komen ook de rest van Europa en andere 
continenten weliswaar aarzelend, maar toch iets sterker op de kaart.

ganisatie. Een ander belangrijk verschil met het geheel van de podiumproductie is dat de op-
komst van de coproductiepraktijk vooral beperkt blijft tot samenwerkingsverbanden van slechts 
twee partners. Deze categorie van ‘monogame’ coproducties verviervoudigt in de onderzochte 
periode: van 37 in 1993-1997 – gemiddeld iets minder dan tien per seizoen – tot 152 in 2001-
2005. Voor coproducties met drie of meer partners lijkt al in 1997-2001 een plafond bereikt. 
Er bestaan ook ‘supercoproducties’, maar het fenomeen is veel minder frequent dan in het niet-
kinderkunstensegment.

De coproductiepraktijk lijkt in het segment kinderkunsten relatief minder sterk ontwikkeld dan 
in het geheel van de podiumkunsten. Wat hier meespeelt, is dat kinderkunsten meestal een 
subsegment zijn van de theaterproductie, terwijl we in Kanaries in de koolmijn zagen dat de co-
productiepraktijk in dans heel sterk ontwikkeld was. We moeten ook denken aan de opmerking 
van Peter Anthonissen, die in zijn landschapsschets elders in dit boek vaststelt dat er weinig 
grootschalige kinder- en jongerenpodiumproducties zijn. Misschien hebben kleinschalige produc-
ties minder partners nodig? In wat volgt bekijken we nog een andere hypothese: misschien zijn er 
minder potentiële partners voorhanden? In de volgende kapittels kijken we naar de achtergrond 
van de betrokken producenten, en gaan we na in welke mate ook kunstencentra, cultuurcentra, 
buitenlandse organisaties… – die in Metamorfose belangrijke coproductiepartners bleken – ook 
betrokken zijn geweest bij de productie van kinder- en jongerenpodiumkunsten. 

Internationalisering

In Metamorfose in podiumland zoomden we in op de internationalisering van de podiumproduc-
tie tussen 1993 en 2005. Van alle producenten in de databank houden we adresgegevens bij. 
Zo kunnen we uitspraken doen over de herkomst van de producenten die betrokken zijn bij de 
producties in onze databank. We krijgen zicht op de manier waarop de buitenlandse inbreng 
evolueert (niet in financiële termen, wel als optelsom van productiecredits). In Metamorfose in 

podiumland staan een grafiek met een tabel die voor drie opeenvolgende subsidieperiodes de 
herkomst van producenten weergeven en de productiecredits die zij verzamelen. We hernemen 
deze grafiek, die gebaseerd is op het aantal productiecredits.

1993-1997

1997-2001
2001-2005
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Centro Cultural de Belem (Portugal) is geen zaak van de kinderkunsten of Laika alleen, maar 
is breder vertakt in het Vlaamse podiumlandschap. Nogal wat internationale coproducties van 
Muziektheater Transparant zijn niet gerepresenteerd omdat het niet altijd over producties voor 
jongeren gaat. 
Kijken we toch vanuit het perspectief van de kinder- en jeugdpodiumproductie, dan zijn de cijfers 
algemeen laag. Eigenlijk komt alleen Nederland op de kaart, en dan nog vrij laat (er is een stijging 
van twee credits in 1993-1997 tot dertig in de laatste periode). Enkel hier lijkt zich een meer 
structurele vorm van samenwerking voor te doen. Intussen zijn er wel enkele gezelschappen met 
goede contacten en later zal blijken of die uiteindelijk breder verankerd zullen geraken in het land-
schap. Of zullen de kinder- en jongerenpodiumkunsten, in hun poging om te internationaliseren, 
op de grenzen blijven stoten van het Nederlandse taalgebied?

Al dan niet gesubsidieerd

Uit de bovenstaande grafiek en tabel bleek dat de kinderkunstenproductie in de periode 1993-
2005 vooral een zaak was van binnenlandse producenten. Hieronder gaan we na welke de ach-
tergrond is van die producenten. We typeren ze allemaal volgens subsidiestatus en/of organisa-
tievorm. We gebruiken dezelfde indeling als in Metamorfose in podiumland. 
We werken om te beginnen met vier overkoepelende categorieën: ‘Podiumkunstendecreet’, 
‘andere subsidies’, ‘buitenlandse organisaties’ en een restcategorie van ‘niet-gesubsidieerde, 
Belgische organisaties’. Daarvan nemen we er nadien enkele meer gedetailleerd onder de loep.
Als ‘Podiumkunstendecreet’ (PKD) typeren we organisaties die gedurende een bepaalde sub-
sidieperiode een beroep deden op structurele of projectmatige middelen van de Vlaamse 
Gemeenschap, in het kader van het Podiumkunstendecreet. 

•	 Hieronder	vallen	om	te	beginnen	de	structureel	erkende	organisaties.	In	de	periode	1993-1997	
betrof het enkel theater-, dans- en muziektheaterorganisaties en kunstencentra; sinds 1999 
ook festivals. Werkplaatsen zijn pas sinds 2006 erkend, met ingang van het Kunstendecreet. 
(Er is geen decretale subcategorie voor producenten die zich richten op kinder- en jeugdthea-
ter. Pas in een volgend kapittel gaan we in op dit onderscheid.)

•	 Projectmiddelen	werden	volgens	het	decreet	toegekend	aan	producties,	niet	aan	organisaties.	
In wat volgt werken we toch met een subcategorie ‘projectgezelschappen’. Daarmee bedoelen 
we organisaties die in een bepaalde subsidieperiode minstens één keer aanspraak konden 
maken op projectsubsidies. Zo waren organisaties als luxemburg, De Spiegel en Ultima Thule 
projectmatig gesubsidieerd in 1997-2001 en structureel in 2001-2005. fABULEUS is in 2001-
2005 een projectorganisatie en stroomde nadien in het Kunstendecreet in.

•	 Tussen 1993 en 2005 stroomden inderdaad een aantal organisaties in/uit het Podium-
kunstendecreet. Om die reden hebben we organisaties niet voor de hele periode één label 
toegekend. Het werd voor elk van de drie subsidieperiodes opnieuw bekeken. In de loop van de 
onderzochte periode kunnen producenten ‘migreren’ van de ene categorie naar de andere. 

In Metamorfose in podiumland stelden we ook vast dat het buitenlandse aandeel in het geheel 
van de podiumkunsten een heel stuk lager lag dan voor het deelsegment van dans, waar de 
internationalisering sterk gevorderd is. Maar de rest van de podiumproductie bleef niet achter. 
De ontwikkelingen bij dans bleken trendsettend voor de podiumkunsten als geheel. Hoe zit het 
in het kinder- en jongerensegment?

Grafiek 10. Herkomst productiecredits in het kinder- en jeugdsegment

 

1993-1997 1997-2001 2001-2005

Binnenland 459 792 829

EU-15 (situatie 1995) 7 22 47

Noord-Amerika 0 2 0

Rest 0 0 3

Overige Europa 1 1 0

Zuid-Amerika 0 1 2

totaal 467 818 881

Internationalisering is in de kinderkunstenproductie inderdaad beperkter dan in het geheel van 
de podiumkunsten. Zeker in de periode 1993-1997 was de internationale inbreng in de productie 
klein. Het gaat op vier jaar tijd over acht coproductiecredits, afkomstig uit Frankrijk (3), Nederland 
(2), Italië (2) en Polen (1). Nadien klimt het internationale aandeel op tot bijna zes procent (3,5 
keer minder dan in het geheel van de podiumkunsten). 
Er lijkt zich in de internationale samenwerking een lichte diversificatie af te tekenen. Er zijn zelfs 
credits uit Argentinië (doordat Kunstenfestivaldesarts een paar keer El Periférico de Objetos 
coproduceerde) en uit de Verenigde Staten (Blauw Vier werkte ooit samen met Seattle Childrens 
Theatre aan een Amerikaanse versie van Cyrano). Maar op uitzonderingen na is de internatio-
nale samenwerking een optelsom van incidenten. We moeten in het achterhoofd houden dat 
de beperking tot de kinder- en jeugdproductie wat vertekenend werkt. De samenwerking met 

1993-1997

1997-2001
2001-2005
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Grafiek 11: Subsidie-achtergrond van productiecredits

 credits organisaties

1993-1997 buitenland 9 2% 9 9%

andere subsidies 34 7% 15 16%

Podiumkunstendecreet 355 76% 46 48%

niet-gesubsidieerd 69 15% 25 26%

1997-2001 buitenland 28 3% 18 11%

andere subsidies 135 17% 41 25%

Podiumkunstendecreet 463 57% 54 33%

niet-gesubsidieerd 192 23% 53 32%

2001-2005 buitenland 52 6% 35 18%

andere subsidies 113 13% 43 22%

Podiumkunstendecreet 623 71% 73 37%

niet-gesubsidieerd 93 11% 44 23%

De categorie ‘andere subsidies’ omvat organisaties die gesubsidieerd zijn, maar niet volgens het 
Podiumkunstendecreet. Er zijn enkele deelcategorieën:

•	 Andere	overheden/ministeries:	hieronder	vallen	organisaties	die	Vlaamse	subsidies	krijgen	
van buiten de cultuurbegroting, van andere Vlaamse ministeries dan cultuur, van overheden 
op andere niveaus (federaal, lokaal, Europees). In een aantal eerder uitzonderlijke gevallen - 
bijvoorbeeld via Europese culturele hoofdsteden Brussel 2000 en Brugge 2002 - treden deze 
overheden ook zelf op als producent.

•	 Nominatim	subsidies:	er	 zijn	organisaties	die	middelen	kregen	 volgens	ad-hocposten	 in	de	
Vlaamse cultuurbegroting. Zo werd BRONKS tot 2001 betaald uit een potje ‘Brusselse podia’. 

•	 Hieronder	vallen	ook	de	credits	van	cultuurcentra.	In	de	onderzochte	periode	tellen	we	een	
vijfentwintigtal CC’s die kinder- en jeugdproducties coproduceerden.

•	 Ook	afstudeerprojecten	van	podiumopleidingen	vinden	hun	weg	naar	de	podiumdatabank	van	
VTi.

‘Buitenlandse organisaties’ hebben een domicilie buiten België. We brengen een onderscheid 
aan op basis van geografische criteria. We gingen er hierboven uitvoerig op in.
Ten slotte is ‘niet-gesubsidieerd’ een restcategorie. Zoals gezegd volgen we de vrije sector niet 
systematisch op. Het gaat hier dus meestal om niet-gesubsidieerde producenten die wel ban-
den hebben met het gesubsidieerde circuit: doordat ze in andere periodes wel gesubsidieerd 
waren of doordat hun werk gecoproduceerd wordt door gesubsidieerde organisaties (zoals de 
Zeepcompagnie of Links-Rechts-Vooruit Producties). Ook organisaties uit andere kunstensecto-
ren vallen onder deze categorie, zoals het kinderkoor Clari Cantuli of het muziekensemble Zefira 
Torna, dat samenwerkte met DE MAAN. 

Tussen 1993 en 2005 raakten steeds meer organisaties betrokken bij de productie van kinder-
kunsten, zo bleek al uit grafiek 6. De onderstaande grafiek 11 laat zien hoeveel organisaties er 
van de bovenstaande types voorkwamen in de drie subsidieperiodes, net als het aantal credits 
per type. Ze laat dus zien welke organisatietypes de grootste bijdrage leverden aan de (toene-
mende) productie van kinderkunsten.
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wat producenten zich richten op verschillende doelgroepen. Nadien gaan we - op dezelfde manier 
als voor de individuele kunstenaars - na of er ook vanuit het perspectief van de producenten 
sprake is van een toenemende ‘osmose’ tussen het kinder- en jongerensegment en de rest van 
de podiumkunsten. 

Focus op het Podiumkunstendecreet

Het grootste aandeel in de productiecredits van kinder- en jongerenpodiumkunsten komt zoals 
gezegd op rekening van organisaties die gesubsidieerd werden via het Podiumkunstendecreet. 
De volgende grafiek geeft voor elk van de drie opeenvolgende subsidieperiodes het aandeel weer 
van de verschillende decretale subcategorieën.

Grafiek 12: Zoom op Podiumkunstendecreet

Voor elk van de drie subsidieperiodes clusteren we opnieuw de productiecredits. We geven en-
kel de credits weer van de via het Podiumkunstendecreet gesteunde gezelschappen, en maken 
een onderscheid naargelang de decretale subcategorie. Vervolgens blijkt de dominantie van de 
teksttheaterstructuren in de productie van kinder- en jongerenpodiumkunsten. In de periode 

De belangrijkste categorie is veruit die van het Podiumkunstendecreet. In de periode 1993-
1997 is het aandeel van deze categorie in de productie 76%. Ongeveer de helft van de kinder-
kunstproducenten (46) werd in deze periode projectmatig of structureel ondersteund via het 
Podiumkunstendecreet. In 1997-2001 is er een tijdelijke daling van het aandeel van deze cate-
gorie. Het aantal betrokken PKD-organisaties en dito credits stijgt wel, maar vooral de bijdrage 
van de anders- en niet-gesubsidieerden neemt in deze periode fors toe. In 2001-2005 is er 
opnieuw een sterke stijging en komt het aandeel van het Podiumkunstendecreet weer boven de 
70%. Dat is relatief veel. Ter vergelijking: sinds Kanaries in de koolmijn weten we dat het aandeel 
‘Podiumkunstendecreet’ in dans schommelt tussen 40% en 47% van de credits. In het kinder- en 
jeugdsegment van de podiumproductie zijn de via het Podiumkunstendecreet gesubsidieerde 
gezelschappen veel meer representatief voor het totale aanbod. 
Dat het decretale aandeel zakt en vervolgens weer stijgt, zagen we in Metamorfose in podiumland 
al voor het geheel van de podiumkunsten gebeuren. Hierboven verwezen we al naar de subsi-
diehistoriek, en het feit dat er in 1997 bij de aanvang van de nieuwe subsidieronde veel meer 
plannen werden ingediend dan er middelen beschikbaar waren. De bovenstaande tabel doet 
vermoeden dat veel van die plannen, ondanks een gebrek aan subsidies, toch gerealiseerd zijn. 
Producenten zijn op zoek gegaan naar partners buiten het decreet: buitenlandse, of organisaties 
die op een andere manier (of niet) gesubsidieerd waren. Dat lijkt ook in de kinder- en jeugdpodi-
umkunsten het geval, met dien verstande dat het buitenland een moeilijke bruid bleek te zijn.

Overigens zien we in de periode 2001-2005 het aandeel van het Podiumkunstendecreet weer 
stijgen. Verschillende factoren kunnen daarmee te maken hebben. Natuurlijk is er de inhaal-
operatie van Anciaux, die de productiecapaciteit van het Podiumkunstendecreet verhoogde. We 
zien dat het aandeel anders- en niet-gesubsidieerde organisaties plots zakt. Dat heeft deels te 
maken met de instroom van nieuwe gezelschappen, deels ook met de ‘decretale verankering’ 
van de middelen voor podiumproductie. In het geval van de kinder- en jongerenpodiumkunsten 
moet gewezen worden op de instroom in 2001 van BRONKS, dat voordien gesubsidieerd werd 
via een apart potje ‘Brusselse podia’. Dat doet het aandeel van het Podiumkunstendecreet in de 
bovenstaande tabel zeker stijgen. 
Een andere factor zou echter opnieuw de toenemende ‘osmose’ kunnen zijn tussen het kinder-
kunsten- en het reguliere circuit, dit keer op het niveau van producenten. 
Naast de decretale instroom van nieuwe gezelschappen is er een andere verklaring voor de toe-
name van het aantal Podiumkunstendecreetcredits in 2001-2005. Misschien zijn er meer van de 
via het Podiumkunstendecreet gesubsidieerde gezelschappen zonder specifiek kinder- of jeugd-
profiel zich gaan bezighouden met de productie van kinderkunsten in de loop van de onderzochte 
periode? Ook dat zou het PKD-aandeel kunnen doen stijgen.

In wat volgt gaan we na of dat het geval was, via twee verschillende invalshoeken. In een eerste 
beweging zoomen we in op de Podiumkunstendecreetcredits. Daarbinnen maken we een onder-
scheid tussen de verschillende decretale subsidiecategorieën. Zo kunnen we nagaan in welke 
mate niet alleen tekst- of muziektheatergezelschappen, maar ook kunstencentra, werkplaatsen 
en dansgezelschappen een bijdrage hebben geleverd. 
Zoals gezegd kun je met het decretale kader geen onderscheid maken tussen kinder- en jeugd-
podiumproducenten en anderen. Dat onderscheid valt ook niet scherp te trekken, omdat nogal 
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Osmose in de kinderkunsten, deel 2

Zoals gezegd beschouwen we ‘kinder- en jeugdpodiumkunsten’ in deze cijferoefening niet als 
de productie van een beperkt aantal gezelschappen met een doelgroepgerichte opdracht. We 
vertrekken vanuit de producties, waarbij we vervolgens inductief nagaan wie daarvoor produc-
tiecredits kreeg. Dat opent de mogelijkheid om - net zoals we het hierboven deden voor de kun-
stenaars - na te gaan in welke mate organisaties hun activiteiten binnen of buiten de kinder- en 
jongerenpodiumkunsten realiseren.
Dat is een noodzakelijke aanvulling op grafiek 12. Hierboven bleek de dominante rol van tekst-
theatergezelschappen in de productie van de weliswaar diverser wordende kinder- en jongerenpo-
diumkunsten. Daarbij maakten we nog geen onderscheid tussen producenten die in hoofd- dan 
wel bijzaak bezig zijn met kinder- en jongerenpodiumkunsten. Het is een onderscheid dat binnen 
het decreet niet werd gemaakt en we gaven al aan dat de distinctie ook niet zwart-wit te trekken 
valt. Producenten die hoofdzakelijk voor kinderen en/of jongeren werken, wagen zich wel eens 
aan een productie voor een volwassen publiek. Omgekeerd zijn er heel wat theatergezelschappen 
die occasioneel een productie voor een jong publiek maken. Hieronder gaan we na in welke mate 
de kinderkunstproducenten zich ‘osmotisch’ gedragen. Zijn er veel die zich op verschillende doel-
groepen richten? Zien we daarin ook vanuit het perspectief van de producenten een toename?

Op zoek naar osmose gebruiken we dezelfde labels als op grafiek 5, waar we de osmose van de 
individuele kunstenaars weergaven.

•	 Om	te	beginnen	zijn	er	producenten	die	hun	activiteiten	toch	grotendeels	ontplooien	binnen	
het kinderkunstensegment (tussen de 76 en de 100% van hun producties). Voorbeelden zijn 
Theater Froe Froe, 4 hoog, Figurentheater DE MAAN, BRONKS, HETPALEIS, fABULEUS...

•	 Daarnaast	zijn	er	producenten	voor	wie	werken	voor	kinderen	en	jongeren	slechts	een	eenma-
lige uitstap is, of alleszins maar een beperkt aandeel inneemt in hun werk. Minder dan een 
kwart van hun activiteiten spelen zich af in het kinderkunstensegment. Voorbeelden zijn Ultima 
Vez, Vlaamse Opera, Theater Antigone, de Roovers, Toneelhuis, Kunstenfestivaldesarts,...

•	 Daartussen	bevinden	zich	producenten	die	hun	werk	evenwichtig	verdelen	tussen	het	regu-
liere en het kinderkunstencircuit, en in beide werelden ongeveer even thuis zijn. Voorbeelden 
in de periode 2001-2005 zijn Laika, Alibi Collectief, Het Gevolg, Muziektheater Transparant, 
Martha!Tentatief, Theater Stap, Zomer van Antwerpen...

•	 Ook	deze	keer	nemen	we	de	‘passanten’	-	producenten	die	we	überhaupt	slechts	één	keer	
terugvinden in de database - even apart.

•	 De	waarde	is	voor	elke	producent	in	elke	vierjarige	periode	opnieuw	berekend.	Organisaties	
kunnen dus opnieuw ‘migreren’ van de ene categorie naar de andere.

1997-2001 heeft deze categorie een relatief dipje. Niet toevallig is dan het aandeel van de 
projectgesubsidieerde gezelschappen relatief groot. Net het niet honoreren van structurele sub-
sidie-aanvragen zorgde ervoor dat er in de periode 1997-2001 meer met projectmiddelen werd 
gewerkt. In 2001-2005 vindt de restauratie van de teksttheaterstructuren plaats en we wezen 
al op de instroom van producenten als BRONKS, Ultima Thule, luxemburg en 4hoog. Het aantal 
credits van de structurele theaters stijgt logischerwijs, dat van de projecten neemt af.
In de periode 1993-1997 zien we dat ook de kunstencentra (en werkplaatsen) zich - weliswaar in 
beperkte mate - ontpoppen als coproducent van kinderkunsten: het aantal credits stijgt van 13 
naar 63. Veel heeft allicht te maken met de instroom van Villanella in het decretaal gesubsidi-
eerde systeem. Overigens is de stijging bij de kunstencentra een trend die zich nadien niet verder 
doorzet. Van een bredere beweging is allicht geen sprake.

In de gehele periode is er een inbreng van structurele muziektheaterproducenten. Die neemt 
gaandeweg toe. Dat heeft te maken met de groeiende productiecapaciteit van Muziektheater 
Transparant, dat in 1993-1997 in het Podiumkunstendecreet instroomde met een bescheiden 
startenveloppe. Sinds 2001 is Theater De Spiegel als muziektheaterstructuur gesubsidieerd. 
Een opmerkelijke vaststelling is de relatieve afwezigheid van dansproducenten. We zagen dat er 
in de loop van de onderzochte periode zich iets als dans voor kinderen en jongeren ontwikkelde. 
De bovenstaande grafiek doet vermoeden dat deze dynamiek toch vooral vanuit de teksttheaters 
is geïnitieerd. Ze doen dat weliswaar niet alleen: soms in samenwerking met individuele makers 
(bijvoorbeeld Randi De Vlieghe), mogelijk met hulp van kunstencentra/werkplaatsen (wp Zimmer), 
projectorganisaties (Ugo Dehaes’ vzw kwaadbloed)...

Al bij al zien we sinds 1997 wel een zekere mate van diversifiëring in de subsidieachtergrond van 
de kinderkunstenproducenten. Kunstencentra en muziektheatergezelschappen komen stilaan op 
de kaart, met de instroom van Villanella, Transparant en De Spiegel. Maar met de decretale bril 
op de neus blijft het osmotische karakter van de ontwikkelingen eerder beperkt. De dominante 
categorie blijft die van de via het Podiumkunstendecreet gesubsidieerde teksttheaterstructuren 
en via projectmiddelen ondersteunde gezelschappen. De inbreng van andersoortige producenten 
is beperkt en is kleiner dan je zou denken op basis van de toenemende multidisciplinariteit van 
de kinder- en jongerenpodiumproductie. We kunnen daaruit concluderen dat die toenemende 
multidisciplinariteit vooral geïnitieerd is vanuit teksttheatergezelschappen die hun werking zijn 
gaan diversifiëren. 
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Aan de grenzen van de kinder- en jongerenpodiumkunsten is in de periode 2001-2005 dus stevig 
gemorreld. We kunnen dan veel minder spreken van een aparte ‘sector’. Al bij al gaat het om een 
recent fenomeen. Dat noopt tot voorzichtigheid bij de conclusies. Het is wachten op cijfers over 
de periode van het Kunstendecreet om te zien in welke mate deze trend zich vandaag doorzet.

Conclusies

De kwantitatieve evolutie van de productie van kinder- en jongerenpodiumkunsten loopt in de pas 
met de ontwikkeling in het geheel van de podiumkunsten. Meer producties worden gerealiseerd 
door veel meer organisaties en iets meer kunstenaars. Het aantal producties stijgt vooral in de 
periode 1993-1997. Pas nadien komt er echt meer werkgelegenheid voor podiumkunstenaars. 
Het aantal betrokken organisaties stijgt tijdens de hele onderzochte periode. 
De lichte verschillen tussen het kinder- en jeugdsegment en het totale corpus van podiumproduc-
ties zijn wel betekenisvol:

•	 Het	aantal	kinder-	en	 jongerenproducties	stijgt	 iets	minder	sterk	dan	in	de	rest	van	de	po-
diumkunsten. Dat komt allicht omdat het hier doorgaans om theater gaat, en in de gehele 
podiumproductie vooral de dans- en muziektheaterproductie sterk toenamen. 

•	 Het	aantal	producenten	gaat	flink	omhoog,	hoewel	de	coproductiepraktijk	in	het	segment	van	
de kinderkunsten minder sterk ontwikkeld is dan in het geheel van de podiumkunsten. Niet 
alleen zijn er relatief minder coproducties, tegelijk blijkt er een plafond te zijn in het aantal 
partners. 

•	 Het	aantal	betrokken	kunstenaars	groeit	relatief	sterk	in	de	kinder-	en	jongerenpodiumkun-
stenproductie. Net als in het geheel van de podiumkunsten is er steeds meer verloop van 
kunstenaars: het aantal podiumkunstenaars dat slechts aan een enkele productie meewerkt, 
neemt fors toe. Veel heeft ook te maken met wat we ‘osmose’ noemen. De grenzen van 
de kinder- en jongerenpodiumkunstensector zijn in de onderzochte periode meer permeabel 
geworden. Steeds vaker verdelen kunstenaars hun activiteiten tussen het kinder- en jongeren-
podiumkunstensegment en het reguliere werk. Kunstenaars die zich binden aan de kinder- en 
jongerenproductie worden zeldzamer.

In de kinder- en jongerenpodiumkunstproductie bespeuren we ook een tendens tot ‘hybridise-
ring’. Daarmee bedoelen we dat ook in dit segment de artistieke en institutionele verhoudingen 
tussen de subdisciplines van de podiumkunsten aan het schuiven zijn gegaan. Op landschaps-
niveau zien we een toenemende multidisciplinariteit van de podiumkunsten voor kinderen of 
jongeren. Naast teksttheater komen stilaan ook andere disciplines - dans, muziektheater en 
cross-overs - op de kaart. 
Allicht is er in de praktijk ook wel sprake van een toenemende interdisciplinariteit op het niveau 
van de voorstellingen. Er worden in de praktijk zeker pogingen ondernomen om verschillende 
(podium)disciplines op de scène met elkaar te vermengen. In onze cijfers zetten dergelijke cross-
overs zich niet al te sterk door, wat eigenlijk doet verlangen naar een meer fijnmazige manier om 
‘hybridisering’ op voorstellingsniveau in het vizier te krijgen.
Het is boeiend om te zien hoe ‘hybridisering’ vorm krijgt binnen organisaties. Enerzijds stel je 
vast dat het kinder- en jongerenpodiumkunstenlandschap onmiskenbaar diverser wordt: steeds 

Dat levert de volgende verhoudingen en ontwikkelingen op:

Grafiek 13: Osmose bij producenten van kinder- en jongerenpodiumkunsten

De grafiek toont voor elke van de drie subsidieperiodes hoeveel producenten we tot de vier 
gehanteerde profielen mogen rekenen. Ook hier zien we een toenemende osmose, maar die 
begint later dan bij de individuele kunstenaars. Tot 2001 is er van osmose weinig sprake. In die 
periode stijgt het aantal organisaties dat zich nagenoeg exclusief met de productie van kinder- 
en jongerenpodiumkunsten bezighoudt tot het hoogste niveau. Het is een indicatie voor het feit 
dat je op dit moment meer dan ooit kunt spreken van een specifieke subsector. Is het toeval dat 
dit moment ook samenvalt met een verhevigde discussie over de autonomie van de kinder- en 
jongerenpodiumkunstensector, in het zog van de polemische stellingname van Dirk Pauwels (zie 
de bijdrage van Peter Anthonissen)? 
Opmerkelijk is dan hoe sterk de osmose zich vervolgens doorzet in de periode 2001-2005. Er 
lijkt inderdaad sprake van een soort backlash of tegenreactie. Het aantal organisaties dat zich 
exclusief of grotendeels met kinderen en jongeren bezighoudt, begint plots te dalen. Tegelijk stijgt 
ook het aantal producenten voor wie kinder- en jongerenpodiumkunsten bijzaak is. En ook het 
aantal ‘passanten’ zit serieus in de lift. 
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meer disciplines komen op de kaart, producenten werven meer kunstenaars buiten het eigen 
circuit en halen zo vers bloed en nieuwe expertise in huis... Anderzijds stellen we toch vast dat 
de herkomst en subsidie-achtergrond van kinder- en jongerenpodiumkunstproducenten niet heel 
divers is. Internationale samenwerking komt maar moeizaam op gang. Productiecredits komen 
vooral op rekening van via het Podiumkunstendecreet ondersteunde organisaties, en daarbinnen 
vooral structureel en projectmatig ondersteunde teksttheatergezelschappen. De ‘hybridisering’ 
van het landschap is - op sprekende uitzonderingen na - duidelijk een dynamiek geïnitieerd door 
teksttheatergezelschappen. Veel van hen zijn hun werking de laatste tijd sterk gaan diversifiëren. 
Net als in het geheel van de podiumproductie zien we dus dat er een toenemende decalage 
ontstaat tussen wat gezelschappen feitelijk doen, en de decretale categorie waaronder ze res-
sorteren. 

De dominantie van een bepaalde decretale categorie doet verschillende vragen rijzen. De conclu-
sie is echter allerminst dat de metamorfose in de kinderkunstproductie geïnitieerd is vanuit een 
autarkisch functionerende subsector. Tot het einde van de jaren 1990 lijkt dat in zekere zin het 
geval te zijn. Op dat moment surften individuele kunstenaars al flexibel heen en weer tussen de 
verschillende circuits binnen de podiumkunsten. Op het niveau van organisaties zien we dat die 
‘osmose’ pas later vorm krijgt (in de periode 2001-2005). 
Er wordt met andere woorden serieus geschoven met de grenzen van wat misschien ooit een 
‘reservaat’ was. Terwijl het landschap hybrider wordt, blijken de grenzen tussen de kinder- en 
jongerenpodiumkunsten en het geheel van de podiumkunsten steeds meer permeabel. Tegelijk 
is het niet gemakkelijk om veel nieuwe partners te werven voor deze demarche (in het buitenland, 
of buiten de teksttheaterstructuren).

Deze bijdrage gaf uitzicht op een landschap dat sinds de tweede helft van de jaren 1990 in volle 
ontwikkeling is. Er zijn impulsen gegeven aan een dynamiek waarvan de uitkomst op dit moment 
moeilijk te voorspellen is, omdat een aantal (institutionele) grenzen toch duidelijk blijft spelen. 
Hoe sterk zullen de osmosen en metamorfosen zich doorzetten? We zullen het weten als de 
kinderen en jongeren een paar jaar ouder zijn.





In DetaIl
Tussen januari 2008 en februari 2009 kwam een gemengde groep van ‘culturele werkers’ voor een 
jong publiek een achttal keer samen om te discussiëren over hun (artistiek) werk met en voor kinderen 
en jongeren. In deze groep zaten niet alleen de usual suspects van de gesubsidieerde jeugdtheaters. 
Ook producenten uit het volwassenencircuit, educatieve medewerkers, programmatoren van 
cultuurcentra en medewerkers van Locus, CultuurNet Vlaanderen, Jeugd en Muziek Vlaanderen, 
Vlaamse Jeugdraad en VTi discussieerden gretig mee over de plek van kinderen en jongeren in het 
(podium)kunstenlandschap. Uit de werkgroepverslagen en geschreven voorzetten distilleerde Anna 
van der Plas de belangrijkste aandachtspunten en werkte deze verder uit in zes stevige teksten. Het 
geheel leest als een actieplan met concrete acties, suggesties, beleidsaanbevelingen en verder te 
onderzoeken kwesties. Evelyne Coussens en Anna van der Plas spraken ondertussen ook met een 
dertigtal makers. Ze kregen telkens één vraag voorgelegd: ‘Waarom maak je voor een jong publiek?’ 
Deze getuigenissen van op de werkvloer voorzien het actieplan van het nodige ‘vlees en bloed’.
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leefwereld
De emancipatie van het kindertheater, ingezet in de jaren 1980, betekende dat makers kinderen 
als inspiratiebron zijn gaan beschouwen waartoe ze zich willen verhouden. De tot nu toe meest 
recente publicatie over kindertheater (Groot Toneel, 2003) sprak over kinderen als participanten 
van de hedendaagse samenleving waarvan ook de maker zelf deel uitmaakt. Sindsdien wordt de 
term ‘kindertheater’ steeds vaker vervangen door het meer precieze ‘kinder- en jongerenpodium-
kunsten’. Dit heeft alles te maken met de groeiende diversifiëring binnen het aanbod, met sub-
disciplines als jongerentheater of jeugddans. Peter Anthonissen spreekt in zijn overzichtsartikel 
over een boost om podiumkunst mét jongeren te maken en Dennis Meyer suggereert zelfs dat 
de aandacht voor het kind als inspiratiebron voor makers verschoven is naar aandacht voor de 
jongeren en hoe zij in de samenleving staan. Deze samenleving is de laatste jaren aan grote ver-
anderingen onderhevig. De diversiteit van de bevolking is toegenomen en de vrijetijdsbesteding 
is enorm veranderd, mede onder invloed van de nieuwe media. 

De effecten van de veranderde samenleving zijn het best te merken bij de jongeren die in deze 
maatschappij opgroeien. Hun leefwereld is anders dan die van de volwassen makers van voor-
stellingen voor/met kinderen en jongeren. Uit de interviews met makers die voor deze publicatie 
gevoerd werden, komt duidelijk naar voren dat zij zich voor de uitdaging gesteld zien om hun 
werk te laten aansluiten bij de leefwereld van hun doelgroep. Kunnen zij vandaag nog voldoende 
inspelen op die leefwereld? Past de klassieke podiumkunstvorm als collectieve culturele beleving 
binnen de vele mogelijkheden van vrijetijdsbesteding van een doorsnee jongere? Welke inspan-
ningen kunnen makers en programmatoren doen om aansluiting te houden? En wat kan een band 
met niet-culturele partners, zoals het jeugdwerk, opleveren?

Integreren in de vrije tijd

De veranderende leefwereld toont zich het duidelijkst in de opkomst van nieuwe media en een 
meer gevarieerde vrijetijdsbesteding. De kinder- en jongerenpodiumkunsten worden voor de uit-
daging gesteld om aansluiting te behouden op beide vlakken. Jonge mensen beleven kunst 
steeds meer als een geïntegreerd deel van hun hele vrijetijdsbesteding en steeds minder als een 
afgebakende vorm op een afgebakende plek. Een bezoek of deelname aan podiumkunsten heeft 
dezelfde status gekregen als allerlei multimediale mogelijkheden om via internet filmpjes en 
muziek te plaatsen, foto’s te verspreiden of virtuele werelden te bouwen. Makers zouden hierop 
kunnen inspelen door een netwerk om de voorstelling heen te creëren. Voorbeelden zijn er nu al 
te vinden in gezelschappen die een eigen profielpagina openen op netwerksites, of trailerfilmpjes 
van voorstellingen plaatsen op het internet. Maar volgens youth watcher Tom Palmaerts kan ook 
een voorstelling zelf in de toekomst veel meer zijn dan de letterlijke beleving van tijd en plaats 
tussen het open- en dichtgaan van het doek. En dat door buiten de theaterzaal te treden en zich 
actief te integreren in de multimediale en gevarieerde leefwereld van de doelgroep. De mogelijk-
heden van het digitale tijdperk zijn alleszins nog volop te onderzoeken.

“Ik maak muziek of filmpjes voor 
op internet. Dat is toch ook kunst?”

Tom (15)
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slepen voor de Algemene Vergadering van de Vlaamse Jeugdraad. Voor de podiumkunstensector 
een ideale kans om via deze afgevaardigde meer aandacht voor kunst en cultuur te vragen op 
de agenda van het hele jeugdwerk en hopelijk ook meer structurele vormen van samenwerking 
op touw te zetten. 

Meer kleur in de zaal

De toename van andere culturen in het straatbeeld duikt ook de leefwereld van kinderen en jon-
geren binnen. Op het podium is deze verandering nog veel te weinig zichtbaar, zoals Dennis Meyer 
in zijn bijdrage aangeeft. Jonge toeschouwers van allochtone oorsprong en met andere culturele 
referentiekaders dwingen de makers van kinder- en jongerenpodiumkunsten na te denken over 
de aansluiting van hun werk op het publiek. Er worden al heel wat inspanningen geleverd om 
bijvoorbeeld via speciale buurtwerking of via educatieve omkadering aansluiting te vinden bij het 
leven van allochtone kinderen en jongeren, maar het is nog een verhaal van vallen en opstaan. 
Het zal veel tijd en een grote bereidheid kosten van makers en programmatoren om telkens op-
nieuw andere manieren te zoeken om een meer divers publiek op te bouwen en te houden. 

Deze uitdaging geldt niet alleen voor de makers van kinderkunsten, maar voor de hele podium-
kunsten. Er wordt nog te weinig stilgestaan bij het feit dat de allochtone kinderen van nu, het 
volwassen publiek van morgen zijn. Uit het thesisonderzoek van Katelijne Morreel (VUB, 2007) 
blijkt dat veel cultuurhuizen in Vlaanderen en Nederland weliswaar oog hebben voor de groeiende 
diversiteit van het publiek, maar zonder veel continuïteit en concreet positief resultaat. Ook de 
overheid dient zich ervan te vergewissen dat tussen een terecht interculturele beleidsvisie en 
een daadwerkelijk interculturele praktijk veel tijd en energie, trial and error, en ook de nodige 
financiële investering staan.

Door de groeiende diversiteit op scholen worden in de grote steden steeds meer niet-talige voor-
stellingen geprogrammeerd. Performance en dans winnen aan belangstelling bij programmatoren 
en leerkrachten, en de aandacht voor visuele aspecten binnen een voorstelling groeit. Op zich 
is dat een goede ontwikkeling, maar woordloze voorstellingen zijn niet altijd het toverwoord voor 
kinderen en jongeren met een beperkte kennis van het Nederlands. Wanneer zij onvoldoende 
met de taal in aanraking komen, krijgen ze minder kansen om woordenschat of taalgevoel op te 
bouwen. In plaats van alleen te kiezen voor niet-talige voorstellingen is het evenzeer nodig de 
hele context van een voorstelling te laten aansluiten bij de leefwereld van kind of jongere. Voor de 
jongste doelgroep kan gezocht worden naar universele thema’s. Ook het integreren van expres-
sievormen uit andere culturen, bijvoorbeeld de verteltraditie in de Arabische cultuur, kan soms 
helpen de noodzakelijke aansluiting te genereren. Op die manier wordt een moeilijkere talige 
inhoud overgebracht via een gekend medium. 
Om op een juiste manier aansluiting te vinden bij andere culturen is ten slotte ook een grotere 
instroom van allochtone kunstenaars noodzakelijk. Er is nog altijd een groot tekort aan makers, 
spelers en dansers met een niet-westerse achtergrond binnen de kinder- en jongerenpodiumkun-
sten, en op de kunsthogescholen. 

Ondanks de bezorgdheid over de toereikendheid van de podiumkunsten binnen de snelle en 
multimediale wereld, lijken bepaalde aspecten van het medium best aan te sluiten op de leefwe-
reld van jonge mensen. Theater en dans zijn authentieke expressievormen waarbij iedere maker 
een eigen artistieke handtekening heeft en iedere voorstelling anders is dan de voorgaande. 
Meedoen aan, of het bezoeken van een voorstelling betekent participeren aan iets unieks en dat 
spreekt jongeren aan. In het verlengde daarvan ligt nog een tweede kracht van de podiumkunst: 
performers creëren in het hier en nu, in direct contact met het publiek. In de zaal is de energie 
van de uitvoerders voelbaar en andersom beïnvloedt het publiek de prestatie van spelers en 
dansers. Het succes van voorstellingen die met kinderen of jongeren gemaakt worden, geeft aan 
dat het live performen een grote aantrekkingskracht heeft op een jong publiek.

Een positief gevolg van de multimediale wereld is dat juist de abstractie die kenmerkend is voor 
(podium)kunst goed aansluit bij jonge toeschouwers. Ondanks de angst van veel ouderen kunnen 
kinderen en jongeren met weinig theaterervaring meestal goed overweg met voorstellingen die 
qua vorm of inhoud complex en niet-lineair zijn. Hun dagelijks getrainde vaardigheid om informa-
tie vrijwel moeiteloos uit verschillende bronnen te plukken, zorgt ervoor dat een verhaal niet per 
se van a tot z verteld moet worden. Andersom heeft de oerklassieke theatervorm zonder video of 
snelle scènewisselingen overigens niet afgedaan, mits de vertelling inhoudelijk aansluit bij hun 
eigen wereld. Het is in beide gevallen echter essentieel dat er op voorhand goed gecommuni-
ceerd wordt over de potentiële gelaagdheid van een voorstelling. Een fout verwachtingspatroon 
kan de voorstelling nekken. 

De jeugdbeweging in huis halen

Ieder weekend trekken massa’s kinderen en jongeren richting de lokalen van de Scouts, Chiro 
of andere jeugdbeweging. Ze doen er activiteiten waarvan een deel een creatieve basis heeft: er 
worden spelletjes verzonnen, verkleedpartijen georganiseerd, verhalen verteld en toneelstukjes 
gespeeld. Toch is de jeugdbeweging zelden in een theaterzaal te vinden. Zit de weerstand bij 
het receptieve aspect van de podiumkunsten? Of ligt het vooral aan praktische drempels zoals 
afstand en toegangsprijs, of aan de onbekendheid van jeugdtheater en –dans binnen de verschil-
lende jeugdwerkorganisaties? Preciezer onderzoek zal nodig zijn, maar Wouter Hillaert pleit in 
zijn bijdrage alvast voor een actieve houding van producenten en programmatoren om aansluiting 
te vinden met het jeugdwerk. Hij suggereert na te denken over een aanbod van uitgewerkte kunst-
activiteiten die een actief element in zich hebben. 

Op beleidsniveau is meer overleg wenselijk tussen het jeugdwerk en cultuur. Een van de stevigste 
conclusies is dat er tot nu toe nauwelijks contact is geweest. Om het algemene belang van kunst 
en cultuur voor kinderen en jongeren te benadrukken, is het nodig om structureel in te breken in 
de kadervorming van het jeugdwerk en de leiding te sensibiliseren. Overleg tussen de betrokke-
nen bij kinder- en jongerenpodiumkunsten en de Vlaamse Jeugdraad, het officiële adviesorgaan 
van de Vlaamse Overheid, is alvast een goed begin dat naar meer smaakt, zoals ook te lezen 
is in het gesprek met Isabel Devriendt. Dankzij een gezamenlijke verkiezingscampagne zijn de 
leden van het Kinderkunstenoverleg er in geslaagd een ‘cultureel getint’ mandaat in de wacht te 
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Acties: 

•	 Meer	inspanningen	om	makers,	uitvoerders	en	toeschouwers	met	een	niet-westerse	
achtergrond te betrekken bij de kinder- en jongerenpodiumkunsten.

•	 Enkele	pilootprojecten	opzetten	die	een	brug	slaan	tussen	jeugdwerk,	cultuurcentra	en	
producenten, zoals het bundelen van kunstactiviteiten voor jeugdbewegingen.

•	 Meer	aandacht	voor	de	kinder-	en	jongerenpodiumkunsten	binnen	de	kunstopleidingen.

Aanbevelingen en uitdagingen:

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Af	en	toe	letterlijk	buiten	het	podium	treden	om	kunst	te	integreren	in	de	multimediale	en	

gevarieerde leefwereld van jongeren.
•	 Resultaten	uitwisselen	over	succesvolle	projecten	rond	het	bereiken	van	jongeren	tussen	

gezelschappen en cultuurcentra.
•	 Structureel	overleg	tussen	het	jeugdwerk	en	de	culturele	jeugdsector.
•	 De	waarde	van	kunst	en	cultuur	binnen	het	jeugdwerk	argumenteren	en	communiceren.

Te onderzoeken:

•	 Onderzoeksresultaten	over	jongeren-	en	diversiteitsbeleid	uit	andere	landen	en	andere	
kenniscentra bestuderen en uitwisselen.

•	 Hoe	wordt	er	in	andere	kunstdisciplines	omgegaan	met	de	aansluiting	op	de	belevingswereld	
van kinderen en jongeren?

Imagoproblemen in de kunstopleidingen

De laatste jaren wordt er in de sector steeds vaker met kinderen en jongeren zelf gewerkt, waar-
van een deel doorstroomt naar de kunstopleidingen. Via deze weg ontstaat er langzamerhand 
een groep makers in het professionele circuit die al tijdens de opleiding weet heeft van de moge-
lijkheden van het jeugdcircuit en zich ermee verbonden voelt. Desondanks circuleren er binnen 
de meeste kunstopleidingen hardnekkige vooroordelen onder studenten en docenten. Pas afge-
studeerde makers, spelers en dansers zijn daardoor onvoldoende op de hoogte van de artistieke 
mogelijkheden en werkomstandigheden binnen de sector. 
Het is uiteraard niet nodig een speciale afstudeerrichting ‘podiumkunsten met of voor kinderen 
en jongeren’ te installeren. Een uitspraak van Dora Van Der Groen kan in dit verband genoemd 
worden: ‘Goed theater is goed theater, daarvoor hoef je geen onderscheid te maken tussen 
het volwassenen- en kindercircuit tijdens de opleiding.’ Er zou wel meer aandacht doorheen de 
opleiding gegeven kunnen worden aan de verschillende disciplines binnen het jeugdsegment en 
aan de vakspecifieke eigenschappen van jeugdtheater, jeugddans, figurentheater, muziektheater, 
jeugdopera, etc. Niet om studenten in een bepaalde richting te dwingen, maar om ze van het be-
staan en de mogelijkheden op de hoogte te brengen. Docenten hebben hierin een informerende 
en enthousiasmerende taak. Zij kunnen studenten meenemen naar een kinder- of jongerenvoor-
stelling of hen wijzen op stagemogelijkheden binnen de jeugdsector. 

Hoe heet wordt de soep gegeten?

Zoals gezegd is de wereld van kinderen en jongeren dezelfde als de wereld waarin makers creë-
ren voor kinderen en jongeren. Ook al kunnen volwassen makers een andere houding innemen 
tot de veranderende vrijetijdsbesteding van kinderen en jongeren, en hun relatie tot nieuwe me-
dia, zij leven en werken net zo goed in dezelfde samenleving. De komst van een jongere generatie 
makers en spelers werkt alvast inspirerend binnen het totale aanbod van kinder- en jongerenpodi-
umkunsten, aangezien zij zelf in een multiculturele en beeldgerichte samenleving zijn opgegroeid. 
Zij krijgen in de toekomst hopelijk voldoende kansen om verder door te groeien en nieuwe of 
andere zuurstof in het landschap te brengen. 
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Deze sociale trend op het internet is al enige tijd bezig. Nog niet zo lang geleden was internet er 
enkel om informatie op te zoeken. Al googelend surften we door het net. Webdesigners bouwden 
websites voor bedrijven en informatiecentra. Een heerlijk passieve tijd waarin we konden surfen 
en lezen ... that’s it. Met de opkomst van online netwerken en blogs is het mogelijk geworden 
deel te nemen aan de groei van het internet zonder enige kennis van websites. Systemen als 
blogger.com bieden ons in vijf stappen een eigen gratis blog waar we kunnen bloggen over onze 
huisdieren, (ex-)liefjes, interesses, politiek, ... you name it. De gemiddelde jongere in Europa 
heeft minstens twee accounts op sociale netwerken. De bekendste netwerken zijn: Facebook, 
MySpace, Netlog, Hi5 en Friendster. Die netwerken maken het mogelijk in enkele stappen een 
persoonlijke pagina aan te maken en te linken met vrienden die je jaren niet meer gezien hebt. 
Jongeren hanteren het internet nog op een klassieke manier om informatie op te zoeken, maar 
ze zijn ook mee geëvolueerd naar een actieve deelname: netwerken, chatten, bloggen, webcam-
men, gegevens uitwisselen, ... Hoe saai het computerbakje er ook uit ziet, hun handelingen op 
die computer zijn sociaal gericht. 

Jongeren connecteren 24 uur op 24 uur en zeven dagen op zeven. Ze communiceren en creëren 
nieuwe sociale netwerken, zelfs nieuwe verenigingen. Met hun 3000 gratis sms-berichten houden 
ze hun vrienden op de hoogte van hun reizen en spreken ze met elkaar af. Generation Y members 
have bytes running through their veins, and live on being connected. 

We hechten vandaag veel belang aan het individu, maar groeperen ons om onszelf bewust te 
onderscheiden, elkaar te ontmoeten en info uit te wisselen. Het online en reëel gatheren is van-
daag belangrijk. Waar we eind jaren 1990 nog dachten dat iedereen zijn eigen subcultuur vormt, 
erkennen we vandaag het belang van collectiviteit. Jongeren communiceren en profileren zich op 
internationaal niveau, met de kennis van marketeers en mediamensen. Als individu zoeken ze 
naar clans/tribes om bij aan te sluiten. Niet om zich in te verliezen, of om een langdurig engage-
ment aan te gaan. Nee, gewoon omdat die groep hen vrienden biedt. De Engelse gothic prof Paul 
Hodkinson komt tot de vaststelling dat goths niet aangesproken worden door het duale, filosofi-
sche, poëtische of destructieve van deze cultuur, maar door de vriendschap die deze hen biedt. 

Als gathering een belangrijk element is van jongerencultuur, kunnen we connectie niet enkel vir-
tueel interpreteren. Hoe meer we actief betrokken zijn op het internet, hoe meer connecties we 
hebben en hoe meer we mensen ontmoeten in real life. De nationale frietjesdag in september 
2008 was een onmiskenbaar succes. Twee leden van de Facebookgroep ‘It’s not “French fries” 
but “Belgian fries”’ brachten 4000 leden samen. Naast een actie met een knipoog vormen 
frietjes volgens de organisatoren een brug tussen Vlamingen en Walen. Leden maken foto’s en 
sturen ze getagged door naar Facebook, ofwel meteen met smartphones ofwel ‘s avonds met een 
computer. Het verenigingsleven krijgt nieuwe netwerken en invullingen.

Het belang van internet vandaag is dus ontzettend groot. We stellen een trend vast waarbij zowel 
gaming als het internet socialer en actiever worden. Enkele trends die Trendwolves voorspelt voor 
2009 zijn: personal branding, lifestreaming, defriending en entertailors. 

Jongeren zijn te sociaal voor theater 
Tom Palmaerts

Toen VTi me vroeg een artikel te schrijven over jongeren en nieuwe media met een link naar 
theater heb ik even moeten slikken. Hoe vaak ik ook theater bezoek, ik ben geen theaterexpert. 
Het European Youthwatch bureau Trendwolves duidt de tijdsgeest en zoekt trends op bij jongeren. 
Mijn focus ligt op jongeren, subculturen en online communities. Vanuit deze achtergrond staan 
we stil bij de leefwereld van jongeren en de plaats van theater. 

De laatste vijf jaar heb ik heel wat lezingen gegeven voor non-profit, onderwijs en bedrijven. De 
meest voorkomende mening is dat jongeren vandaag zo asociaal zijn. Ze staren heel de dag 
naar het nieuwe licht: tv, computer, gsm, game consoles, mobiele dvd-spelers, billboards, ... Op 
café zitten tieners stoer te wezen met een biertje en hun mobieltje. Deze generatie is asociaal 
en komt niet meer buiten of engageert zich niet meer. Is theater nog wel relevant in de huidige 
samenleving?

Uit het Trendwolves Europees jongeren trendrapport van 2009 blijkt echter dat jongeren zeker 
niet asociaal zijn. Op de vraag wat ze doen in het weekend geven Europese jongeren duidelijk aan 
te kiezen voor vrienden, sport en internet. Vriendschap en sport zijn overduidelijk sociaal, maar 
wat met dat medium internet? Jongeren gebruiken het internet om verschillende redenen. 

•	 chatrooms	(40%)
•	 computer	games	spelen	(40%)
•	 bestanden	uitwisselen	(36%)
•	 informatie	zoeken	(36%)
•	 films	downloaden/tv	(28%)
•	 blogs	bezoeken	(21%)
•	 webcam	om	met	vrienden	te	communiceren	(20%)

Het gamen is de laatste jaren een sociale activiteit geworden. De Wii heeft de gamingwereld van 
de slaapkamer verplaatst naar de woonkamer. Jongeren en ouderen, jongens en meisjes, ieder-
een speelt games. 59 procent van de gamers geeft aan te spelen met anderen. We merken ook 
dat de grote games van het afgelopen jaar bijna allemaal een online community hebben. Samen 
naar oplossingen zoeken, gedane prestaties opnemen en met iedereen delen, eigen omgevingen 
en personages creëren, ... Gamers participeren actief aan de game en dragen bij tot de uitbouw 
ervan. In de toekomst evolueren gamers van consumenten naar contributors. Gamen verandert 
van een eenzame naar een sociale en zelfs creatieve vrijetijdsinvulling.
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sociale netwerken, komt er nog een grotere vervaging tussen online en reëel. Wat we reëel doen, 
beïnvloedt meteen het virtuele profiel en omgekeerd. Misschien hebben we het tegen dan niet 
meer over online versus offline.

Tijdens het Youthwatching congres van Trendwolves in december 2008 kon het publiek bloggen, twit-
teren (micro bloggen) en foto’s nemen. Mits enkele afspraken zag iedereen die posts verschijnen 
op een projectiescherm. Het event kreeg dus naast een podium voor sprekers een podium voor het 
publiek. Sprekers werden meteen geconfronteerd met de mening van het publiek, negatief en posi-
tief, maar meestal zeer inspirerend. Mensen die niet aanwezig waren, hebben heel het congres via 
de commentaren kunnen volgen. Als organisator breek je uit de locale context en geef je de controle 
uit handen. Het publiek gaat mee bepalen hoe er over je gecommuniceerd wordt, geeft meteen aan 
als er iets moet veranderd worden, netwerkt, denkt verder na, discussieert, ... We moeten stil staan 
bij de mogelijke professionele toepassingen van online tools. Het vult een groot deel in van onze 
vrijetijdsbesteding, maar nog te weinig zien we reële uitwerkingen. Met het mobiele internet kunnen 
we al wandelend communiceren, cultureel consumeren, participeren en creëren. Het wordt dus hoog 
tijd om uit de klassieke context te treden van plaats, tijdstip, acteurs en zwijgzame bezoekers. 

3. (De)friending

Een trend die veel volwassenen graag horen. Na de druk van de peer om te frienden of zoveel 
mogelijk vrienden te maken op de sociale netwerken, duikt nu het defrienden op. Een tegenbewe-
ging waarbij jongeren selectiever worden in hun vrienden en connecties. Let wel: het onderscheid 
tussen ‘online’ en ‘offline’ vrienden vervaagt en maakt dat ‘online’ vrienden ook gewoon goede 
vrienden kunnen worden. Het concept vriendschap dient dus herdacht te worden. Jongeren blij-
ven nog steeds sterk onder de kerktoren hangen, maar hun vrienden zijn niet enkel te plaatsen 
in diezelfde lokale context. Volgens mij is dit een relevante trend voor theater, omdat bezoekers 
meestal met vrienden naar een theaterstuk komen. Die vrienden blijken echter het lokale te over-
stijgen. Uit de personal branding trend weten we dat jongeren zich online nog meer linken aan 
cultuur, omdat het een visuele manier is om zich te onderscheiden en te groeperen. Juist in die 
contacten ontmoeten ze jongeren met dezelfde interesse en met hen willen ze naar theater. 

4. Entertailors

Tailored entertainment. Zelf kiezen uit het aanbod van entertainment was nooit makkelijker dan 
nu. Internet maakt interactieve in plaats van passieve media mogelijk. Jongeren willen en krijgen 
meer controle over mediaconsumptie en spenderen meer tijd aan interactieve media. Klassieke 
televisie staat nog steeds op, maar daarnaast surfen ze hyperlinkgewijs van Youtube (video), naar 
Flickr (foto’s), naar last.fm (gepersonaliseerde radio), naar hun eigen profielpagina of die van 
hun toekomstige liefje. Mijn zoontje van drie keek raar op toen ik hem vertelde dat hij nog even 
moest wachten vooraleer Bob De Bouwer zou starten op televisie. Hij is gewend dat op Youtube 
te bekijken. Onthoud dat jongeren boven de tien analoog zijn opgevoed. Wacht op de generatie 
kinderen die digitaal worden opgevoed, die van bij de geboorte omgaan met gsm’s en laptops. 
Organisaties, bedrijven en cultuurhuizen bereiden zich best voor. 

1. Personal branding

Zowel door het internet als door de steeds uitgebreidere online toepassingen profileren jongeren 
zich in hun zoektocht naar zelfkennis en zelfexpressie al dan niet bewust als een merk. Jongeren 
bouwen en onderhouden dagelijks één of meerdere persoonlijke profielpagina’s op één of meer-
dere sociale netwerken. 

De stijl van de online profielen past soms beter bij het gevoel van de jongere dan zijn kledij of zijn 
kamer. De kledij wordt nog steeds deels bepaald door de ouders en door trends van het vorige 
seizoen. De slaapkamer hangt vol elementen van broers of zussen, en dingen die verwijzen naar 
het verleden. Een profielpagina staat hier los van; daarin kunnen jongeren zo veel experimente-
ren als ze wensen. Als ze zich down voelen, is de kleur van de achtergrond snel zwart gemaakt en 
met een triestig kijkende smiley weet meteen heel je vriendenkring hoe het met je gaat. 

Omdat cijfers leuk zijn, enkele gegevens over de Netlogprofielen. 20 mei 2008 stond op de 
website van Netlog vermeld: Er zijn in totaal 35.028.715 leden op Netlog, waarvan 2.342.885 
op de Nederlandstalige Netlog. Die dag waren 7334 leden jarig. Dat zijn hallucinerend grote aan-
tallen. Interessanter in deze context is hoeveel jongeren verwijzen naar theater in hun profiel. In 
Vlaanderen zijn er 316 leden tussen 12 en 18 jaar die in hun profiel theater toevoegen en 347 
leden tussen 19 en 29 jaar. In de doelgroep jongeren zijn er dus in Vlaanderen 663 leden die 
vermelden dat ze naar het theater gaan, of theater spelen. En er is meer. Als we naar het woord 
‘toneel’ gaan kijken, merken we dat in Vlaanderen 4777 leden tussen 12 en 18 jaar en 1232 
leden tussen 19 en 29 jaar zich profileren door middel van dit thema. Toch wel een opmerkelijke 
groep. Als zoveel jongeren op deze profielsites zitten, zich met theater profileren en daarover 
communiceren, lijkt dit me een van de meest interessante media om je als theatergroep op te 
profileren en mee te experimenteren. Netwerksites bieden nog veel uitdagingen voor bedrijven en 
voor de cultuur- en kunstensector. 

Naast visuele prikkels zijn interesses en vrijetijdsactiviteiten tools om je te onderscheiden en te 
groeperen. Iedereen gaat naar school, dat is geen item, maar niet iedereen is geïnteresseerd 
in theater en daarmee kan je dus jezelf profileren. Net zoals jongeren zich koppelen aan ideeën 
(nationale frietjesdag), verzet (Kinepolis is duur), merken (Red Bull), events (Werchter), ... kop-
pelen ze zich ook aan cultuur. Cultuur is online wat een trendy topje is in real life. Cultuur staat 
dus op hetzelfde niveau als mode.

2. Lifestreaming

Mirror youth life on the web. Door middel van een constante stroom van content in de vorm van 
tekst, foto, video en commentaren tonen jongeren - met in hun kielzog oudere generatie(s) - waar 
ze zijn, wat ze denken, wat ze beleven, wat ze lezen, wat ze kopen, wat ze eten, wie ze ontmoeten, 
wat ze verkiezen, wat ze creëren, ... Jongeren bouwen op die manier aan een digitaal publiek ar-
chief van hun leven. We staan nog maar aan het begin van de mogelijkheden van mobiel internet. 
Wanneer we in staat zijn om onderweg goedkoop in verbinding te staan met het internet en de 
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Voor het trendrapport bevroeg Trendwolves via een online enquête in zes verschillende talen meer 

dan 25.000 jongeren. In Kopenhagen, Parijs, London, Istanbul, Berlijn, Barcelona, Antwerpen en 

Amsterdam liet Trendwolves zich door jongeren door de stad gidsen tot in het hart van de jonge-

rencultuur. Trendwolves nam de tijd om met ruim 200 jongeren uit deze grootsteden in dialoog te 

treden en te praten over hun leven, hun passies, hun visie en de uitdagingen die hun pad kruisen.

Deze trends duiden op een geconnecteerde en zelfbewuste generatie die zelf volgorde en mix be-
paalt. Het sociale aspect, personalisering en profileringsmogelijkheden zijn belangrijke items in 
de jongerencultuur. Speelt theater hier op in? Is theater zo sociaal als games en sociale netwer-
ken? Neen. Bezoekers komen naar een theaterstuk, zijn stil en verlaten na het applaus de zaal. 
Wie zat er in de zaal? Wat is hun naam? Kan ik hier een date vinden? Bezoekers delen allemaal 
dezelfde interesse, maar het wordt niet uitgespeeld. Ze kunnen er niets mee doen. Plaats je cul-
turele interesse op je Netlogprofiel en bezoekers spreken je er op aan. Op die manier ontstaan 
nieuwe relaties en netwerken. Bezoekers moeten kunnen contributen en contacten leggen. 

Ultieme tips om hier iets aan te doen zijn moeilijk te geven. Maar de belangrijkste is natuurlijk: 
ga zelf online. Zie internet niet louter als een medium om promotie te voeren, maar denk aan in-
teractie en creatie. Laat je inspireren door jongerenprofielen (check Netlog), zoek nieuwe acteurs 
(denk aan Youtube-helden als Chris Crocker), ga met hen in gesprek en zoek manieren om te 
creëren. Stel ook bepaalde aspecten in vraag. Privacy en eenzaamheid zijn hot topics in sociale 
netwerken. Ieder medium heeft zijn negatieve keerzijde, die iedereen herkent.

Veel mensen binnen de theatersector kennen Facebook en dat is een waardevolle kennismaking 
met de mogelijkheden van sociale netwerken. Toch moet je professioneel verder zoeken. Wat zal 
Facebook nog betekenen binnen enkele maanden? Een gewaagd gokje: de grote groei van de 
tweede helft van 2008 evenaart Facebook niet meer, maar de groei zet zich zachtjes verder bij 
nieuwe leeftijdsgroepen, na dertigers ontdekken nu veertigers en vijftigers het medium. Bij de 
stijging van de leeftijd daalt het aantal jongeren zienderogen. Zij kunnen terecht op Netlog en wie 
weet ondertussen nog een ander netwerk. Leer omgaan met de nieuwe systemen, ze maken deel 
uit van de maatschappij. 

Ik ben ooit gevraagd door een school die signaleerde dat het begrijpend lezen van de leerlingen 
achteruitging. Bleek dat een leerkracht een prachtig verhaal van Jip en Janneke gebruikte over 
een typemachine. Normaal dat elf- en twaalfjarigen het verhaal niet begrepen, ze hadden nog 
nooit een typemachine gezien. Maak als theater niet dezelfde fout. Evolueer mee met de maat-
schappij. Bestudeer ze, laat je inspireren, verzet je ertegen en pas zelfs oude verhalen aan aan 
de huidige samenleving. Als je toch Shakespeare authentiek naspeelt, weet dan dat de meeste 
jongeren niet mee zijn (de meeste ouderen trouwens ook niet). Kom daarna ook niet klagen 
over jongeren die niet lang kunnen stilzitten, niet geïnteresseerd zijn in cultuur en het liefst naar 
Studio 100 kijken. 

Technologieën veranderen, maar mensen niet. Theater is nooit voor iedereen geweest. Slechts 
een kleine groep van jongeren gaat ‘vrijwillig’ naar theater. Nieuwe technologieën hebben daar 
weinig effect op. Die kleine groep blijft een kleine groep, maar we kunnen mensen nu veel beter 
bereiken. Nieuwe media, sociale netwerken en de opkomst van mobiel internet bieden veel moge-
lijkheden voor theater: promotie, creatie, inspiratie, ... Ze zetten ook druk op het theater: jongeren 
zijn entertailors en contributors in plaats van consumenten. Hierover moeten het bedrijfsleven en 
de culturele wereld nadenken. Jongeren zijn niet asociaal, integendeel: hun systemen zijn net erg 
sociaal. Hoe gaat theater hier mee om? Jongeren weerspiegelen de hedendaagse maatschappij, 
theater ook. Theater moet geïnteresseerd zijn in nieuwe media, net zoals jongeren.
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Welke concrete acties kan de Jeugdraad ondernemen om de band tussen kinderen, 
jongeren en cultuur te verstevigen?

Tijdens het Kinderkunstenoverleg kwam die vraag natuurlijk al snel naar boven. Het jongerencon-
gres KLETS! dat de Vlaamse Jeugdraad driejaarlijks organiseert om jongeren verkiesbaar te stel-
len voor onze Algemene Vergadering, leek een leuk evenement om in actie te schieten. Zonder 
aarzelen werd een hele campagne op touw gezet met als resultaat dat er vanuit cultuurhoek 
een kandidaat gestuurd werd om plaats te nemen in de Algemene Vergadering (en ze werd ook 
verkozen!). KLETS! vond plaats in het Centraal Station van Antwerpen. De dag zat vol met cul-
turele interventies: de dierenboel van Kunstbende en de swingende madammen van fABULEUS 
overspoelden de perrons en roltrappen, en in het jeugddorp waren de kinderkunsten aanwezig 
met een gezamenlijke infostand. Achteraf bleek dit een succesverhaal, want uit allerlei hoeken 
stroomden de positieve reacties binnen!

Hoe structureel de band verder nog wordt aangehaald, zal in de toekomst blijken. Maar ik merk 
dat er intussen wel degelijk van alles broeit en bloeit in de Vlaamse jeugdsector. Op vraag van 
de jeugdsector zal Steunpunt Jeugd (Steunpunt voor ondersteuning van het jeugdwerk en exper-
tisecentrum voor het Vlaamse jeugdbeleid) een cultuuraanbod op maat voorzien. Elk jaar wordt 
er een ander thema onder de loep genomen en voor 2009 is dat de kunst- en cultuureducatie. Ik 
hoop dat het bij uitstek een kans wordt om meer samenwerking tussen de verschillende sectoren 
op gang te brengen. En al is een jaar een beperkte periode, het kan wel een mogelijkheid zijn om 
de fundamenten te leggen voor een langdurige en vruchtbare samenwerking. 

VTi sprak met Isabel Devriendt, stafmedewerker jeugdbeleid 
bij de Vlaamse Jeugdraad

Er bloeit wat tussen cultuur en jeugd 

Wat was jouw motivatie om deel te nemen aan het Kinderkunstenoverleg?

Toen ik de vraag kreeg om deel te nemen, leek me dat interessant omdat ‘cultuur’ een van de 
thema’s is die ik opvolg binnen de Vlaamse Jeugdraad. Meteen werd me duidelijk dat er veel meer 
gaande is binnen de kinderkunsten dan wat wij bij de Vlaamse Jeugdraad konden vermoeden. Op 
de studiedag Kinderkunsten, georganiseerd door VTi in mei 2008, werd ik gevraagd als panellid. Ik 
kwam al snel tot de conclusie dat ik een van de enige aanwezigen vanuit de jeugdsector was. Dat 
was voor mij het zoveelste bewijs dat er tussen de cultuur- en jeugdsector weinig tot geen contact 
is – iets waarin ik graag verandering wil helpen brengen. De link tussen cultuur en jeugd lijkt immers 
logisch: kunst- en cultuureducatie zijn essentieel in de leefwereld van kinderen en jongeren.

Hoe komt cultuur aan bod in het beleid van de Vlaamse Jeugdraad?

Als belangenbehartiger van kinderen, jongeren en hun organisaties is de Vlaamse Jeugdraad er 
van overtuigd dat kunst en cultuur kinderen en jongeren empoweren, sterker maken. Daarom 
stimuleren wij de kruisbestuiving tussen kunst en cultuur, en het jeugdwerk. Goede praktijkvoor-
beelden zijn zowel voor het (klassieke) jeugdwerk als voor de kunst- en cultuur(educatieve) orga-
nisaties zelf een grote meerwaarde. En ik denk dat niemand eraan twijfelt dat het samenvoegen 
van de vraag en het aanbod van beide sectoren kan zorgen voor meer dynamiek. 
Het jeugdwerk heeft een belangrijke intermediaire functie als cultuurtoeleider en cultuuraanbie-
der. Jeugdorganisaties kunnen er via hun werking immers toe bijdragen dat jongeren in contact 
komen met kunst en cultuur – een ervaring waar elke jongere recht op heeft. De rol van interme-
diairen om de brug te slaan tussen het aanbod van kunst en cultuur, en de wereld van kinderen 
en jongeren is van essentieel belang. Kinderen en jongeren hebben soms een extra duwtje 
nodig en de ‘bemiddelaar’ speelt daarin een cruciale rol. Zo kan een plaatselijke jeugdbeweging 
jongeren meenemen naar een toneelstuk in plaats van een film, en hen zo laten kennismaken 
met een minder voor de hand liggende vorm van cultuur.

Ik vraag me wel eens af waarom er tot nu toe niet meer samenwerking is geweest tussen de 
jeugdsector en de kunst- en cultuursector. Of misschien ligt het genuanceerder: op het lokale 
niveau slaagt men er vaak wel in om een samenwerking tussen de jeugd- en cultuurdienst op 
poten te zetten. In kleinere gemeenten zijn de cultuurbeleidscoördinator en de jeugdconsulent 
zelfs een en dezelfde persoon, ook al heeft dat meer te maken met budgetredenen dan met 
inhoudelijke motieven. Waar loopt het dan spaak op Vlaams niveau? Zijn de sectoren echt zo 
verschillend of liggen de ambities te ver uit elkaar? Kortom, een hele resem vragen om verder 
over na te denken. Maar ik voel dat bij de Vlaamse Jeugdraad de tijd daar is. Hopelijk kunnen we 
die ambitie voor meer samenwerking en overleg in de komende jaren in actie omzetten!
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pierslag missen ze steeds een camionette. Op hun 
groepsfeest willen ze bij wijze van kinderanimatie 
soms een poppenkast aanbieden. ‘Kennen jullie Froe 
Froe? Puck? Wij zetten een tent de hele krokusva-
kantie bij jullie op het terrein, als jullie zorgen dat de 
eerste twee voorstellingen op jullie feestweekend vol 
zitten. Ja, we bieden ze alle twee gratis en voor niks’. 
De KSA blij, want betere ‘poppenkast’ dan ooit. De 
programmator blij, want een nieuw publiek dat mond 
aan mond zijn hele speelreeks volpraat. Eerst speu-
ren, dan leuren. Die gasten in hun korte broek zijn nog 
de kwaadste niet.

Wel hanteren ze andere waarden dan het onderwijs. 
Codewoorden zijn ‘samen’, ‘speels’ en ‘origineel’. 
Een gezonde chaos, waarin leden ‘het zelf tof maken’, 
gaat boven de helderheid van strakke teugels. Kunst 
voor ‘jonggivers’ of ‘kwiks’ is dus liever interactief 
dan educatief, liever fun dan esthetisch, liever Studio 
ORKA dan pakweg Muziektheater Transparant. En nog 
het liefst van al is de voorstelling of het optreden maar 
één stuk van een veel breder pakket: een speurtocht, 
een moordspel achter de coulissen, meteen een knut-
selhoek bij de tentoonstelling ... Als er kunsteducatie 
bestaat voor scholen, waarom dan geen aanbod uit-
werken voor jeugdbewegingen? Er loopt in de culturele 
sector genoeg volk rond dat zijn eerste creatieve daad 
ooit stelde rond een kampvuur. 

Of jeugdbewegingen wel zitten te wachten op zo’n 
charme-offensief van de kinderkunsten? In elk geval 
heeft het vrijwillige jeugdwerk één groot voordeel: het 
komt soms tijd te kort om iets terdege voor te be-

reiden. Instapklare activiteiten van anderen zijn dan 
wel eens handig. Ik zeg maar wat: ‘Het grote kunst-
maffiaspel’, ‘Prêt-à-porter in ons kostuumatelier’, 
‘Mega Mindy gaat naar toneel’ ... Voor elke leeftijd 
vallen er kaders te bedenken die jeugdbewegingen 
tot de kinderkunsten kunnen leiden. Alleen hebben 
zij meteen ook één groot nadeel: ze willen het graag 
goedkoop, zoniet gratis. Maar is dat voor cultuurver-
kopers zo’n probleem? Wees creatief, denk deals uit: 
laat bijvoorbeeld een groep tegen een prijsje voor 
hun buitenlands kamp je buitenmuren herschilderen 
en geef ze er een voorstelling bovenop. Verras, lijm, 
wees flexibel, zoek de win-win, verlies al eens, maak 
je comeback. 

Tegelijk moesten we maar eens stoppen met die flirt-
bevordering altijd op de nek van de lokale of individu-
ele publiekswerker te schuiven. Er is een structurele 
aanpak nodig. Waar blijft die kunstenbon voor het 
georganiseerde jeugdwerk? Waarom laten cultuurhui-
zen de Dag van de Jeugdbeweging elk jaar aan hun 
neus voorbijgaan? Hoe lang is het nog wachten op 
toffe nationale acties à la ‘rent-an-artist’: schilder je 
lokaal met Luc Tuymans, steek je kampvuur aan met 
Johan Petit? Welk theaterhuis ensceneert als eerste 
het Jungleboek? Wie lanceert het initiatief ‘Word cul-
tuurgids’, dat leiders en leidsters met culturele inte-
resses ondersteunt als ‘toe-leid(st)ers’ voor de rest 
van hun groep? Waarom worden de nationale koepels 
van Chiro of FOS zelden uitgedaagd zich tot dit thema 
te verhouden? De toekomst is jong, de kansen ein-
deloos. In de zaal, in het lokaal. Open uw kleppen. 
Just that.

Eerst twee quizvragen. Eén voor culturo’s: wat is de 
grootste jeugdbeweging in Vlaanderen? En één voor 
jeugdleiders: in welke steden liggen BRONKS en 
HETPALEIS? Ik gok op meer foute dan correcte ant-
woorden. Op de vraag hoeveel jongeren de verza-
melde kinderkunstensector elke week bereikt, zou ik 
zelf ook moeten passen. Wel weet ik dat er zich elk 
weekend zeker een kwart miljoen kinderen en jonge-
ren in een uniformpje heisen om naar ‘de activiteit’ 
te gaan, en dat dat aantal vermoedelijk hoger ligt dan 
het eerste antwoord dat ik schuldig moet blijven. Over 
de wekelijkse doorsnede tussen beide velden kunnen 
we helemaal kort zijn: die moet zo goed als leeg zijn. 
Het verhaal van de kinderkunsten en het jeugdwerk 
lijkt dat van een ontbonden huwelijk nog voor de eer-
ste crush.

Vooral vanuit het perspectief van de jeugdbewegingen 
is dat raar. Verklede tochten, toneeltjes op het groeps-
feest, rollenspelen op vormingsweekend: het reguliere 
jeugdwerk is één groot theater. Maar samen naar het 
échte toneel? ‘Examenvergaderingen’ (onvoorbereide, 
kortere avondactiviteiten omdat de leiding moet blok-
ken) richten zich op de bioscoop, de bowlingzaal of de 
schaatsbaan. ‘Theater, dat is toch te veel schools?’ 
Het viel te horen op de Pedagogische Commissie van 
Scouts en Gidsen Vlaanderen, tégen het voorstel om 

‘kunst en cultuur’ als jaarthema voor te dragen aan 
de Verbondsraad, de algemene vergadering waar de 
basis de ultieme beslissingen neemt. Een jaar eerder 
had de Commissie het wel al eens gewaagd om dat 
thema daar voor te stellen. Reactie uit de zaal toen: 
‘Zo saai!’

Wees gerust, het is vooral van niet beter weten. Zeker 
in scouting, waar ‘zelfwerkzaamheid’ er van jongsaf in-
gesjord zit als een van de vijf basispeilers, behoort ex-
tern creatief aanbod niet meteen tot de eerste opties. 
‘Wat we zelf organiseren, doen we beter’. Bij chiro-
groepen is er vermoedelijk iets meer openheid, maar 
ook daar zullen verleidingstrucs nodig zijn. Pappen 
en nathouden is de boodschap. Tenminste, mocht de 
kinderkunstensector even verder willen kijken dan zijn 
halfblinde oogkleppen op scholen en families. Want 
wie de grote markt van het reguliere jeugdwerk wil be-
spelen, zal toch anders uit de coulissen moeten ko-
men dan met – zoals voor leerkrachten – een jaarlijks 
infomoment om het komende seizoensaanbod voor te 
stellen. Gelukkig kan dat ook zonder hip kapsel.

Voor het eerste contact volstaat een beetje enthou-
siast detectivewerk. Zoek naar de gaten, de noden, 
de vragen van jeugdbewegingen zelf. Met Sinterklaas 
zoeken ze al eens naar een grote zaal. Voor hun pa-

Als het jeugdtheater en de jeugdbeweging er allebei voor de jeugd zijn, waarom zijn ze er 
dan niet voor elkaar? Het is niet zo dat ze elkaar niet vinden. Ze lijken elkaar zelfs niet te 
zoeken. Delen ze nochtans niet hetzelfde speelveld van de vrije tijd? Sta ons toe even de 
noodtoestand uit te roepen. 

Verleid meer kinderen 
in korte broek

Wouter Hillaert
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Nathalie Roymans (Jenny + zelfstandig)

Mijn voorstellingen zijn vaak voor dertien- of veertienjarigen. Dat is geen heel bewuste keuze, 
maar de manier waarop ik dingen vertel, sluit gemakkelijk aan bij die leeftijd. De transformatie 
fascineert me, waarbij ze zich op die leeftijd voor even naar binnen keren, om pas later weer open 
te plooien. 

De leefwereld van jongeren is veranderd door de manier waarop ze communiceren. Ik merk dat 
ik hen nauwelijks kan bijbenen, maar als maker heb ik daar weinig last van. Natuurlijk zoek 
ik wel naar raakvlakken en hou ik rekening met pijnpunten. Verder ga ik er vanuit dat in een 
voorstelling verschillende lagen zitten en dat iedereen eruit kan halen wat hij wil: is het niet de 
taal dan is het wel de spanningsboog of het visuele aspect. 

Het is niet mijn bedoeling om hip te zijn. Ik vind ook niet dat theater voor iedereen moet zijn, of 
dat een voorstelling moet behagen om zoveel mogelijk mensen te bereiken. Als iemand liever 
gaat sjotten, dan is dat goed voor mij. Maar wie zin heeft in theater, moet de kans daartoe 
krijgen. En dus moet ik als maker moeite doen om een gesprek te voeren met mijn publiek. 

Theater geeft mij het gevoel ergens middenin te zitten, onvoorwaardelijk. 

Hanneke Paauwe (zelfstandig)

Wie mijn publiek is, is van minder belang dan dát het er is.

Ik heb vaak gehoord dat sommige van mijn ‘kindervoorstellingen’ niet geschikt zouden zijn 
voor kinderen. Hier spraken steeds volwassenen, geen kinderen. Ik kan me ergeren aan dat 
soort betutteling. Het argument is dat kinderen niet alles zouden snappen, maar snappen 
volwassenen dan wél alles?

Jeugdtheater is een uitnodiging aan mijn verbeelding: ga je mee spelen?

Brussel, met haar ongelofelijke culturele diversiteit, haar contrast tussen arm en 
rijk, de chaos van de stad, heeft ertoe bijgedragen dat mijn werk een steeds grotere 
maatschappelijke inslag krijgt.

Makers aan het woord 

Wim De Wulf (Ultima Thule)

Ik zie mezelf niet als theatermaker voor kinderen of volwassenen, maar als een maker die met 
figuren werkt. Wij maken vertellingen door het manipuleren van objecten en poppen - ver van de 
gewone poppenkast. Het figurentheater heeft een vormentaal die wellicht makkelijk kinderen of 
jongeren aanspreekt, maar met de poëzie en de rijkdom ervan kun je alle leeftijden ‘pakken’.

Er is altijd dat gezeur over de doelgroep. Je maakt geen voorstelling voor een doelgroep of 
volgens een bepaald educatief model. Je kunt uiteraard een voorstelling ‘samenstellen’ 
met de juiste ingrediënten, maar dan heeft ze geen greintje ziel. Dat is voor mij hetzelfde 
als de moleculaire keuken: het kan best dat foie gras en koffie chemisch een perfecte 
smaakcombinatie vormen, maar ik zeg er toch neen tegen.

Een goede voorstelling heeft verschillende lagen en werkt op elk niveau. In de film zie ik die 
gelaagdheid makkelijker opduiken dan in het theater: als ik met mijn zoon naar The Lion King 

ga, vindt hij vooral de prenten mooi. Ik zie pure Shakespeare.

Mijn thema is het zoeken, niet het vinden. Of het soort ‘vinden’ waarbij de volgende vraag 
alweer opduikt, want geen enkel antwoord is absoluut. Je mag gerust tonen aan kinderen dat je 
twijfelt, dat je niet alles weet en durft. 

Ik merk dat ik nu rijkere verhalen kan vertellen dan twintig jaar geleden. Ik heb ervaringen 
opgedaan, kloppen gekregen, krassen verzameld op mijn ziel. Als je met die bagage bovendien 
de juiste verteltoon vindt, kan je een jong publiek raken. Het mooie is dat je als theatermaker 
kunt tonen dat het nooit finaal gedaan is, dat er altijd weer een nieuw vertrekpunt komt. Dat 
ieder leven een slinger is, en dat je daarmee moet leren leven. 

De tijdsgeest? Ik heb er geen idee van wat die momenteel zou inhouden, want ik zit er 
middenin. Het is dus flauwekul om voorstellingen te maken ‘volgens de tijdsgeest’. We zullen 
pas binnen tien jaar kunnen begrijpen wat er nu allemaal aan de hand is.
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Peter Seynaeve (JaN)

Het verhaal van Hans Van Themssche boeit me meer dan pakweg het verhaal van een man 
van middelbare leeftijd die vier mensen zou omverknallen. Tijdens de jongvolwassenheid zijn 
emoties absoluut. Jongeren kunnen dan veel moeilijker relativeren. Dat geeft hen een onschuld 
en een kwetsbaarheid, maar het maakt hen ook gevaarlijk.

Ik werk met jongeren omdat ze een grote authenticiteit in zich dragen, een grote naturel, zelfs 
wanneer ze een personage spelen. Ze hebben geen theateropleiding gevolgd, ze kennen geen 
trucs. Volwassen acteurs moet je een aantal dingen afleren. Ik heb het bijvoorbeeld een beetje 
gehad met het ironiserend spelen – zie mij hier eens spelen, zie eens hoe relativerend ik met 
mijn rol en dus het leven kan omgaan. Ik wil dat leven en spelen samenvallen.

Ik wil het beschadigde kind tonen. Niet alleen de plezante facetten van jong zijn, niet alleen de 
vrolijkheid. Het is niet de bedoeling dat nonkels en tantes achteraf zeggen: ‘We hebben goed 
gelachen en hij heeft het toch goed gedaan’.

Ik erger me soms aan volwassenen die jongeren spelen. Meestal vragen ze een pas 
afgestudeerde actrice van 22 om zo’n rol te spelen, in de hoop dat dat nog ‘waarschijnlijk’ is. 
Ik denk dat het misschien pas interessant zou worden als een actrice van vijftig een meisje van 
zestien zou spelen. Maar het liefst zie ik een meisje van zestien een meisje van zestien spelen.

De multiculturele samenleving is tot dusver niet doorgedrongen tot mijn audities. Wanneer ik 
audities houd, komen er op de driehonderd kinderen drie kleurlingen, meestal adoptiekinderen. 
In de zaal zitten dan wél weer vaak scholen met een gemengde populatie, waardoor je de 
etnische mix toch nog een beetje binnenhaalt.

Ik merk niet veel van de MTV-snelheid waaraan kinderen ‘behoefte zouden hebben’. Meestal 
hebben de volwassen begeleiders het moeilijker met de traagheid van mijn voorstellingen dan 
de kinderen zelf. 

arlette Van Overvelt (luxemburg)

Ik verbind me emotioneel met momenten waarop de wereld opengaat voor een kind, zoals 
wanneer het leert fietsen. Als ik theater maak, wil ik naar het onderwerp kijken alsof ik het 
voor de eerste keer hoor of begrijp. Het heeft te maken met een behoefte om alles in vraag te 
stellen en bepaalde vaste ideeën achter me laten. 

Theater is bij uitstek een plek waar begrip kan ontstaan. Je kunt je er met iets of iemand 
identificeren. Kinderen hebben de kracht om zich open te stellen voor begrip. Vanuit dat streven 
naar onbevangenheid zoek ik bewust naar communicatie met de kinderen in de zaal. Ik heb 
steeds meer leren houden van hun openheid. En van het feit dat een zaal vol kinderen met 
natte jasjes niet stil is en zelfs een beetje stinkt. 

Inhoudelijk hoef ik mijn ideeën eigenlijk nooit aan te passen aan het feit dat ik theater voor 
kinderen maak. Als ik maar een vorm vind die aansluit bij hun leefwereld. Een thema als ‘angst 
voor de dood’ ga ik niet uit de weg, maar ik vertaal het naar een herkenbaar beeld voor een 
zesjarige.

Af en toe kan ik echt even genoeg hebben van ouders in de zaal. Als ze zich te veel met 
hun eigen kind bemoeien, belemmeren ze die kinderen om rechtstreeks met de spelers te 
communiceren. 

Jammer genoeg betrap ik mezelf soms op een te westerse blik. Het contact met allochtone 
kinderen is moeilijk, maar via schoolvoorstellingen kan het gelukkig wel. Mijzelf daar open voor 
stellen, is mijn manier om in de wereld te staan. Ik kan en wil er niet onderuit, omdat ze dingen 
toevoegen aan wat ik probeer te vertellen met mijn voorstellingen.
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Hybridisering
In de podiumkunsten zijn de scheidingswanden tussen de verschillende disciplines de laatste de-
cennia steeds minder rigide, zo blijkt uit de veldanalyse die VTi in 2007 uitvoerde (Metamorfose 

in podiumland). De hybridisering voltrok zich de afgelopen twintig jaar zowel op het niveau van 
de voorstellingen, op organisatieniveau als op het niveau van het globale podiumkunstenland-
schap. In de bijdrage van Joris Janssens is te zien dat deze trend ook zichtbaar is in het segment 
van kinder- en jongerenpodiumkunsten. Het landschap is meer multidisciplinair geworden: naast 
theater komen stilaan ook muziektheater en dans op de kaart, hoewel theater nog steeds de do-
minante noemer is. Ook op voorstellingsniveau is hybridisering aanwezig en wordt er op de scène 
al jaren geëxperimenteerd met het samenbrengen van verschillende podiumkunstendisciplines. 
Decretaal zitten de meeste organisaties nog verankerd onder de noemer ‘jeugdtheater’, ook al 
beperkt de werking van veel theatergezelschappen zich al lang niet meer tot het maken van ‘pure’ 
jeugdtheaterproducties. Wat de gezelschappen betreft, is er - net als bij vele producenten buiten 
de kinder- en jongerenpodiumkunstensector - een steeds grotere decalage tussen wat organisa-
ties feitelijk doen en hun decretale opdracht.

Een andere opvallende ontwikkeling is de toename van spelers en makers die zowel in het jeugd- 
als in het volwassenencircuit werken. Het toont aan dat de kinder- en jongerenpodiumkunsten 
zichzelf stilaan bevrijden uit het ‘reservaat’, om met Peter Anthonissen te spreken. Winst valt 
echter nog te behalen met het opzetten van coproducties of samenwerking met andere partners 
buiten het gebruikelijke jeugdsegment. En wat zou hybridisering kunnen betekenen voor de aan-
sluiting bij de leefwereld van het jonge doelpubliek? Welke rol kunnen beginnende makers hierbij 
spelen? Gerda Dendooven houdt een pleidooi voor een meer kwaliteitsvolle kunstbeleving via 
alle mogelijke jeugddisciplines.

Brede verbanden

Het feit dat de meeste van de jeugdgezelschappen in het Kunstendecreet binnen de categorie 
theater worden gesubsidieerd, kan de indruk wekken dat de hybridisering aan hen is voorbij-
gegaan. Een grondige blik op de werking leert ons echter dat de term ‘theater’ in dit geval 
misleidend is. Binnen de meeste productiehuizen in het Vlaamse landschap worden verschil-
lende kunstdisciplines vermengd, of bestaan ze naast elkaar. Al naargelang de mogelijkheden 
en grootorde wordt er geproduceerd, gepresenteerd en wordt een arsenaal aan workshops en 
educatieve projecten aangeboden. Kindertheater bestaat naast jeugddans en jongerenopera; 
kleine- en grote-zaalvoorstellingen wedijveren met voorstellingen op locatie. Ook zintuiglijkheid 
krijgt een opvallende plek binnen het aanbod van kinder- en jongerenpodiumkunsten. Het figuren-
theater speelt een eigen rol, door vanuit zijn aparte positie consequent verbanden te leggen met 
de rest van het podiumkunstenlandschap voor kinderen en jongeren. Dennis Meyer signaleert 
dan ook net bij het figurentheater een grote noodzaak om te creëren.

“Toneel vind ik meer iets voor 
oudere mensen.” 

Mohammed (18)
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Acties:

•	 Vers	bloed!	Kunstenaars	uit	andere	disciplines	inschakelen	bij	het	maken	van	kinder-	en	
jongerenproducties.

•	 Jongeren	zelf	meer	betrekken	bij	het	ontwikkelen	van	interdisciplinaire	en	multimediale	
platformen en voorstellingen.

•	 Een	meer	speelse	houding	van	programmatoren	in	het	gemengd	aanbieden	van	
voorstellingen in het jeugd- en avondcircuit.

Aanbevelingen en uitdagingen:

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Meer	coproducties	en	andere	vormen	van	samenwerking.
•	 Hybridisering	beschouwen	als	een	van	de	ingrediënten	van	een	dynamisch	

kinderkunstenlandschap in de toekomst.

Te onderzoeken:

•	 Hoe	kan	VTi	de	ontwikkelingen	rond	hybridisering	binnen	de	kinder-	en	
jongerenpodiumkunsten adequaat opvolgen?

•	 Tot	welke	effecten	leidt	hybridisering,	met	het	oog	op	de	aansluiting	bij	de	leefwereld	van	 
het doelpubliek?

Volgens Peter Anthonissen is de tijd definitief voorbij dat het jeugdtheater werd gezien als ‘een 
soort wachtkamer voor het grotere, serieuzere werk’. Het aanbod voor volwassenen en dat 
voor kinderen en jongeren komt steeds meer bij elkaar. Makers en uitvoerders werken in beide 
sectoren en ook volwassen toeschouwers zijn steeds vaker bij jeugdvoorstellingen te vinden. 
Hierdoor ontstaat er ruimte voor differentiatie in het aanbod en voor wederzijdse beïnvloeding. 
Programmatoren zouden hierop kunnen inspelen door, waar mogelijk, ook binnen hun eigen cul-
tuurcentrum de disciplinegrenzen soms op te heffen en meer overlap te genereren tussen het 
aanbod in het avondcircuit en dat binnen het jeugdcircuit. 

De nieuwe grenzen van (podium)kunst

Samenwerking met andere kunstdisciplines kan bijdragen aan de oplossing voor de actuele be-
zorgdheid binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten over de aansluiting bij de leefwereld van 
het doelpubliek. Veel jongeren zijn op hun eigen manier actief met verschillende kunstuitingen 
bezig. Ze maken hun eigen kunst en hanteren de bestaande grenzen tussen de verschillende 
kunstvormen niet als zodanig. Kunst is voor hen niet alleen theater, dans of muziektheater, maar 
net zo goed muziek of films maken en verspreiden via internet. Het bezoeken van een voorstel-
ling lijkt niet meteen de meest hippe kunstbeleving te zijn. Hiermee is niet gezegd dat jongeren 
niet langer geïnteresseerd zijn in de podiumkunsten; enkel het beeld dat zij ervan hebben is 
verouderd. Er ligt daarom nog een heel domein open voor producenten en programmatoren van 
kinder- en jongerenkunst om te zorgen voor een waarheidsgetrouw beeld van de kunstvorm. 
Samenwerking tussen verschillende kinder- en jongerenkunstvormen en een heldere communi-
catiestrategie voor de doelgroep zelf, kan hiertoe bijdragen. 

Een belangrijke extra stap is om via de creativiteit van kinderen en jongeren zélf een nieuwe 
invulling te geven aan de definiëring en hybridisering van het podiumkunstenlandschap. Een 
opmerkelijke conclusie van Peter Anthonissen is dat er binnen de kinder- en jongerenpodium-
kunsten nauwelijks gebruik gemaakt wordt van nieuwe media. Jonge makers die zelf opgroeiden 
binnen een digitale wereld zijn wellicht de aangewezen personen om het voortouw te nemen in 
deze grote uitdaging. 
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Maar anders dan die saaie volwassenen, maken kinderen alles voor het eerst mee. Bijgevolg 
bekijken ze de wereld vanuit een grote verbazing, en bovendien van onderuit. Kinderen stellen 
vragen om hun hoofd te verruimen terwijl wij, volwassenen, antwoorden geven die dat hoofd be-
grenzen. Zo geven wij hen vaak een vals gevoel van veiligheid.
We willen de controle houden, de toekomst veilig stellen, hen ‘slechte ervaringen’ besparen, en 
bovenal: wij willen niet falen. Maar kinderen zijn geen statussymbolen of gewetenssussers, ze 
zijn geen lege doos die gevuld moet worden, of een homp klei die gekneed moet worden naar 
onze verwachtingen. 

Wij zouden zoveel van die vragende, spelende, dromende kinderen kunnen leren. Ze hebben 
alles al in zich, het moet alleen nog even tijd en ruimte krijgen om te groeien. Daarom moeten 
we kinderen vooral veel aanbieden, zodat ze uit dat aanbod zelf kunnen kiezen. Niets opdringen, 
maar wel het vuur brandende houden dat ze in zich hebben. Nieuwsgierigheid en ontvankelijkheid 
aanwakkeren, hen aanporren hun grenzen af te tasten. Niet dwingen, wel aanreiken, met heel 
veel passie, en steeds opnieuw. Geef kinderen de vrijheid en tegelijk de veiligheid om zichzelf en 
de wereld te ontdekken en wacht daarna geduldig af. En vergeet nooit dat het gemiddelde kind 
niet bestaat. 

Kinderen zijn als sponsen

Ook slootwater gaat erin, maar zonder vocht verandert de spons in een steen. Daarom moeten 
we kinderen allerlei fantastische brokjes en gevarieerd voedsel geven om heel lang van te knab-
belen. Maar net zoals er ongezond voedsel voor het lichaam is, zo is er ook ongezond voedsel 
voor de geest, fastfood voor de kop dus.
Over gezonde voeding weet iedereen wel wat te vertellen, maar wat gezond geestelijk voedsel is, 
doen we snel af als goût et couleur, en verder geen discussie. Wij, de weldenkende volwassenen, 
beducht voor de ongezonde hap, bannen drank- en eetautomaten uit kantoren en scholen. We wil-
len gezond eten, gezond bewegen, strijden tegen ongezond voedsel, en de ongezonde levensstijl. 
En ondertussen consumeren wij maar al te graag vette brokjes fastfoodcultuur. Om ons hoofd te 
laten uitwaaien, zeggen we dan. 

Ook wat ons kind betreft, willen we dat het gezond eet en toch serveren we het, wanneer het 
ons uitkomt, van die snelle en makkelijke happen geestelijk voedsel. Zo krijgen we het zonder 
te veel weerstand weer stil. We denken er zelden aan hoe kwalijk die snelle happen op den duur 
wel zijn. Want culturele fastfood is voer voor tandelozen. Leer die kinderen toch een beetje hun 
kaakspieren te gebruiken, al kan een hap fastfoodcultuur soms lekker smaken.

Let wel: culturele fastfood heeft niets met genres te maken. Je hebt stevige boeken en flutboek-
jes, goede en kwalijke opera’s, waardevolle en pulpstrips, slimme en dwaze films... En alles kan, 
zolang het goed gedoseerd en gevarieerd is. 

Spruitjes leer je eten
Gerda Dendooven

Weet u nog, lang geleden, hoe het voelde toen u nog niet kon lezen? De letters dansten wild 
in het rond en u voelde zich een blinde in het land der zienden. Tot die letters op een dag een 
gezicht kregen, een vorm, een kleur. Zelfs een geur. Vis bijvoorbeeld, of zweet, wat vies was rook 
het beste. Een woordenwereld ging open ... Abstract werd concreet. Alles – of toch bijna alles – 
kon gezegd worden met die 26 lettertjes. De sleutels van een tot dan toe gesloten wereld lagen 
in uw handen. Wat een heerlijk moment van onoverwinnelijkheid. 

Kunnen lezen maakt sterk, al leer je naderhand ook dat taal grillig is en glibberig, onvatbaar en bij 
benadering. Want als je over een rode trui spreekt, over welk rood heb je het dan? En hoe groot 
is een grote vis? Woorden trekken de verbeelding op gang, ze zetten ons hoofd op het spoor van 
het avontuur. Een leven lang.

Dat iemand leert lezen en schrijven vindt iedereen normaal. Het is een recht. Scholen zijn daar 
goed in, ze hebben er de juiste mensen voor om al die ongeletterdheid uit de wereld te bannen. 
Het begint bij aap-noot-mies en eindigt bij autorijles. En onderweg leer je nog een en ander over 
economie. Maar dat culturele ontwikkeling een absolute noodzaak is, daar wordt nog steeds over 
gebakkeleid. Terwijl recht op cultuur even levensnoodzakelijk is als recht op water, licht, warmte 
en gezonde voeding.

Wij zijn zo dubbelzinnig. Vooral als het kinderen betreft. Kinderen zijn zelden economisch zo 
belangrijk geweest en toch denken we nog zo vaak: het zijn ‘maar’ kinderen. Dus hou het 
vooral leuk.

Opleuken

Het klinkt als een jeukende ziekte. Alles moet tegenwoordig leuk zijn en makkelijk behapbaar, 
evengoed voor volwassenen. We zijn zo bang om niet populair te zijn, liefde wordt er zelfs aan 
afgemeten. En als het kinderen betreft moet er bovendien nog een schep ‘pedagogisch verant-
woord’ bovenop. Wij, de goedmenende volwassenen, houden met onze angsten onze kinderen 
vaak ver van wat zij met het grootste gemak accepteren: vreemde boeken, bijzondere muziek, 
andere culturen, niet conformistische theaterstukken ... Terwijl kinderen veel meer aankunnen 
dan wij vermoeden.
Ze zijn zelfs helemaal niet zo anders dan u en ik. Ze zijn geen soort apart. Zij zijn evengoed dol 
op spannend, grappig en boeiend, net als volwassenen. Angst is ook voor hen een spel van 
aantrekking en afstoting, van grenzen aftasten. Zo leren ze hun eigen krachten te ontdekken, de 
kracht binnen in zichzelf. 
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Makers aan het woord

Dimitri Leue (zelfstandig)

Jeugdtheater is hetzelfde als volwassen theater, alleen is het toevallig toegankelijk voor 
kinderen. Gorki schreef: je moet hetzelfde voor kinderen schrijven als voor volwassenen, 
alleen beter.

Johan De Smet (KOPERGIETERY)

Ik maak voorstellingen omdat ik niet anders kan. In elke vezel van mijn lijf siddert iets heel 
onrustigs, dat alleen maar benoemd kan worden als de drang om theater te maken én te delen. 
Enerzijds voelt het aan als iets heel puurs, noodzakelijk om te (over)leven. Anderzijds lijkt het 
een vurige strijd tegen het heersende cynisme.
 
Ik voel de drang om ‘nu’ iets te maken, over het ‘nu’, met mensen van ‘nu’. Zielsgenoten. 
Jong én oud. Artistieke kompanen met de verwondering van een vierjarige, de nieuwsgierigheid 
van een zesjarige, de inventiviteit van een negenjarige, de ridderlijkheid van een tienjarige, de 
onzekerheid van een elfjarige, de bronstigheid van een dertienjarige … Om samen constructief 
nieuwe vragen te stellen over onszelf en een snel veranderende wereld.
 
Ik heb het geluk gehad om als kind al theater te mogen spelen/maken. Dat zit zo in mijn ziel 
gegrift, dat ik soms bijna fysiek kan voelen hoe belangrijk het is dat elk kind het recht heeft om 
zelfdenkend, zelfcreërend de wereld en cultuur te ontdekken. 

Theater maken is een levend en dynamisch iets, waarbij collectief nieuwe vragen worden 
gesteld over onszelf en over anderen. Een snel veranderende samenleving vraagt een kritische 
en innovatieve artistieke reflectie, die rekening houdt met de angsten, de verlangens en de 
noodzaken van een hele bevolking. Artistieke relaties aangaan met diverse groepen in onze 
samenleving is dan ook essentieel. Diversiteit behoedt ons ervoor om onkritisch achter één 
zaligmakend idee te hollen.
 
We erven cultuur niet alleen van onze voorvaderen, maar ook van generaties die nog 
niet bestaan. Cultuur is van nu en morgen. Ze leeft pas als een diversiteit aan kinderen, 
jongeren en volwassenen zich gezamenlijk kunnen ontwikkelen als kritische, zelfdenkende, 
zelfcreërende individuen.

We leven in woelige economische tijden, waar desondanks cultuur hoogtij viert. Nooit werden 
zoveel boeken, platen, film- en theatervoorstellingen ... gemaakt. En al die vrolijkheid moet ook 
aan de man gebracht worden. Dus hijgt de dictatuur van de consumptie in ieders nek, ondanks 
de vele goede bedoelingen. Alles moet goedkoper, toegankelijker voor een breder publiek, vetter, 
zoeter, hapklaarder, zonder teveel kauwwerk. Slimme marketeers bezetten steeds vaker cultuur-
huizen als waren het supermarkten. Ze bedenken plannetjes om hun ‘cultuurproduct’ aan te 
smeren alsof het een nieuw en onmisbaar diepvriesgerecht is. Maar ondertussen nemen ze een 
flinke hap uit onze portemonnee. Want fastfood – ook culturele – is veel duurder dan men ons 
wil laten geloven. Tegen een ideologie kan men zich verzetten, de dictatuur van de consumptie 
is veel lastiger te bevechten. 

We willen het zo goed doen

Hoe kunnen we onze kinderen dan behoeden voor al deze fastfoodinvloeden en -gevoelens? 
Moeten we toch niet beter wat normen bepalen, zeggen wat wel en wat niet, wat goed is en wat 
slecht? Hen oplepelen wat wij goed vinden omdat wij ervaring hebben? Kan dwang de ‘goede’ 
smaak ontwikkelen? Of ontwikkelt hun smaak zich autonoom? Moeten we hen niet een beetje for-
ceren om hun smaak op het goede spoor zetten? Kortom, moeten we hen geven waar zij van hou-
den, wat wij goed vinden of wat de commercie zo slim heeft bedacht om kindertjes te lokken? 

Spruitjes leer je eten, cultuur leer je proeven. En als je geen spruiten lust, zijn er ook nog broccoli 
en bloemkool waar je lichaam op termijn meer mee gebaat is dan met chickendips. 

Kunst en Cultuur zijn levensnoodzakelijke evidenties, net zoals bewegen, gezonde voeding, zuiver 
drinkwater ... Ze helpen om op een andere manier na te denken, een blik op de toekomst en het 
leven te werpen. Je leert verbanden te zien, structuren, je krijgt inzicht in de wereld en jezelf. 
Een boek, een theaterstuk, een concert, een film, een museum ... geven mensen die verbaal niet 
zo sterk zijn een ander middel tot communicatie. Ze kunnen er hun taal in vinden. Het helpt hen 
soms te overleven, biedt herkenning, neemt hen mee naar andere werelden. Net zoals woorden 
trekt cultuur de verbeelding op gang, zet ons hoofd op het spoor van het avontuur, geeft troost 
aan wie geen troost vindt. 

Gelukkig is er nog steeds de school. Wie van thuis uit nooit naar theater gaat, kan via school 
plots wel gebeten worden. Als acteurs maar overtuigd zijn van het belang van schoolvoorstellin-
gen. Als leraars hun kinderen maar durven te vertellen over kunst en muziek, en ze durven mee 
te nemen naar theater en musea. Wat je jong leert proeven, leer je voor het leven. En dus kan op 
school vaak de kiem worden gelegd die thuis geen potgrond vindt. 

Ik geloof in het ‘op sporen zetten’. Alles wat je nu zaait, zal ooit vruchten dragen, goede en slech-
te. Dus als je het slim aanpakt – als ouder, als leraar, als mentor – hangen de kinderen aan je 
lippen alsof je de Rattenvanger van Hamelen zelf bent. Ze houden zo van vurig vertelde verhalen. 
Zelfs al zijn die moeilijk of vreemd. Maar net als bij voeding, geldt ook hier: genoeg variatie! Een 
leven lang. Want te veel van hetzelfde maakt lusteloos en houdt dom.
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Het publiek wordt vaak onderschat. Kinderen kunnen veel meer aan dan volwassenen denken. 
Volwassenen projecteren vaak hun eigen wereld op wat kinderen moeten denken en voelen. Ik 
vind het bijvoorbeeld perfect legitiem om een ‘enge’ voorstelling aan te bieden aan een jong 
publiek. Kinderen mogen bang zijn en met dat gevoel leren omgaan.
Toch wringt zo’n voorstelling soms. We streven thuis het ‘welbevinden’ van het kind na en we 
hopen dat een kind zich in het theater ook goed voelt. Een mooie theaterervaring kan immers 
een opening creëren, waardoor kinderen later terugkeren naar het theater. Naar hier of naar 
andere voorstellingen. 

Bij DE MAAN zijn we geëvolueerd van theater waarin het woord centraal stond, naar 
voorstellingen die meer gebruik maken van een dansante beeldentaal. De link tussen dans 
en figurentheater is immers erg groot: een danser wil ontkomen aan de zwaartekracht, een 
poppenspeler doet hetzelfde. Ook de groeiende etnische diversiteit heeft baat bij minder talige 
voorstellingen, omdat veel kinderen het Nederlands minder goed beheersen. Onze evolutie 
naar een rijkere beeldtaal was nooit bewust daarop gericht, maar we worden wel voortdurend 
geconfronteerd met dat taalprobleem.

Philippe Verkinderen (zelfstandig)

Het is een uitdaging om theater te maken voor drieplussers, een leeftijdsgroep die de 
theatercodes niet kent en niet anders kan dan onbevangen kijken. Voor hen geldt de 
onverbiddelijke regel: iets is wat het is. Dat maakt hen tot het eerlijkste publiek dat je je kunt 
inbeelden. 

Toen ik voorstellingen voor de allerkleinsten begon te maken, heb ik alles wat ik dacht te weten 
over theater moeten loslaten. Mijn drang naar een interpretatie, een consequente verhaallijn, 
noem maar op ... Oog in oog met kinderen geldt enkel nog de vraag: boeit het? 

Theater maken voor kinderen heeft me veel geleerd over werken voor volwassenen. Bij schrijven 
hoort altijd schrappen, maar het is pas in een kindervoorstelling dat je de noodzaak daarvan 
inziet. Als ze zich vervelen maken ze dat namelijk met veel lawaai duidelijk.

Ik stel me vaak de vraag of een kind in China of Rusland mijn voorstelling zou snappen. En 
vervolgens of een achttienjarige of een vrouw van veertig er voeling mee zou hebben. Door 
jezelf zo te ondervragen, kom je los van leeftijd en culturele verschillen. 

Ignace Cornelissen (Het Gevolg)

Een voorstelling over managers van veertig past niet in het referentiekader van kinderen. 
Maar met onderwerpen als leven, dood of oorlogsvoering – die zelfs voor volwassenen moeilijk 
te bevatten zijn – worden kinderen wel geconfronteerd in hun jonge leven. Ik wil daarover 
communiceren om hen te helpen zich te wapenen tegen de negativiteit in de wereld.

Ik vraag me wel eens af of we wel speciale kunst voor kinderen moeten maken. Zou het niet 
beter zijn om ze vaker te confronteren met kunst tout court? Ook het bestaande aanbod 
van actuele en oude kunst is uitdagend voor kinderen. Werk van Panamarenko, Margritte of 
Breughel kan hun fantasie evengoed prikkelen. 

Er zijn in de samenleving bevoorrechte mensen die sowieso in contact komen met kunst, en 
heel veel mensen die dat niet doen. Wanneer je je kunstensubsidiebeleid wil legitimeren, 
moet kunst een groot maatschappelijk draagvlak hebben. Het aanbod uitbreiden of voldoende 
differentiëren is dan een mogelijke manier, zonder dat kunst daardoor minder kunst wordt of 
zonder dat ik daar artistieke compromissen voor moet sluiten. 

De verhalen die eigen zijn aan onze eigen cultuur zijn relevant om te vertellen - ook aan 
mensen die ze niet kennen. Ze zeggen veel over wie ik ben en waar mijn wortels liggen. Als ik 
zelf ergens anders ben, wil ik me ook graag onderdompelen in de mij onbekende verhalen. Wat 
niet wil zeggen dat je geen elementen uit een andere cultuur kan nemen en integreren in je 
eigen werk.

Willem Verheyden (DE MaaN)

Ik word in het figurentheater enerzijds ontroerd door de eenvoud van een pop of figuur, en 
anderzijds door het verbluffende karakter dat zo’n figuur kan aannemen. Iedereen weet dat 
het nep is, dat er een bepaalde illusie wordt gecreëerd. En toch kan een figuur je compleet 
betoveren. De soberheid ervan blijft me inspireren.

Binnen het figurentheater kan je alles waarmaken. Je kunt poppen laten zweven, je kunt 
flirten met de zwaartekracht. Waar de mogelijkheden van de acteurs stoppen, beginnen de 
mogelijkheden van de figuur. Dat maakt het een bijna magische theatervorm.

Kinderen zijn ongelooflijk ontvankelijk. En schaamteloos eerlijk: je ziet meteen of ze je illusie 
geloven of niet. Het metier van de figurenspeler is daarom bijzonder belangrijk. Als hij zijn werk 
goed doet, is hij eigenlijk onzichtbaar.



99

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL

Jeugddans
Het aanbod van kinder- en jongerendansvoorstellingen is de laatste jaren sterk gegroeid. De 
Vlaamse jeugddans1 staat aan het begin van een ontwikkeling, wat betekent dat er veel betrok-
kenen zijn, ook al ontbreken de lange ontwikkelingslijnen in het denken, spreken en maken nog. 
De behoefte hieraan neemt toe, maar loopt logischerwijs achter op de individuele ontwikkeling 
van makers. De relatieve onbekendheid van jeugddans leidt tot vragen en vooronderstellingen bij 
het publiek, maar ook bij partners uit het jeugdtheater. 
Het ontstaan van een eigen discours en de aanwezigheid van dansdramaturgen zullen helpen 
bij de emancipatie van jeugddans bij het grote publiek enerzijds, en de samenwerking met vak-
genoten uit de theaterhoek anderzijds. Een gezamenlijk discours kan antwoorden geven op de 
vraag wat dans voor of met een jong publiek precies is. Betekent het maken van jeugddans dat 
je compromissen moet sluiten ten opzichte van dans voor volwassenen? Hoe kan je over een 
jeugddansvoorstelling communiceren? Hoe kunnen onze wereldvermaarde dansgezelschappen 
voor volwassenen een enthousiasmerende rol spelen voor een jong publiek? Gerhard Verfaillie 
brengt het jeugddanslandschap in kaart aan de hand van enkele gedachten.

Een eigen plek in het landschap

Het aandeel dans binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten is veel kleiner dan dat van het 
theater. Wel zie je steeds vaker een combinatie van beide kunstvormen – een voorstelling met 
dansers als personages en een verhaal als rode draad. Ook zuivere dansproducties voor jonge-
ren, kinderen en zelfs peuters winnen aan bekendheid en belangstelling. De groeiende bekend-
heid helpt de jeugddanssector vooruit, zoals in het vinden van creatie- en speelplekken. Toch 
zorgen basale verschillen in uitgangsprincipes en aandachtspunten soms voor verwarring in de 
begeleiding van beginnende jeugddansmakers door collega’s met een theaterachtergrond. Het 
vocabulaire en de dramaturgie van dans en theater zijn wezenlijk anders en in een jeugdtheater-
huis is er niet altijd voldoende vakspecifieke expertise aanwezig. Choreografen starten meestal 
niet vanuit verhaallijnen en personages, maar vanuit ritme, energie of snelheid, wat consequen-
ties heeft voor het verloop van het maakproces.

Veel jeugddansmakers werken kleinschalig en zijn daardoor productioneel en financieel afhanke-
lijk van collega’s. Jeugdtheaterhuizen krijgen steeds meer aandacht voor jeugddans en bieden 
waar mogelijk ondersteuning. Maar huizen of werkplaatsen speciaal voor jeugddans zijn nog on-
dervertegenwoordigd in het totale aanbod. De behoefte hieraan wordt wel gevoeld, juist vanwege 
de hierboven genoemde verschillen. Samen met de groei van jeugddans als volwaardig segment 
binnen de jeugdsector, zal waarschijnlijk op termijn ook de ongelijkheid in creatieplaatsen opge-
heven worden. 

“Dans voor stel lingen geven me snel 
het gevoel dat ik het niet snap.” 

Ruth (22)

1. Gerhard Verfaillie gaat in zijn tekst in op de moeilijkheid een juiste bewoording te vinden, maar in deze tekst hanteren we het 
begrip ‘jeugddans’. 
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Acties:

•	 De	jeugddanssector	toont	eigen	initiatief	in	de	zoektocht	naar	creatieplekken	en	andere	
ondersteuning.

•	 Werkplaatsen	en	productiehuizen	met	een	theaterachtergrond	ontwikkelen	een	zesde	zintuig	
voor mogelijke samenwerking met jeugddansmakers.

•	 Programmatoren	stimuleren	de	keuze	voor	jeugddans	bij	ouders	en	leerkrachten	door	een	
gemengd aanbod van introducerende en abstractere jeugddansvoorstellingen.

•	 Aangepast	educatie-	en	communicatiemateriaal	voor	(jeugd)dans	wordt	ontwikkeld.

Aanbevelingen en uitdagingen:

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Aandacht	voor	opleiding	van	dansdocenten,	educatieve	medewerkers	en	dansdramaturgen.

Te onderzoeken:

•	 Het	jeugddanslandschap	in	kaart	brengen,	ook	buiten	Vlaanderen.
•	 Het	ontwikkelen	van	een	discours	over	dans	met/voor	kinderen	en	jongeren.

Meer en gemeenschappelijke communicatie over de vakspecifieke eigenschappen helpt de 
groei van een jeugddanslandschap vooruit en zorgt voor een betere samenwerking tussen jeugd-
dansmakers en collega’s uit de jeugdtheaterhoek. Het initiatief zal evenwel vooral bij de jeugd-
dansmakers zelf moeten liggen. 
Het is ten slotte ook een uitdaging voor de Vlaamse dansgezelschappen voor volwassenen om 
hun expertise en wereldwijde succes in te zetten ten behoeve van de ontwikkeling van de jeugd-
dans. Tot nu toe hadden zij hier maar weinig aandacht voor. Een onverstandige keuze, zo reageert 
Gerhard Verfaillie, al is het maar omdat de kinderen en jongeren van vandaag deel uitmaken van 
het volwassen publiek van morgen.

Dansworkshops voor een jong publiek

De meest effectieve manier om kinderen en jongeren kennis te laten maken met dans, ligt wel-
licht in het aanbieden van concrete dansworkshops waar ze de hedendaagse danstalen aan den 
lijve kunnen ondervinden. Eenmaal in aanraking met jeugddans, bijvoorbeeld tijdens deze intro-
ducerende dansworkshops, is het opvallend dat de jonge deelnemers veel sneller het niveau van 
abstractie kunnen en willen accepteren, dan wanneer zij als toeschouwer kijken naar dezelfde 
mate van abstractie in een jeugddansvoorstelling. Er is met andere woorden een verschil in het 
zelf ervaren van dans, en het kijken naar dans. Allicht liggen hier mogelijkheden om op in te spe-
len, zowel vanuit de dansproducenten als vanuit de educatieve organisaties. Naast het zelf actief 
exploreren van dans is er nog veel werk op het vlak van communicatie vanuit de jeugddanssector 
zelf richting het (jonge) publiek. Een aangepast discours, in een taal die kinderen en jongeren 
aanspreekt, kan de onbekendheid en de daaraan gekoppelde vooroordelen hopelijk omplooien in 
een open en meer geïnteresseerde houding. 
De onbekendheid met jeugddans is ook merkbaar in de terughoudendheid van veel leerkrach-
ten bij hun keuze voor schoolvoorstellingen. Zij vrezen dat dans een te moeilijk medium is voor 
hun leerlingen en dat een dansvoorstelling bovendien lastiger is om in de klas te verwerken. 
Educatieve omkadering is een essentieel opstapje voor het leren begrijpen en waarderen van 
jeugddans. De zogenaamde ‘danskoffer’ die momenteel speciaal voor danseducatie op scholen 
ontwikkeld wordt met kwalitatief aangepast educatief en communicatiemateriaal, is dan ook 
geen overbodige luxe. Daarnaast is er behoefte aan goed opgeleide dansdocenten en educatieve 
medewerkers met een dansachtergrond. 
Op hun beurt kiezen programmatoren minder vaak voor jeugddans binnen het aanbod omdat ze 
bang zijn voor een tegenvallende zaalbezetting en daaraan gekoppeld inkomensverlies. Zij kun-
nen echter een belangrijke rol spelen in het wegnemen van de koudwatervrees bij leerkrachten, 
door te variëren in de mate van abstractie in hun aanbod. Toegankelijke jeugddansproducties 
voor de jongste leeftijdsgroepen kunnen een positieve introductie zijn in minder narratieve jeugd-
dans op latere schoolleeftijd. Ook kan het vocabulaire rond jeugddans vergroot worden bij leer-
krachten via bijscholing, zodat omkadering in de klas makkelijker wordt.
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de non-prioriteit van de jeugdtheaters om dans te maken en op het feit dat de omgevingsfactoren 
in het creatieproces van dans anders zijn dan die van theater. 

Wat de spreiding betreft, blijkt uit onderzoek dat ‘maar’ zeven procent van alle jeugdvoorstellingen 
(familie en scholen) dansproducties zijn. Programmatoren vinden inderdaad moeilijk voldoende 
publiek voor dansproducties en scholen staan ook al niet echt enthousiast te trappelen. 

(2) 

En toch is het zeker niet allemaal kommer en kwel. Integendeel: recent, heel recent eigenlijk, 
heeft de dans voor een jong publiek een interessante pas voorwaarts gemaakt. Uit het plenaire 
overleg en de tekst De dans anno 2008: een voorzet, die de (vorige) beoordelingscommissie 
heeft opgesteld, blijkt een groeiende belangstelling voor de dans voor een jong publiek. Ook 
het aantal gehonoreerde projectaanvragen is verdubbeld van één naar twee (In 2008: Kabinet 
K. en keski.e.space – weliswaar ‘aangevuld’ met Nat Gras via kunsteducatie. In 2009: Kabinet 
K. en lapsus). Kwantitatief nog altijd bijzonder bescheiden, maar alvast een frictie in het non-
landschap. Zoals eerder aangehaald hebben jeugdtheaters onderdak geboden aan dansmakers 
en ook enkele cultuurcentra (bijvoorbeeld cultuurcentrum Hasselt) zetten coproductioneel in op 
dans voor een jong publiek.

Hoewel dans nog altijd als publieksmoeilijk ervaren wordt, groeit bij jeugdprogrammatoren in 
cultuurcentra de belangstelling. Met Spinrag heeft Kortrijk een dansfestival dat families en 
scholen kan aanspreken en internationaal oog heeft voor Franse producties. Het Krokusfestival 
in Hasselt ontving als internationaal festival met stimuli voor creatie en productie, in 2009 
voor het eerst projectsubsidies. Tijdens dat festival werd De dans ontsprongen georganiseerd, 
de tweede studiedag in drie jaar over deze problematiek. Tenslotte zijn aan de tafel van het 
Kinderkunstenoverleg van VTi inmiddels ook twee dansmakers aangeschoven.

(3)

Waarom heeft dit alles zo lang op zich laten wachten? Laten we even het verleden induiken, op 
zoek naar mogelijke verklaringen. Ik haal er hier vier aan, vier voorzetten die lijden aan veralge-
mening en onvolledigheid. Maar dat zijn aandoeningen waar mee te leven valt. 

Vooreerst heeft dé danssector vaak onvoldoende oog (gehad) voor zijn publiek en heeft bijgevolg 
ook niet geïnvesteerd in zijn publiek van (over)morgen (kinderen en jongeren dus). Een boutade? 
Zeker, maar niet (te) kort door de bocht. Enkele vaststellingen:
Op het Salon Dans tijdens Het Theaterfestival 2008: geen woord over ‘publiek’. In recente 
artikels in tijdschriften: idem. Vinden we soelaas in het masterplan voor de dans, het bekende 
Kanaries in de koolmijn? Allerminst! Dit werk telt 117 pagina’s tekst, waarvan elf over spreiding 
en zeven (!) over het publiek. Van die zeven zijn er vier en halve pagina’s ‘aanbevelingen’, inclu-
sief items over danskritiek en archivering, één item over kunsteducatie (waarvoor Bal Moderne 
vermeld wordt!), maar géén woord over kinderen/jongeren als publiek van (over)morgen. Hoe 

Dansfricties in een (non-)landschap
Over dans tout public, Calimero en Gustave Flaubert

Gerhard Verfaillie

(0)

Sommigen noemen het kinderdans (?), anderen jeugddans (!), nog anderen familiedans (?!) of 
dans voor een jong publiek (!?). Soms flirt het met ballet, dan weer met klassiek, af en toe botst 
het op woorden of op heuse streetlife. Vandaar: totdat we een waardige vertaling hebben voor het 
Franse danse tout public, swingen we gewoon voorbij elke terminologische spraakverwarring. Een 
tikkeltje onhandig, maar vooral ongegeneerd en vrijmoedig.

(1)

In een land dat aan de top staat van het mondiale dansgebeuren, in een land waarvan de hoofd-
stad zich graag de danshoofdstad van de wereld laat noemen, in een land dat een pioniersrol 
vervulde en waar grote topgezelschappen huizen, in een land waar jonge mensen van over de 
hele wereld naartoe komen om een opleiding te volgen, in zo’n land is de dans tout public weinig 
meer dan een non-landschap. 

Zo telt Vlaanderen geen enkel structureel gesubsidieerd dansgezelschap voor een jong publiek 
en werd pas in 2006 de eerste projectsubsidie-aanvraag voor een dansproductie achtplus ge-
honoreerd. Wellicht werden er voordien nauwelijks dossiers ingediend, maar dat is an sich ook 
al significant.

Wel is er een beperkt aantal kleine vzw’s dat soms minder de bedoeling heeft om een artistiek 
gezelschap uit te bouwen, dan wel om individuele makers van een sociaal en financieel dak te 
voorzien (Kabinet K., Nat Gras, Cacao Bleu, Lapsus, keski.e.space). De aldus beoogde artis-
tieke vrijheid wordt dan afgezet tegen de organisatorische klussen die de makers tijdens het 
werkproces toch op zich moeten nemen (bij gebrek aan overhead).

Anderzijds kloppen choreografen (soms) aan bij een beperkt aantal jeugdtheatergezelschappen. 
Hoewel het na Ugo Dehaes’ Rozenblad lang dansstil bleef bij Laika, coproduceert het huis nu 
de nieuwe productie van inti. Villanella heeft enkele danspassen gezet, terwijl KOPERGIETERY 
focust op choreografen uit eigen stal (Ives Thuwis, Joke Laureyns, Kwint Manshoven). Vooral 
fABULEUS heeft een volwaardig dansluik binnen zijn werking ontwikkeld (ook met wat in 
Nederland ‘jeugddans’ genoemd wordt: dansproducties die aansluiten bij de leefwereld van 
pubers en jongeren, genre Gender Blender van Randi De Vlieghe). Uit de gesprekken die ik met 
freelance makers had, blijkt dat ze dankbaar zijn om die mogelijkheden. Maar ze wijzen ook op 
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(4)

Er tekenen zich dus mogelijkheden af om tot een volwaardige positionering te komen van de 
dans voor een jong publiek binnen én het dansbestel én de kinderkunstenwereld. Vandaar weer 
vier voorzetten, ditmaal niet gespeend van enig idealisme. Maar ook dat is een aandoening waar 
mee te leven valt.

Essentieel om van een landschap te kunnen spreken zijn structuren die van dans voor een jong 
publiek hun corebusiness maken op het vlak van pre- en postproductie. Dat zouden jeugdthe-
aters kunnen zijn of bestaande (grote) dansgezelschappen uit het avondcircuit. Voorwaarde is 
wel dat ze in hun bestaande werking op een structurele manier een autonoom dansluik voor 
een jong publiek inbouwen (financieel, organisatorisch, infrastructureel én artistiek). Dans én 
theater én avond én familie, tout public avant la lettre, kortom: idealiteit. 

Ik beken meteen: wellicht te veel idealiteit. Daarom ben ik zeker ook gewonnen voor een kinder-
kunstenlandschap met daarin enkele structureel gesubsidieerde dansgezelschappen die auto-
noom en volwaardig naast de jeugdtheaters bestaan. In haast alle buurlanden is men vertrouwd 
met zo’n situatie. Het Nederlandse model bewijst overigens dat de dans voor een jong publiek 
zich hierbinnen heel divers kan presenteren: het danstheater van Meekers Uitgesproken Dans, 
de gestileerde danstaal van De Stilte, de balletinspiratie van Introdans Ensemble, de multime-
diale cross-overs van ISH, Danstheater AYA of Don’t Hit Mama.

Mijn tweede voorzet sluit daar trouwens naadloos bij aan: een werkplaats dans voor een jong 
publiek. Een plek voor onderzoek, stimulering en ontmoeting. Onderzoek naar lichamelijkheid en 
techniek, maar vooral naar de uitdagingen die een jong doelpubliek kunnen hebben op het crea-
tieproces. Onderzoek hoe tout public zich kan vertalen in de gelaagdheid van de creatie (en vice 
versa, uiteraard). Onderzoek ook naar dramaturgische methodieken daartoe. Daarnaast ook: 
het uitzetten van stimuli. Jonge dansmakers kansen geven om te werken voor een jong publiek. 
Of net zo goed choreografen uit het avondcircuit die daar zin in hebben. De bestaande (avond)
werkplaatsen (en zelfs kunstencentra) zouden deze rol op kunnen nemen als ze de voorwaarde 
van hierboven aanvaarden. Anders is er hoge nood aan een zelfstandige werkplaats dans voor 
een jong publiek in Vlaanderen.

Ten derde mag deze dans niet in dezelfde val trappen als haar volwassen evenknie: te veel 
pre- en te weinig postproductie. De cultuurcentra kunnen (en moeten) dan ook een essentiële 
rol spelen in de spreiding, communicatie en publiekswerking van dans voor een jong publiek. 
Dat betekent meteen wel dat ze het monopolie van theater in hun podiumprogrammering voor 
families en scholen doorbreken. Ook de kunsteducatieve organisaties kunnen, liefst in samen-
werking met de productiehuizen en de cultuurcentra, een actieve(re) rol opnemen in de eerder 
beschreven vertroebelde perceptie van de dans voor een jong publiek. En dan het onderwijs 
dat, in opvolging van de aanbevelingen uit het rapport van Anne Bamford, er hopelijk in slaagt 
cultuurtrajecten uit te schijven met volwaardige aandacht voor dans.

(of: waarom?) kan een sector zo weinig interesse hebben voor zijn (jong) publiek? Waarom 
het theater, de literatuur, de film, de klassieke muziek, de opera wel en de dans niet? Kan dit 
verklaard worden door het feit dat dé danssector zich, behalve voor de grote-zaalproducties, 
(graag/noodgedwongen) terugtrekt in de kleine(re) geborgen wereld van kunstencentra en werk-
plaatsen? Een begrijpelijke preproductionele optie, maar wel een optie met gevolgen voor de 
postproductie en de publiekswerking. 

Daarnaast heeft dé danssector nauwelijks een antwoord gegeven (of willen geven) op de pu-
blieksperceptie dat dans ‘moeilijk’ is. Ouders, kinderen en leraars wijzen er mij op dat deze zo-
genaamde complexiteit vooral gelinkt wordt aan het ontbreken van een narratieve (lees: talige) 
structuur. Dansers en choreografen op hun beurt verwijzen graag naar de ‘natuurlijke’ drang 
van elk kind om te bewegen en te dansen. Dat is wellicht zo, maar dan vergeten we niet dat 
die bewegingsdrang niet of nauwelijks gesocialiseerd wordt. Zo is het bon ton voor ouders om 
’s avonds voor het inslapen hun kind een verhaaltje voor te lezen. En dus het kind vertrouwd te 
maken met de narratieve structuren. Het is veel minder vertrouwd om de dag te beginnen met 
een gechoreografeerd ochtenddansje. 

Ten derde kijk ik naar de dansopleidingen, die te weinig deuren openen naar de boeiende we-
reld van professionele voorstellingen voor een jong publiek. Zo moest een jong afgestudeerde 
danser tijdens ons gesprek zelfs niet blozen toen zij (laat ik het bij ‘onschuldige onwetendheid’ 
houden, want dat valt te vergeven) dans voor een jong publiek herleidde tot kabouterpasjes. 
Anderzijds (en dit is best een aardige paradox) verdwijnen veel afgestudeerden juist niet door de 
grote poort van het avondcircuit, maar duiken ze op in commerciële dansclubs waar ze wel met/
voor kinderen/jongeren werken. 

Tenslotte wil ik ook even ter plaatse trappelen. Immers, de danssector voor een jong publiek 
zet zichzelf ook veel te graag in een spagaat: niet erkend door het avondcircuit en miskend 
door de jeugdtheaters. Toegegeven, de speelkansen voor deze dansproducties zijn beperkt. Er 
moet voor scholen op ontiegelijke ochtenduren bewogen worden, er is een beperkte repetitie-
infrastructuur en een tekort aan financiële middelen. Maar wat is het nut van zoveel Calimero-
attitude? Het wordt tijd voor een inhaalslag op het vlak van de professionalisering en imag-
ovorming waardoor het danslandschap voor een jong publiek een autonoom landschap kan 
worden, verweven met avonddans en complementair met jeugdtheater. Tot zolang de schotten 
er überhaupt nog toe doen.
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Makers aan het woord

Dirk De Lathauwer (fABULEUS)

Ik ben gefascineerd door de toestand waarin jonge mensen zich bevinden. Niet door hun 
concrete leefwereld, maar door hun voorlopige zijnstoestand. Het materiaal waar ik uit put 
bestaat uit verhalen of boeken met hoofdzakelijk jonge personages – wat niet per se boeken 
zijn speciaal voor jongeren. Ik wil met dat materiaal de confrontatie aangaan tussen mijn 
wereld, die van de jongere en het materiaal dat thematisch, taalkundig of historisch ver af kan 
liggen van hun eigen leefwereld. 

Het werken mét jonge mensen vind ik trouwens belangrijker dan het maken voor een jong 
publiek. Het voelt juist om professionele omkadering te bieden aan jong talent, nog voordat ze 
een opleiding hebben. Bij jong sporttalent is dat vanzelfsprekend, dus waarom niet in de kunst?

Als ik met jongeren werk, merk ik dat zij vaak nog geen vaste ideeën hebben over wat theater 
zou moeten zijn en dat breekt mijn eigen grenzen open.

De jongeren zelf zijn in de loop van de jaren niet wezenlijk veranderd. Hun zijnsproblematiek 
is dezelfde gebleven, alhoewel ik merk dat hun engagement anders is. Er zijn meer keuzes 
en daardoor zijn ze minder geneigd om zich voor langere periodes te binden. Ook is de 
samenstelling van de jongeren waar ik mee werk veranderd. Toen fABULEUS pas begon, waren 
de spelers vooral blanke tieners met een culturele opvoeding van thuis uit. Dat is vrij snel 
geëvolueerd naar een meer gemengde groep, zowel geografisch, sociaal als etnisch. Het is een 
verrijking van het werkproces, maar geen bewuste strategie van mij als maker. 

De thematiek van mijn werk is veranderd: vroeger creëerde ik personages die vluchtten in een 
fantasiewereld. Nu zet ik mensen op scène die de confrontatie aangaan met de bestaande wereld. 

Wim Vandekeybus (Ultima Vez)

Je werkt niet met dansers, niet met kinderen, maar met persoonlijkheden.

Als kinderen een slechte voorstelling hebben gespeeld, nemen ze hun skateboard en zijn ze 
een middag weg. Zij voelen zich daardoor niet depressief, zoals wij. 

Kinderen zijn geen ‘spontane’ dansers, dat is een misvatting. Ze hebben geen techniek.  
Ze hangen stijf en slonzig in elkaar. Het is een groot werk om hen ‘los’ te krijgen. Je kunt hen 
doen lopen, kruipen, vallen, ... maar het blijft werken met de schoonheid van de onkunde.

Ten slotte: een danslandschap voor een jong publiek zal niet zijn als het niet internationaal is. Ik 
wil hier even (handig) voorbij gaan aan financiële beperkingen en internationale prospectiemoge-
lijkheden, maar pleit er toch voor dat zowel productief als receptief werk gemaakt wordt van een 
internationalisering. Die is boeiend voor het publiek, maar even essentieel voor de dansmakers. 
Festivals zoals het Krokusfestival kunnen en moeten daar een spitante rol in spelen, vooral ook 
door het creëren van ontmoetingsplekken tussen Vlaamse en buitenlandse makers. 

(00) 

Flaubert schreef ooit: ‘Je kunt over wijn, liefde, vrouwen en glorie schrijven op voorwaarde dat 
je geen dronkenlap, minnaar, echtgenoot of soldaat bent.’ Als dit ook geldt voor dans voor een 
jong publiek, dan was het mij dus toegestaan. Een dansante gedachte.
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Randi De Vlieghe (fABULEUS + zelfstandig)

Ik heb hoe langer hoe minder het gevoel dat ik aan een bepaalde manier van theater maken 
moet voldoen. In het begin spiegel je je als maker aan grote voorbeelden. Tegenwoordig weet ik 
wat ik graag zie, en ook wat me helemaal niet interesseert. 

Je probeert als maker gevoelig te blijven voor de hedendaagse mens in de breedste zin van het 
woord. Maar ik wil dat begrip niet herleiden tot ‘diversiteit’ of ‘multiculturaliteit’, dat is me te eng.

Ives Thuwis (KOPERGIETERY + zelfstandig)

Het is iedere keer zoeken naar het punt waarop mijn wereld samenkomt met die van jongeren. 
Ik hoef geen artistieke toegevingen te doen om met hen te werken. Dat is belangrijk voor mij, 
anders zou ik het in ieder geval niet doen.

In het danscircuit voor volwassenen had ik sterk het gevoel dat ik niets meer kon 
teweegbrengen. In de jeugddans kan ik wel nog iets veroorzaken, zeker via de 
schoolvoorstellingen. Kinderen die uit zichzelf nooit naar dans zouden komen, leggen in die 
voorstellingen voor het eerst contact met een abstracte kunstvorm. 

Ik werk graag voor kinderen, omdat ik zelf een zekere naïviteit bezit. Soms heb ik het gevoel dat 
ik een groot kind ben. 

In de dansvoorstelling Mannen werd machogedrag gekoppeld aan een zekere sensualiteit. 
Er ging een erotiek uit van hoe de jongens met elkaar omgingen, zonder dat het over 
homoseksualiteit ging. De voorstelling lag moeilijk bij allochtone jongeren, maar toch vind ik het 
belangrijk dat zo’n voorstelling voor klassen blijft spelen: uiteindelijk is een steeds groter deel 
van de schoolbevolking van gemengde afkomst. Dat is een weg die we moeten bewandelen, 
niet uit de weg gaan.

Toegankelijkheid betekent voor mij een deur open zetten. Dat kan even goed zonder artistieke 
toegevingen te doen.

Goele Van Dijck (Nat Gras)

Ik ben begonnen als kleuterleidster, later ben ik naar de dansacademie gegaan. Veel van mijn 
collega’s hebben vanuit het theater kinderen ontdekt, ik heb eerst kinderen leren kennen, 
daarna theater. Daardoor heeft het lang geduurd voor mijn werk erkend werd als ‘artistiek’. Er 
heerst binnen de theatersector een groot negatief beeld over de onderwijssector.

Nu wordt er meer ‘scène-op-scène’ gewerkt, maar in het begin vonden de meeste 
peutervoorstellingen nog plaats in de zaal. Peuters wegen niet veel, dus die stoeltjes klapten 
dicht, met de peuters ertussen. Om maar te zeggen: je kúnt niet enkel inhoudelijk-artistiek 
denken. Met een peuterpubliek moét je rekening houden, al was het maar praktisch. 

Het is een misverstand dat dans een universele taal is, die kinderen spontaan kunnen vatten. 
Uiteindelijk is de hedendaagse danstaal voor elk kind een nieuwe taal, die het moet leren 
decoderen vanuit zijn eigen cultuur. Het is niet omdat dans een non-verbale taal is, dat alles 
vanzelf gaat. 

Het beeld dat de meeste kinderen over dans hebben, is er een dat bepaald wordt door de tv, 
waar mensen simultaan dansen of jumpen. In onze voorstellingen vragen kinderen soms: ‘En 
wanneer gaan ze nu dansen?’ Terwijl wij al twintig minuten bezig zijn. 

Na een voorstelling waarin een zwarte man meedanste, kwam een peuter met glunderende 
ogen aan mij vragen waar ‘aap’ nu was. Zij was zich totaal niet bewust van haar misvatting. In 
de tekenfilmpjes die zij kende liepen apen op twee poten, babbelden ze en droegen ze kleren. 
Zij had gewoon vanuit haar eigen leefwereld de associatie gemaakt met onze danser. 

We hebben een manier gevonden om de juffen te neutraliseren, door hen voor en na de 
voorstelling de rol van ‘organisator’ uit handen te nemen en hen te laten meegaan in de 
verwondering. Dat hebben kinderen nodig: ouders of juffen die verwondering kennen en kunnen 
ervaren. 

Peuters zoeken aanknopingspunten om wat op de scène gebeurt te toetsen aan hun eigen 
leefwereld. Toen ik tijdens een voorstelling mijn schoenen uitdeed, begon een peuter hysterisch 
te roepen: ‘Dat mag niet, dat mag niet’. Ik deed mijn schoenen terug aan en alles werd rustig. 
Is dat ‘artistieke toegevingen doen’? Op zo’n moment moét je gewoon reageren. Je mag nooit 
vergeten dat een peuter de externe factoren uit zijn leefwereld meebrengt, en dat die factoren 
bepalend zijn voor het verloop van de voorstelling. 
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(Vrij) aanbod
Sinds de emancipatie enkele decennia geleden werd ingezet, zijn de gesubsidieerde kinder- en 
jongerenpodiumkunsten1 een volwaardige kunstvorm geworden. Vlaamse jeugdvoorstellingen 
genieten aanzien in binnen- en buitenland. Het totale aanbod is enorm uitgebreid en ook een 
aantal producenten uit de vrije sector manifesteert zich steeds nadrukkelijker op de markt. Hun 
commerciële producties hebben vaak succes bij het brede publiek, mede door de grote aandacht 
voor marketing en merchandising, en hun spin-off functie in relatie met televisie. Educatieve 
schoolvoorstellingen met commerciële uitgangspunten spelen daarnaast in op de behoefte van 
leerkrachten, met voorstellingen die thematisch aansluiten bij het lesprogramma. Deze nieuwe 
‘vrije’ spelers stellen de gesubsidieerde sector voor een aantal uitdagingen.

Hoe maken podiumkunstenaars vandaag het verschil? Hoe kunnen producenten en program-
matoren de strijd aangaan met de commercialisering van het aanbod? Door zich aan te passen 
of nog nadrukkelijker te kiezen voor artistieke kwaliteit? Door kinderen en jongeren actiever te 
betrekken in het creatieproces? Met andere communicatietools? Op welke manier kan het pu-
bliek geholpen worden om in een klimaat van commercialisering en snelle consumptie te kiezen 
voor een kunstbeleving die inspeelt op nieuwsgierigheid en verwondering? En wat valt er – on-
danks de verschillen –te leren van de collega’s uit de vrije sector? Magalie Biesmans en Anita 
Twaalfhoven geven vanuit verschillende perspectieven een voorzet. 

Onderscheid in het aanbod, ook in de grote zaal

Het grootste aanbod vanuit de vrije sector ligt in het circuit van familievoorstellingen voor de grote 
zaal. Steeds meer kinderen en hun ouders vinden zo de weg naar de theaters, mede door lande-
lijke commerciële aandacht in kranten en op televisie, lange speelreeksen op dezelfde plaats, het 
opvoeren van gekende personages uit bestaande tv-series, stripverhalen of musicals, en de ver-
koop van allerhande producten rondom de voorstelling. Het groeiende publiek voor familievoor-
stellingen is uiteraard een positieve ontwikkeling, waar idealiter de hele kinder- en jongerensector 
van zou moeten kunnen profiteren. Maar de verschillen tussen voorstellingen uit de vrije sector 
en het gesubsidieerde circuit zijn doorgaans groot en er is weinig doorstroming tussen de twee. 
Door de commerciële media-aandacht en mediadeals voor voorstellingen van vrije producenten, 
associeert het brede publiek de kinder- en jongerenpodiumkunsten voornamelijk met dit deel van 
het aanbod. Het schept daardoor soms verkeerde verwachtingen ten aanzien van producties van 
makers uit het gesubsidieerde circuit. Een van de voornaamste uitdagingen is dan ook helder 
communiceren over de diversiteit van het aanbod, waarover hieronder meer.

“Als je geen cultuur kent, 
is dat een gat in je cultuur.”

Mike (15)

1. Als we spreken over gesubsidieerden binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten worden in hoofdzaak de producenten be-
doeld die structureel of projectmatig gesubsidieerd worden. Hierbij horen ook de makers die door omstandigheden ongesubsi-
dieerd, maar vanuit dezelfde artistieke doelstellingen werken.
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premièreladders in regionale dagbladen, of een camera van het journaal bij belangwekkende 
voorstellingen, leveren meer publiek op en helpen bij de herkenbaarheid van de gesubsidieerde 
podiumkunsten voor/met kinderen en jongeren.

De rol van de media is ten slotte enorm bij het bekend maken en duiden van het gevarieerde en 
grote aanbod. Het valt te betreuren dat de meeste media steeds meer aandacht besteden aan 
commerciële producties ten koste van minder in het oog springende kwaliteitsvoorstellingen. 
Vooral van de openbare omroep zou toch een groter engagement verwacht mogen worden ten 
aanzien van kunstenaars en organisaties die kinderen en jongeren niet louter als consument 
beschouwen, maar die hen op een prikkelende manier in aanraking brengen met de hedendaagse 
kunsten. De Ketnet-serie Click-ID over vijf vrienden met elk andere culturele interesses, en de 
bijbehorende website op CultuurNet Vlaanderen is een eerste schuchtere poging om de kinderen 
en jongeren via de televisie warm te maken voor cultuur. Kan een grotere betrokkenheid van de 
podiumkunstensector bij het ontwikkelen van nieuwe formats of tv-programma’s voor kinderen en 
jongeren een volgende stap zijn?

Tandenpoetsvoorstellingen

De zoektocht naar een eigen plek binnen het brede aanbod van kinder- en jongerenpodiumkun-
sten vraagt ook om zich duidelijker te verhouden tot, en zich te onderscheiden van voorstellingen 
uit educatieve hoek. Sommige leerkrachten kiezen uit het brede aanbod van schoolvoorstellingen 
liefst didactisch werk dat thematisch aansluit bij het lesaanbod, met onderwerpen als pesten 
of lichamelijke verzorging. In Nederland spreekt men over ‘tandenpoetsvoorstellingen’ wanneer 
het opvoedkundige aspect bij makers belangrijker wordt dan een gelaagde artistieke inhoud. 
Net als met het commerciële aanbod is een duidelijk onderscheid essentieel ten opzichte van 
gesubsidieerde makers – van wie de voorstellingen soms ook vergelijkbare thema’s bevatten. 
Overkoepelend is het daarbij van groot belang om scholen te overtuigen van de educatieve 
waarde van voorstellingen die geen afbreuk doen aan de artisticiteit. Ook hier is een heldere 
communicatie over de eigen uitgangspunten nodig om de gesubsidieerde voorstellingen met/
voor kinderen en jongeren te kunnen onderscheiden van het aanbod uit de vrije sector.

Er bestaat een reële behoefte vanuit het onderwijs aan betere thematische aansluiting van het 
aanbod van schoolvoorstellingen op het lesprogramma. Gesubsidieerde producenten zouden, 
mits intensief overleg en respect voor elkaars doelstellingen, in bepaalde gevallen maatwerk 
kunnen leveren aan een specifieke school. Uiteraard mag de artistieke integriteit van de maker 
ook hier nooit van ondergeschikt belang worden. Om deze mogelijkheden te onderzoeken zal 
eerst en vooral de lokale band tussen leerkrachten, programmatoren en makers aangescherpt 
moeten worden, om de specifieke wensen van een school te leren kennen. Een eigen leerlijn voor 
(podium)kunst en cultuur in kleuter- en leerplichtonderwijs kan dit stimuleren. Daarnaast kan de 
rol van programmatoren als intermediair tussen leerkracht en maker niet genoeg in de verf gezet 
worden. Persoonlijke begeleiding door programmatoren helpt leerkrachten om een gewenste en 
tegelijk uitdagende selectie te maken van artistieke voorstellingen binnen het brede aanbod.

Ook de gesubsidieerde producenten zijn gevoelig voor de vraag naar grote-zaalproducties. Toch 
is het cruciaal de oren niet enkel te draaien naar de succesvolle strategieën uit de vrije sector. 
Uiteraard is een meer commerciële en publieksgerichte denk- en handelswijze nodig, maar de 
artistieke integriteit die voorop staat bij makers uit het gesubsidieerde circuit mag daardoor niet 
in het gedrang komen. Produceren voor de grote zaal betekent ook op inhoudelijke punten soms 
een andere manier van werken. De vergroting van het potentiële publiek heeft een verhoogde 
aandacht voor toegankelijkheid als consequentie. Het publiek ervaart in een grote zaal meer 
afstand en zal sneller geneigd zijn weg te zinken in het pluche. Bovendien trekken familievoor-
stellingen voor de grote zaal sneller toeschouwers die minder ervaring hebben met de podium-
kunsten. Het streven naar toegankelijkheid hoeft echter geen artistieke of inhoudelijke knieval 
te betekenen. De eigenheid van het huidige kinder- en jongerenpodiumkunstenlandschap, het 
artistieke universum van de maker, staat voorop.

Om grote familievoorstellingen te kunnen maken en vervolgens ook de zalen te vullen, beschikt 
het merendeel van de kleine productiehuizen en individuele makers uit het gesubsidieerde circuit 
over onvoldoende middelen en mankracht. Jaarlijks in wisselend samenwerkingsverband één 
familievoorstelling voor de grote zaal produceren, is een uitdaging die reële mogelijkheden biedt 
om een plek te verwerven in dit deel van de markt dat aan populariteit groeit. Coproduceren vergt 
een open houding en bereidheid tot overleg, maar leidt ook tot het delen van kennis en kosten. 
Programmatoren kunnen een rol spelen door, in grote steden en idem cultuurcentra, een positief 
discriminatiebeleid te voeren in het plaatsen en spreiden van deze grote-zaalvoorstellingen. Een 
van de belangrijkste aanpassingen voor makers én programmatoren zal een andere manier van 
communiceren zijn met het publiek, via internet, televisie, merchandising, etc.

Communicatie: strijden met ongelijke wapens

Om toeschouwers te helpen een keuze te maken binnen het gevarieerde aanbod, is zoals gezegd 
herkenbaarheid noodzakelijk. De gesubsidieerde producenten delven vaak het onderspit wan-
neer het gaat om de commerciële relatie met landelijke media, doelgroepgerichte marketing of 
merchandising. Om met gelijke wapens te kunnen strijden, zullen meer inspanningen en meer 
communicatieve creativiteit vanuit de gesubsidieerde sector nodig zijn. 

De beeldcultuur waarin jonge en volwassen toeschouwers leven, voedt de groeiende behoefte 
aan (bewegend) beeld rond de verkoop van een voorstelling. De vraag van programmatoren aan 
producenten om ander en meer beeldgericht publiciteitsmateriaal is dan ook serieus te nemen. 
Actuele websites met scènefoto’s, links tussen producenten en cultuurcentra, verwijzingen naar 
recensies of weblogs van spelers, kunnen het publiek helpen bij hun keuze voor een bepaal-
de voorstelling. Daarnaast kan in specifieke gevallen, zoals grote-zaalvoorstellingen met lange 
speelreeksen op één plek, ook gedacht worden aan het plaatsen van landelijke advertenties, of 
het opzetten van commerciële deals. Voor individuele producenten of programmatoren uit het 
gesubsidieerde circuit is landelijke commerciële persaandacht of merchandising om financiële 
redenen vaak niet realiseerbaar. Maar een gedeelde aanpak om de sector als geheel ‘in de markt 
te zetten’ is een mogelijkheid waarbij kosten en lasten kunnen worden gedeeld. Gezamenlijke 
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Een voor allen, allen voor het publiek
Magalie Biesmans

Kinderen staan op en gaan slapen met Mega Mindy, Bumba en Piet Piraat. Waarom liggen ze 
niet wakker van Mijnheertje Kokhals of Leuke Mieke? Het antwoord lijkt eenvoudig. Commerciële 
bedrijven zoals Studio 100 en Disney zijn alomtegenwoordig in de leefwereld van kinderen. 
Gezinnen komen, of ze het willen of niet, voortdurend in aanraking met hun producten. Maar deze 
dominante positie hebben ze niet van de ene op de andere dag verworven.

De vrijetijdsinvulling voor kinderen, of het nu een bezoek aan een pretpark of aan de schouwburg 
is, moet in de eerste plaats leuk zijn. Zelf zullen kinderen bijna altijd kiezen voor het commer-
ciële aanbod, dat vaak licht verteerbaar is en onmiddellijke bevrediging van verlangens belooft. 
Bovendien heeft het een imago en naambekendheid bij kinderen weten op te bouwen. Daar 
tegenover staat het gesubsidieerde aanbod, dat niet alleen een inspanning van hen vergt maar 
ook onbekend, en dus onbemind is. 
De producten van pakweg Disney of Studio 100 staan voor betrouwbare herkenbaarheid. Je krijgt 
steeds waar voor je geld én voor je tijd. Waarom dan risico’s nemen? De agenda van kinderen 
zit immers propvol. De meeste kinderen beoefenen wekelijks minstens twee naschoolse acti-
viteiten. Daarnaast komen de activiteiten binnenshuis: tv kijken, computeren (surfen, chatten, 
gamen), huiswerk maken ... Als je vrije tijd beperkt is, is het logisch dat je voor activiteiten kiest 
waarvan je zeker bent dat ze je verwachtingen inlossen. 

De grootste uitdaging voor de gesubsidieerde sector ligt er dan ook in om cultuur bekender 
en aantrekkelijker te maken bij en voor kinderen, om een evidente plaats te kunnen veroveren 
binnen hun vrije tijd. Hoe? Door transmediaal te communiceren, door kinderen de mogelijkheid 
te bieden tot identificatie en participatie, en door structurele samenwerkingsverbanden aan te 
gaan. Niet alleen met elkaar en met belangrijke smaakvormers zoals media en onderwijs, maar 
ook met de commerciële sector zelf. 

Transmediaal is cruciaal!

Commerciële bedrijven weten op welke manier ze in de 21ste eeuw met kinderen moeten com-
municeren. De passieve ontvanger, zoals gekend sinds het ontstaan van massamedia, is geëvo-
lueerd naar een actieve gebruiker die zelf bepaalt wanneer en op welke manier hij een boodschap 
tot zich neemt: via tv, internet, een boek, een stripverhaal, een film, een game, speelgoed of 
andere merchandising. De combinatie van al deze kanalen maakt dat de producten van Studio 
100 verweven zitten in het dagelijkse leven van kinderen en een totale belevingswereld creëren. 
Het effectieve bezoek aan de schouwburg bij een Studio 100-voorstelling is zo de climax van een 
transmediale totaalbeleving. Voorafgaand kan de bezoeker zich al inleven in het verhaal en de 
personages. En ook na de voorstelling blijft de beleving voortduren via het herbekijken van de 
dvd, het spelen van het computerspel, of het eten van de ‘juiste’ koekjes. Dit in tegenstelling tot 

Acties:

•	 Een	maandelijkse	gezamenlijke	kinder-	en	jongerenpodiumkunstenladder	in	de	landelijke	en	
regionale dagbladen.

•	 Aandacht	voor	kinder-	en	jongerenpodiumkunsten	op	de	openbare	omroep	en	op	de	
commerciële zenders.

•	 Jaarlijks	één	grote-zaalvoorstelling	in	coproductie	op	strategische	momenten	binnen	het	
seizoen.

•	 Het	in	grote	lijnen	afstemmen	van	het	aanbod	tussen	collega’s	uit	het	gesubsidieerde	
circuit.

•	 Formats	ontwikkelen	voor	kinder-	en	jongerenprogramma’s	op	televisie.

Aanbevelingen en uitdagingen:

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Koudwatervrees	voor	de	vrije	sector	vervangen	door	een	grotere	eigen	zichtbaarheid.
•	 Gezamenlijke	landelijke	communicatie,	gekoppeld	aan	langere	speelreeksen	in	de	grote	

steden.

Te onderzoeken:

•	 Het	volledig	in	kaart	brengen	van	het	vrije	en	gesubsidieerde	aanbod	voor	kinderen	en	
jongeren.

•	 Wat	valt	er	te	leren	van	de	communicatiestrategieën	uit	de	vrije	sector?
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Als de gesubsidieerde sector jeugdtheater meer wil integreren in de leefwereld van kinderen, 
moet het ook samenwerkingsverbanden op lange termijn afsluiten met relevante media. Een 
voorstelling moet immers niet enkel op het podium staan maar ook daar zijn waar kinderen zijn: 
op internet en tv, op straat en in de winkel. Dankzij een structurele relatie met belangrijke kinder-
media is de commerciële sector erin geslaagd om cultuur binnen te smokkelen in de vrijetijdsbe-
steding van kinderen. Theatershows zijn als het ware spin-offs geworden van hun tv-programma’s 
en vice versa. 
In de vertaling van de podiumkunsten naar het dagelijkse leven van kinderen is nog een lange 
weg te gaan. Hierbij moet de gesubsidieerde sector zich de vraag stellen of het bereid is com-
promissen te sluiten, en zijn aanbod af te stemmen op een breed publiek en op een kanaal met 
specifieke kenmerken. Maar wie weet staan deze media wel te popelen om goede voorstellen?

Tot slot lijkt het raadzaam om de commerciële spelers niet langer te beschouwen als concur-
renten. Uiteindelijk komt het merendeel van de kinderen dankzij Studio 100 voor het eerst in 
aanraking met cultuur: door een musical van K3, een cd van Kabouter Plop of een boek van Piet 
Piraat. De commerciële sector verovert een steeds dominantere positie binnen de vrijetijdsbeste-
ding en de cultuurparticipatie van kinderen, maar elk kind heeft recht op een gevarieerd (cultuur)
menu. Daarom moeten we proberen het actieve vrijetijdspubliek te laten doorstromen naar het 
vaak nog onbekende aanbod van het gesubsidieerde veld. Dit kan enkel door muren te slopen en 
elkaar zonder vooroordelen in de ogen te kijken. Ondanks de wezenlijke verschillen valt er immers 
heel wat te leren van de marketingstrategieën van de commerciële sector. Vanzelfsprekend mag 
dit niet ten koste gaan van de artistieke eigenheid van de gesubsidieerde huizen. De oefening 
vergt ongetwijfeld heel wat creativiteit, maar daar zou in deze sector geen gebrek aan mogen 
zijn. Toch?

een bezoek aan het gesubsidieerde theater, waar na afloop van de voorstelling geen contactmo-
menten meer zijn om de beleving te laten voortduren of opnieuw op te roepen.

Het belang van participatie en identificatie 

Door de herkenbaarheid en de herhaling van bepaalde situaties uit het commerciële aanbod, 
zoals liedjes of stopzinnen, kunnen kinderen participeren aan de voorstelling. Samson en Gert 
slagen er bijvoorbeeld keer op keer in om echte interactie tussen het podium en de zaal tot stand 
te brengen. Daarnaast worden commerciële verhalen vaak volgens een bepaald stramien opge-
bouwd (inleiding, probleem, oplossing, einde). Deze logische structuur zorgt voor herkenbaarheid 
en appelleert aan het dagelijkse leven van kinderen.
Meer nog. Door middel van een eigen balletschool betrekt Studio 100 kinderen zelfs tijdens het 
creatieproces. Een podium vol zingende en dansende kinderen heeft een aspirationeel effect. 
Het doet kinderen dromen en hopen dat zij daar ooit staan. Ook voor de gesubsidieerde sector 
is het belangrijk om kinderen te betrekken bij de voorstelling. Dat kan door hen tijdens de voor-
stelling iets aan te leren of hen op het podium uit te nodigen, maar ook door producten over je 
voorstelling te creëren: een site, een speels boekje, een cd, een stripverhaal ... 

Een tweede aspect is de manier waarop kinderen de mogelijkheid geboden krijgen zich te identi-
ficeren met de personages. Daar waar het in de commerciële sector veelal draait om het perso-
nage, overstemt in de gesubsidieerde sector de acteur vaak het personage dat hij speelt: Peter 
Van de Velde staat in de schaduw van Piet Piraat, terwijl Dimitri Leue duidelijk door zijn personage 
Don Kyoto heen schemert. Bewondering leidt tot verwondering en dat lukt vaker bij personages. 
Tenzij de acteur een idoolstatus heeft! 
Ten slotte hoeft het niet noodzakelijk afbreuk te doen aan de artisticiteit van de maker om per-
sonages doorheen verschillende voorstellingen te laten terugkeren. Ook zo kunnen kinderen een 
band opbouwen op met hun idolen. Herkenbaarheid is belangrijk, kijk maar naar het succes van 
Kapitein Winokio. Dus waarom van Miss Moskou niet de Tiny van de podiumkunsten maken? Of 
een reeks produceren over koning Armandus de Zoveelste? 

Eendracht maakt macht 

Aangezien het de capaciteit van een enkel theaterhuis overstijgt om de dominantie van de commer-
ciële spelers te doorpikken, moet de gesubsidieerde sector de handen in elkaar slaan. Collectieve 
marketing speelt hierbij een belangrijke rol. Tijdens de Jeugdtheaterdagen in Nederland zetten 
meer dan honderd jeugdtheaters hun deuren open. Uit onderzoek blijkt het succes: in 2008 was 
twintig procent van de jeugdtheaterbezoekers nieuw publiek. In Vlaanderen organiseerden ver-
schillende gezelschappen in 2008 voor de eerste maal Het Paletfestival. Dit is een eerste stap 
in de goede richting maar een grootschalig initiatief, zoals de Jeugdtheaterdagen, ontbreekt in 
Vlaanderen vooralsnog. Waarom niet de krachten bundelen voor een initiatief dat in Nederland 
zijn nut reeds heeft bewezen? 
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In het gesubsidieerde jeugdtheatercircuit daarentegen horen zoete sprookjes, brave liedjes en 
volwassen spelers die op de hurken gaan om de kinderwereld tot leven te brengen, tot een grijs 
verleden. Met theater, dans, opera, musicals, muziek, mime, cabaret, poppen- en objecttheater is 
het landschap rijkgeschakeerd. Podiumkunst voor jong publiek is niet alleen te zien bij de jeugd-
theatergezelschappen; ook steeds meer gevestigde gezelschappen voor volwassenen brengen 
theater voor kinderen en jongeren. Bovendien biedt het aanbod voor elke leeftijd wat wils. Aan 
de ene kant van de groeicurve raken voorstellingen voor vijftienplussers aan het aanbod voor 
volwassenen, aan de andere kant zitten voorstellingen voor tweeplussers in de lift. Het jeugdthe-
ater boeit ook een volwassen publiek. Klassiekers uit het wereldrepertoire op kindermaat, actu-
ele drama’s over kinderen van vluchtelingen of kleurrijke tragikomedies rond het moderne gezin 
spreken zowel kinderen als ouders en grootouders aan. Het jeugdtheater is in alle opzichten een 
volwassen kunstvorm.

Zuigkracht

Waarom geeft het publiek dan zo vaak de voorkeur aan de voorstellingen van vrije producenten? 
Pieter Tiddens, die in zijn voorstelling Kindercabaret de commerciële kindercultuur op de korrel 
neemt, zei in het vakblad TM1: ‘Wat wij in het jeugdtheater doen, is in wezen marginaal en te zien 
als een “ondergrondse tegenbeweging”. Er gaat bij voorstellingen uit de vrije sector een enorme 
zuigkracht uit van de commercie en de merchandising.’
De zuigkracht waar hij over spreekt, heeft veel te maken met de marketing rond deze voorstel-
lingen. De publiciteitsmachine van de vrije producten is zeer goed geolied. Om te beginnen kiest 
men steevast voor bekende titels van populaire films, televisieseries of kinderboeken die bij ie-
dereen een bel doen rinkelen. Publiek dat niet op de hoogte is van het aanbod, kiest eerder voor 
Suske en Wiske, Pluk van de Petteflet of Ciske De Rat dan voor titels als Zolang het sneeuwt van 
De Wetten van Kepler, Enkele reis van BRONKS of Riket met de kuif van Speeltheater Holland.

Ook werken de commerciële producenten doeltreffend samen met de televisie, zowel de com-
merciële als de publieke omroep. Een vorm van samenwerking die bij het gesubsidieerde jeugd-
theater nagenoeg ontbreekt. Zo pakte V&V Entertainment het in 2005 groots aan met de musical 
Annie. Jeugdzender Z@ppelin van de Nederlandse publieke omroep maakte een ware soap over 
de zoektocht naar een hoofdrolspeelster voor Annie. Als gevolg daarvan zaten de zalen twee 
seizoenen lang vol, met in totaal 275.000 bezoekers. Daarna volgde Op weg naar Fame, een 
zevendelige televisiereeks waarin een groep jongeren tijdens de audities van de musical Fame 

van V&V gevolgd werd.
Daarnaast zijn de commerciëlen succesvol in hun contacten met sponsors. Douwe Egberts bij 
Annie, Pickwick bij Fame en bij The Wizzard of Oz kwam Albert Heijn in actie. Met personages die 
optraden in commercials van de supermarktketen en kaartjes voor de musical als cadeau bij de 
boodschappen. In de eerste twee en halve weken werden zo niet minder dan 200.000 kaarten 
verkocht. Bij K3, The Winx Club of Mega Mindy helpt de merchandising bovendien een handje 
mee, met cd’s, dvd’s, tasjes, agenda’s en stickers van de publiekslievelingen in de grote speel-
goedketens. Dan is er niet veel meer nodig om het publiek massaal over de drempel te krijgen. 

Creatief op de commerciële toer 
Anita Twaalfhoven

Wanneer acteurs Liesbeth De Wolf en Niels Destadsbader als Suske en Wiske op het toneel 
verschijnen, zit de stemming er meteen in bij de honderden kinderen in de zaal. Familiemusical 
De Circusbaron drijft op de naambekendheid van de stripboeken van Willy Vandersteen. Het is 
een van de voorstellingen in het commerciële circuit die dit seizoen met een herkenbare titel, 
een vrolijk verhaal en vlot gezongen liedjes de theaterkassa’s doen rinkelen. Net als High School 

Musical naar de gelijknamige swingfilm, Schateiland naar het populaire piratenboek van Robert 
Louis Stevenson of Sprookjesboom op reis met het Sprookjesbos van de Efteling in de hoofdrol. 
Het publieksbereik van deze musicals verbleekt echter bij commerciële kanonnen als Kabouter 
Plop, Piet Piraat, de meidengroep K3 of de glitterfeeën van The Winx Club. Zo brak het Vlaamse 
attractiepark Plopsa De Panne het eigen bezoekersrecord met een griezelshow van Piet Piraat, 
goed voor 56.000 bezoekers in één weekend. In het World Forum Theater in Den Haag waren 
de theatershows van zangeressen Karen, Kristel en Kathleen van K3 al op voorhand met zo’n 
70.000 kaartjes uitverkocht. Ook televisiester Mega Mindy verovert sinds kort de theaters, met 
de bekende slogan: ‘Is het een vogel, is het een vliegtuig? Nee, het is Mega Mindy!’

Het gesubsidieerde jeugdtheater ondervindt de gevolgen van de successen uit de vrije sector. 
Programmatoren zien de bezoekersaantallen teruglopen, omdat het grote publiek liever naar een 
bekendere naam gaat. Ook staan gezelschappen steeds vaker voor een dichte deur bij theaters 
waar zij graag willen spelen. De vrije producten trekken niet alleen meer publiek, ook in andere 
opzichten zijn ze een gewilde zakenpartner. Meestal staan ze garant voor een groot deel van de 
inkomsten, zodat theaters nauwelijks financieel risico lopen. Terwijl gesubsidieerd jeugdtheater 
vaak op basis van uitkoop wordt verkocht en het onzeker is of de zaal gevuld zal zijn.

Talent

Je zou simpelweg kunnen stellen dat de commerciëlen beter en leuker zijn dan de gesubsidi-
eerden. Maar wie de shows met figuren als Kabouter Plop of Piet Piraat in de hoofdrol wel eens 
heeft gezien, kan zich moeilijk voorstellen dat ze het publiek massaal naar binnen lokken met 
het verhaal en het talent van de spelers. In artistiek opzicht staan de voorstellingen van de vrije 
producenten nogal eens in schril contrast met het gesubsidieerde jeugdtheater. 
Sommige grote musicals van de vrije producenten maken de verwachtingen waar. Zo is Ciske De 

Rat van Joop van den Ende Theaterproducties net zo ontroerend als de film, met een meeslepend 
gezongen en geacteerd verhaal over de lotgevallen van een mishandeld kind dat zich dapper 
door het leven slaat. Net als The Sound of Music van Efteling Theaterproducties, met een gouden 
gouvernante in de hoofdrol die je ieder kind toe zou wensen. Een andere keer blijft het verhaal 
in de voorstelling oppervlakkig en is het spektakel eromheen leuker dan de spelers, dansers of 
zangers. In het slechtste geval zie je slecht geschoolde volwassen spelers in te korte broeken of 
met roze strikken in het haar kinderachtige personages over het voetlicht brengen.

1. Anita Twaalfhoven. 2005. ‘Kindercabaret, interview met Pieter Tiddens’. TM.
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De huidige groepen van beperkte omvang brengen overwegend kleinschalige voorstellingen met 
een handjevol acteurs. Er zijn te weinig middelen voor grote-zaalvoorstellingen voor de jeugd, 
waaraan zowel bij de theatermakers als bij het publiek wel degelijk behoefte blijkt te bestaan. 
Meer differentiatie in de grootte van de gezelschappen brengt ook meer variatie in het aanbod 
met zich mee. Met grootschalige familievoorstellingen kan het gesubsidieerde jeugdtheater zich 
meten met de commerciëlen. Bovendien moet de Basisinfrastructuur een nauwere band creëren 
tussen gesubsidieerde gezelschappen, schouwburgen en publiek.

Sommige jeugdtheatergezelschappen hebben de handschoen al opgepakt en maken familievoor-
stellingen die een breder publiek aanspreken. Zo speelde Theatergroep MAX de grote-zaalvoor-
stelling Peter Pan was hier en speelde Het Laagland Ronja de roversdochter, naar het bekende 
boek van Astrid Lindgren. Maar ook een gezelschap voor volwassenen als Bonheur zette onlangs 
met Alleen op de wereld een familievoorstelling met een herkenbare titel op de planken. 
Ook de theaters gaan mee in de tendens om meer publiek te trekken voor het gesubsidieerde 
jeugdtheater. De onlangs verbouwde Haarlemse Stadsschouwburg opende met de grootschalige 
musical Batte van Theater Wederzijds en Huis aan de Amstel, die vervolgens langere tijd in het 
theater te zien was. Deze twee gezelschappen gaan fuseren en zijn vanaf 2009 verzekerd van 
een plek in de Basisinfrastructuur als het jeugdgezelschap van Amsterdam. Het Amsterdamse 
Jeugdtheater De Krakeling gooit eveneens het roer om en laat een aantal vast aan het theater 
verbonden gezelschappen langere tijd met hun voorstellingen in het theater staan. Zo was Peter 

Pan was hier voor het eerst vijf weken achtereen in dit jeugdtheater te zien. Dan is er tijd om 
door mond-tot-mondreclame een breed publiek te bereiken. 

Internetsoap

Een volgende stap is het verbeteren van de marketing van het gesubsidieerde jeugdtheater. 
Die staat in vergelijking tot de commerciëlen nog in de kinderschoenen. Drie organisaties met 
projecten op het gebied van jeugdmarketing - de Jeugdtheaterdagen, Jeugdtheater Plus en RIV 
The Kid - organiseerden enkele jaren geleden een studiedag over de marketing van het gesub-
sidieerde jeugdtheater. Onderzoeksbureau Qrius gaf daar tien geboden voor kindermarketing, 
zoals: ‘ken je doelgroep’, ‘benader ook de ouders’, ‘houd rekening met verschillen tussen jon-
gens en meisjes’ en ‘kies voor een multimediale en multitasking benadering’. De schouwburgen 
kregen naar aanleiding daarvan het idee om in het verlengde van de Jeugdtheaterdagen van het 
Bureau Promotie Podiumkunsten een landelijke ‘kidsclub’ op te zetten. Met jeugdactiviteiten 
gedurende het hele seizoen en de Gouden Krekels, het logo van de prijzen voor jeugdtheater, 
als beeldmerk. Dat plan is nog maar mondjesmaat in praktijk gebracht. Maar inmiddels biedt de 
website www.jeugdtheaterdagen.nl wel het hele jaar door een link naar Hyves en informatie over 
de gezelschappen die in Nederland te vinden zijn. 
Ook het op dezelfde studiedag gepresenteerde marketingconcept van CultuurNet Vlaanderen, 
met de titel ‘Vlieg je mee’ en de website voor kinderen www.vliegjemee.be, is aanstekelijk. Jong 
publiek kan zich aanmelden bij de Bende van Vlieg in ruil voor tips en kortingen op kaartjes. De 
Vliegbrief geeft cultuurtips en met het logo van de Vuurvlieg kondigen programmatoren specifieke 
voorstellingen aan.

Eigen cultuur

Maar het verklaart nog niet waarom juist kinderen zo worden aangetrokken door de populai-
re kindercultuur. In dit verband is een themanummer over de beeldcultuur van kinderen2 van 
Cultuur + Educatie uit 2006 een eyeopener. Amerikaanse wetenschappers van de Pennsylvania 
State University doen hierin verslag van een studie naar die beeldcultuur. Hen viel op dat de 
zogeheten kunst die kinderen op school of in clubverband maken, hemelsbreed verschilt van 
de tekeningen die kinderen thuis maken. In de laatste wemelt het namelijk van de stripfiguren, 
popsterren of personages uit animatiefilms, computerspelletjes of commercials voor speelgoed, 
zo benadrukken de diverse auteurs. ‘Sommige tekeningen en schilderijen ziet men al meer dan 
honderd jaar als kunst van kinderen,’ schrijft auteur Brent Wilson. Maar, zo vraagt hij zich af, zou 
dit fenomeen ook bestaan als volwassenen geen aanwijzingen hadden gegeven over onderwerp, 
medium, formaat, stijl en expressief karakter?
De meeste kinderkunst is in feite een coproductie van kinderen en volwassenen. De beeldcul-
tuur waar kinderen zelf voor kiezen, is gebaseerd op de populaire, commerciële cultuur. Dat komt 
volgens de wetenschappers niet alleen doordat ze daar zo dol op zijn, ook omdat ze zich graag 
afzetten tegen volwassenen. Zo profileren ze zich als individuen en leden van een eigen cultuur.

Trekken we deze lijn door naar de podiumkunsten, dan sluiten de meeste voorstellingen uit 
de vrije sector hier mooi bij aan. Het publiciteitscircus hieromheen bereikt kinderen immers 
zonder de tussenkomst van volwassenen, via de televisie, radio, internet, speelgoedwinkels of 
tijdschriften voor de jeugd. En dat geeft misschien het gevoel dat het ‘echt van hen’ is en niet 
‘goedgekeurd door ouders en leerkrachten’. Terwijl een bezoek aan het gesubsidieerde jeugd-
theater meestal een initiatief is van ouders of school. Kinderen lezen de folders en lesbrieven 
niet als eerste, en in de media voor de jeugd is er nog steeds nauwelijks een plek voor dit 
jeugdtheater.

Concurreren

Het is dan ook niet voor niets dat het commerciële aanbod het gesubsidieerde jeugdtheater in 
de hoek drijft. Volgens een rapport van de Nederlandse vereniging van theaterdirecties VSCD3 is 
zelfs meer dan tachtig procent van het aanbod op de Nederlandse theaterpodia in handen van 
commerciële producenten, die ook de grote familievoorstellingen produceren. 
De nieuwe Basisinfrastructuur van het podiumkunstenbestel moet helpen om dit tij in Nederland 
te keren. Die biedt plaats aan acht jeugdtheatergezelschappen die vanaf 2009 op grotere 
schaal gaan opereren. De overige, meer kleinschalige gezelschappen ontvangen hun subsidie 
niet langer van het rijk maar van het nieuwe Fonds voor de Podiumkunsten +. Daarmee wil men 
de eenvormigheid van het bestel tegengaan.

2. Cultuur + Educatie, no. 15: De beeldcultuur van kinderen. Internationale kinderkunst na het modernisme. Cultuurnetwerk 
Utrecht 2006.

3. Hedy D’Ancona. 2006. Uit! Naar gesubsidieerde podiumkunsten met een nieuw élan. Onafhankelijk onderzoek in opdracht van 
het Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten. www.fapk.nl/pdf/RrRapport_Uit.pdf

www.jeugdtheaterdagen.nl
www.vliegjemee.be
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Makers aan het woord

Daan Cupers (Stabada)

Als ik naar kinderen kijk en hun gedrag observeer, dan denk ik wel eens: het zijn net 
volwassenen! En als ik volwassenen in het vizier heb, denk ik wel eens: het zijn net kinderen. 
De gelijkenissen zijn treffend.

Of ik nu voor de kleintjes of de groten werk, ik bewerk precies hetzelfde stukje creatieve 
grond dat ik heb liggen, in het stadstuintje van mijn ziel. Ik zal dat tuintje altijd even naarstig 
bewerken om er iets moois uit te laten opschieten. En als de oogst in de stoofpot gaat, zal 
ik het resultaat niet serveren in een Mickey Mouse-bordje omdat dat ‘leuk’ is. En ja, ook voor 
kinderen durf ik er gerust een scheut donker bier bij te gutsen. Want smaak is het resultaat van 
smaakontwikkeling. En wat dat betreft, is het soms mager gesteld. Mager en zoet. Misschien 
komt het wel door die Coca-Cola, die erg plakkerig wordt van zodra je er mee morst.

Raven Ruëll (zelfstandig)

Theater is een vrijplaats waar een ontmoeting plaatsvindt. Ik zou in het theater graag wat 
minder professionalisme zien en wat meer anarchie. Een punkattitude, eentje die het kind terug 
aan zichzelf geeft. Ik heb het gevoel dat kinderen tegenwoordig zoveel minder mogen en zoveel 
meer moeten: ‘Neem je pillen’, ‘hou je in’, ‘gedraag je’, ‘word zo snel mogelijk volwassen’. 

De code is al te vaak: ‘Zwijg, want het is kunst.’ Terwijl theater al sinds Shakespeare zo werkt 
dat je roept als het je niet aanstaat, dat je met de dingen smijt of buiten loopt. Mijn hart zou 
gebroken zijn als dat tijdens mijn voorstelling zou gebeuren, toch verkies ik spontane reacties 
boven overdreven eerbiedigheid.

Ik zat onlangs op de trein met een jongetje van tien, dat voor het eerst alleen onderweg was 
van Luik naar Brussel. Op een bepaald moment begon hij spontaan te vertellen: ‘Mijn vader en 
moeder zijn uit elkaar. Mijn vader heeft besloten om zo ver mogelijk van mijn moeder te gaan 
wonen.’ Zo’n kind zit met dat soort gevoelens, maar straks moet het huiswerk maken, morgen 
toets. Het moet lastig zijn om in die omstandigheden helder te blijven. 

Ik vind het denken in leeftijdsgroepen nogal neerbuigend. Alsof wíj weten wat kinderen 
aankunnen en wat niet. In een doorsnee klas van leeftijdsgenoten zitten tien kinderen die 
interesse hebben voor het ene, tien die interesse hebben voor iets anders, één vindt niets tof 
en drie vinden alles boeiend. Wij weten niet welke affiniteiten leven binnen eenzelfde klas. 

Het zijn nog druppels op een gloeiende plaat en het is tijd om ook in de marketingkunst een 
eigen gezicht te laten zien. Zoals met de internetsoap Paola246, waarmee HETPALEIS alleen 
al op You Tube zo’n 15.000 bezoekers trok. Deze cijfers tonen dat je ook met een bescheiden 
marketingbudget creatief kunt concurreren met het bereik van het commerciële circuit.
Met meer voorstellingen voor de grote zalen en creatieve vormen van marketing kunnen de 
gesubsidieerde jeugdtheatergezelschappen hun naambekendheid vergroten bij een breder pu-
bliek. Dan drijven de ontwikkelingen in de vrije sector hen niet langer in het nauw en kunnen zij 
de toekomst zonnig tegemoet zien.
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De kracht van de live-beleving is in al die jaren niet veranderd. Het is niet omdat er 
spelcomputers zijn, dat een kind niet meer leest. Wel zijn de dingen die op de scène gebeuren, 
geëvolueerd. Niet alleen omdat de maatschappij veranderd is, maar ik verander als maker net 
zo goed. Daarbij moet ik opletten dat ik niet zodanig verander dat de kinderen in de zaal me 
niet meer kunnen volgen. Ik los dat op door op verschillende lagen te werken, wat een uitdaging 
is voor mij en ook voor de volwassenen in de zaal. 

Hoe kan je als ouder je kinderen meenemen naar het theater, als het voor jou totaal niet 
inspirerend is?

Ik houd absoluut rekening met de veranderde diversiteit van de kinderen in de zaal, zeker 
bij de kleintjes. Sommige voorstellingen zijn specifiek gericht op toeschouwers met een 
andere culturele achtergrond. Ik bewerk soms klassiekers zodat het verhaal ook herkenbaar 
wordt voor kinderen die het niet kennen. Op andere momenten pas ik de leeftijdsgrens bij 
schoolvoorstellingen aan, of kies ik bewust voor een kleurling als hoofdrolspeler.

Pascale Platel (zelfstandig)

Ik dacht vroeger dat ik mijn creaties moest ‘bijstellen’ voor kinderen. Nu merk ik dat het 
eigenlijk omgekeerd is: ik moet me inspannen om iets voor volwassenen te maken. Ik denk dat 
dat betekent dat mijn fantasie het best aansluit bij die van kinderen. Als ik bijvoorbeeld praat 
met mijn zoon van elf, kunnen we soms echt op dezelfde golflengte zitten.

Een belangrijke evolutie in jeugdtheater vind ik dat de kinderen tegenwoordig op het podium 
mogen komen. Niet letterlijk, maar de vierde wand is wel weggevallen, waardoor acteurs zich 
rechtstreeks tot hen richten, hen uitnodigen, hen uitdagen.

Op een bepaald moment had ik het gevoel dat er maar één kant van mezelf in mijn werk zat, 
en dat zaken als seksualiteit of vrouwelijkheid ontkend werden. Achteraf heb ik ontdekt dat dat 
aspect evengoed in mijn voorstellingen aanwezig is, alleen wat meer bedekt.

Onlangs werd er op een congres de vraag gesteld of iemand die werkt voor kinderen, 
noodzakelijkerwijs tussen kinderen leeft. De meeste deelnemers van dat congres vonden van 
wel, ik was het daar niet mee eens. Om iets te schrijven voor kinderen moet je niét dagelijks 
met kinderen omgaan. Ik heb een tante die een fantastische huwelijksconsulente is, terwijl ze 
nooit een man heeft gehad. Het zit allemaal in je kop.

Een voorstelling is niet heilig. Als je tegenover een klas vol Marokkaanse jongens een 
oervlaams personage zet, zie je hen denken: ‘Wat heb jij eigenlijk met onze wereld te maken?’ 
Daaraan hoef je je voorstelling niet aan te passen. Wél is het de taak van de spelers om op 
zo’n moment te reageren. En op hun eigen manier die jongens trachten mee te nemen naar de 
essentie van het verhaal. 

Luk De Bruyker (Theater Taptoe)

Mijn vrees is dat er door de groeiende commercialisering een reveil komt van de traditie, 
het conventionele theater, waarin mensen op een eenvoudige manier worden ‘aangespeeld’. 
Plop en Piet Piraat zijn daarvan het voorbeeld. We moeten ons daartegen verzetten. Een 
goedgemaakt, vertrouwd koekje zal altijd beter smaken dan een koekje waarvan je de smaak 
niet kent. Maar je moet kinderen de tijd geven om ook de smaak van dat bijzondere koekje te 
leren waarderen. 

Je zwaait met een doek en het ene kind ziet onmiddellijk wolken, het andere ziet de zee. Je 
merkt dat ze zoeken naar betekenis. Ik ben altijd blij als twee kinderen iets verschillends 
gezien hebben. Het betekent dat ze gekeken hebben met hun eigen ogen en dat de voorstelling 
gelaagd is. 

Voor een kind kan een kartonnen doos een kasteel zijn. 

De beeldtaal gaat anno 2009 sneller dan ooit, maar de theaterillusie werkt nog steeds als 
vroeger. Ik merk dat ik in een voorstelling nog steeds stilte, emotie kan inbouwen. Dat een 
goede voorstelling het ritme kan aannemen dat ze nodig heeft.

Schoolvoorstellingen zijn broodnodig. Ik turnde niet graag, maar ik ben nu toch blij dat ik kan 
zwemmen – zonder de zwemles zou ik dat nooit gekund hebben. Waarom zou er niet elke week 
jeugdtheater kunnen zijn in de scholen, zoals er elke week turnen is? Schoolvoorstellingen 
laten kinderen kennismaken met de wereld van het jeugdtheater. Als er slechts één jongetje of 
één meisje blijft hangen … 

Marc Maillard (Froe Froe)

De rechtstreekse energie die vanaf het podium tot in de zaal komt, heeft een enorme impact op 
een kind. Dat is de kracht van theater en daarom blijf ik voorstellingen maken. De kick van het 
hier en nu is voor mij als maker namelijk net zo spannend als voor een toeschouwer. 
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Internationale werking
Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten zijn graag gezien in het buitenland. De artistieke 
omwenteling die het jeugdtheater in de jaren tachtig onderging, werkt tot op vandaag door. 
Buitenlandse programmatoren waren, en zijn nog altijd gefascineerd door de onbevangen, verfris-
sende, vaak gedurfde beeld- en vormtaal die het Vlaamse jeugdaanbod kenmerkt. De hype is 
misschien verdwenen, maar de interesse is er nog steeds - al kan de internationale werking best 
een paar nieuwe impulsen gebruiken. Ook het programmeren van buitenlandse voorstellingen in 
eigen land is in vergelijking met enkele jaren geleden afgenomen. Het uitbouwen en onderhouden 
van een goede internationale werking is vandaag geen ‘kinderspel’. Het betekent meer organi-
satorische, zakelijke en artistieke opvolging. Jan Willems en Jackie lubeck werden geïnterviewd 
over de werking van hun Palestijnse jeugdtheaterorganisatie Theatre Day Productions.
Wat zijn nu precies de obstakels op weg naar internationaal produceren en programmeren? Welke 
vormen van internationale samenwerking zijn mogelijk voor producenten en programmatoren? De 
uitwisseling en samenwerking met het meest dichtbije ‘buitenland’, Wallonië, is klein. Met de 
andere buur Nederland zijn na enkele jaren van terughoudendheid opnieuw gesprekken gestart. 
Maar ook hier lijken de praktische en inhoudelijke verschillen een intensere samenwerking in de 
weg te staan. Wat is er nodig om elkaar opnieuw te vinden? 

Werk van lange adem

Het ontplooien van een internationale werking komt bij ieder gezelschap op uiteenlopende manie-
ren tot stand, maar haast altijd liggen persoonlijke contacten aan de basis. De uitbouw van een 
netwerk is dan ook een noodzakelijke humuslaag voor een duurzame internationale werking. De 
meest voor de hand liggende vorm is het presenteren van voorstellingen in het buitenland. Dat 
is vaak de eerste stap in de richting van volwaardige coproducties met buitenlandse partners. 
Een recent en inspirerend fenomeen is het aanbieden van residenties, waarbij internationale 
productiehuizen of festivals een gezelschap uitnodigen voor een structurele en vaak meerjarige 
samenwerking. Hoewel internationale coproducties het afgelopen decennium spectaculair zijn 
toegenomen in de podiumkunsten, blijkt uit de databankcijfers van VTi dat deze praktijk in het 
kinder- en jeugdsegment minder sterk is doorgedrongen: het is allicht boeiend om nader te on-
derzoeken hoe dat komt en wat daar eventueel aan verholpen kan worden. 

Wie ervaring heeft met een buitenlandse tournee of internationale festivals, weet dat er naast 
alle praktische investeringen ook soms onverwachte, inhoudelijke problemen de kop op kunnen 
steken. Vaak is de confrontatie van de voorstelling met een buitenlands publiek verfrissend en 
leerrijk. ‘Vreemde ogen’ in de zaal zorgen voor een continue zelfreflectie op de eigen artistieke 
praktijk. Intern gevoerde discussies over de geschikte leeftijdsgrens worden overbodig als blijkt 
dat Portugese of Franse ouders hun jonge kinderen massaal meenemen naar een voorstelling 
die in Vlaanderen voor jongeren geprogrammeerd wordt. Soms kunnen reacties in het buitenland 
op Vlaamse jeugdvoorstellingen verbazingwekkend preuts zijn. Het valt voor dat buitenlandse 

“Mijn groot vader kan tickets voor 
mij regelen. Dus ik ga vaak naar 
het theater!”

Sasha (18)
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Hernieuwd Vlaams-Nederlands overleg

De mogelijkheden voor overleg met Nederlandse partners in de podiumkunsten voor/met kinde-
ren en jongeren zijn in de loop der jaren afgenomen. Gezamenlijke festivals waar artistieke uitwis-
seling kan plaatsvinden, zoals destijds in Den Bosch, bestaan niet meer. Ook zijn de verschillen 
tussen voorstellingen uit de beide landen groter geworden door een verschillend cultuurbeleid. 
De in verhouding hoge uitkoopsommen zorgen voor problemen bij Vlaamse gezelschappen die 
over de grens willen spelen, omdat ze simpelweg te duur bevonden worden door de Nederlandse 
theaters. Andersom kiezen Vlaamse programmatoren door het prijsverschil soms juist voor ‘goed-
kopere’ Nederlandse grote-zaalproducties in plaats van voorstellingen van eigen bodem.
Een tweede verschil dat tot problemen leidt, heeft te maken met promotiekosten. In tegenstel-
ling tot de Vlaamse situatie, is er in de overheidssubsidie voor Nederlandse gezelschappen geld 
voorzien om de promotiekosten op tournee voor eigen rekening te nemen. Wanneer Vlaamse 
voorstellingen in Nederland spelen, worden zij meestal voor de financieel onmogelijke opdracht 
gesteld om hun eigen promotie te verzorgen. De ervaring leert dat samenwerking met een selec-
tief aantal speelplekken en over een lange termijn de beste garantie geeft op een succesvolle 
speellijst in Nederland. Op die manier krijgt een gezelschap de kans om zonder een speciale 
promotiecampagne in Nederland, toch een band opbouwen met het onbekende publiek.

De verschillen tussen Nederland en Vlaanderen zijn overigens niet alleen van praktische aard. 
Ook inhoudelijk zijn er andere tradities in beide landen. Een mogelijke reden is het ontstaan van 
een eigen handtekening in Vlaanderen, waar de blik van Vlaamse makers vroeger nog veel meer 
gericht was op voorbeelden uit Nederland. De inhoudelijke verwijdering zorgt ervoor dat zowel 
het Vlaamse als het Nederlandse publiek voorstellingen uit de respectievelijke buitenlanden als 
minder gemakkelijk ervaren. Vergelijkbare emancipatie van andere media zoals jeugdtelevisie en 
jeugdliteratuur werken de ‘vervreemding’ nog meer in de hand. Aandacht voor specifieke omka-
dering van Vlaamse voorstellingen op tournee in Nederland is wellicht nodig.
Hernieuwde samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland wordt door beide partijen onder-
schreven, maar kan alleen dan ontstaan wanneer er ruimte gecreëerd wordt om elkaar te leren 
kennen. Meer nadruk op een Vlaams-Nederlandse programmering binnen bestaande festivals 
met een internationale werking lijkt dan ook essentieel. Naast artistieke en organisatorische 
uitwisseling is er een groeiende interesse om succesvolle projecten en onderzoeksresultaten 
rondom bijvoorbeeld kunsteducatie of diversiteitsbeleid uit te wisselen. Een speciaal Vlaams-
Nederlands netwerk zoals vroeger bestond, zou erg welkom zijn voor een vernieuwde samenwer-
king op inhoudelijk en praktisch niveau. Behalve producenten zijn ook programmatoren hiervoor 
vragende partij. 

programmatoren onze voorstellingen ongeschikt vinden voor een jong publiek, omdat ze zelden 
tot nooit voldoen aan de clichéverwachtingen ten aanzien van kunst voor kinderen.
In alle gevallen is een internationale werking een werk van lange adem dat vraagt om een conti-
nue investering, zowel op vlak van netwerking en prospecties, als productioneel. Verder geeft het 
spelen in het buitenland druk op personeelszaken, zoals spelers en technici die vervangen moe-
ten worden voor projecten in eigen huis, of de status van een vrije dag op tournee. Op zakelijk vlak 
loopt het papierwerk op door verschillen in belastingen, verzekeringen, etc. Sinds de komst van 
het Kunstendecreet wordt het internationale luik als deel van de structurele werking beschouwd 
en kunnen structureel gesubsidieerde gezelschappen geen subsidies meer aanvragen als tege-
moetkoming in de reiskosten. Een nadere analyse van de cijfers moet aantonen of deze ingreep 
invloed heeft op de internationale bedrijvigheid van de jeugdgezelschappen. VTi plant een tweede 
veldanalyse na afloop van de eerste subsidieronde in het kader van het Kunstendecreet.

Internationale tournees beperken zich - om financiële redenen - voornamelijk tot de West-Europese 
landen en enkele rijke landen daarbuiten, zoals de Verenigde Staten. Om de banden met artis-
tieke praktijken uit andere (bijvoorbeeld Oost-Europese) landen te versterken zijn stimulerende 
beleidsinitiatieven wenselijk. Het invoeren van speciale projectsubsidies om te spelen in armlas-
tige landen zou een mogelijke piste kunnen zijn om deze werking uit te bouwen.
Tot slot is de internationale gerichtheid cruciaal als permanent ijkpunt voor de artistieke kwali-
teit van de eigen producties, maar ook om een stevige positie in het buitenland te behouden. 
Vandaag hebben de Vlaamse kinder- en jongerenpodiumkunsten nog een voortrekkersrol van-
wege de internationaal gewaardeerde kwaliteit. Om deze positie te handhaven en te versterken 
is echter een globale aanpak wenselijk. Hier ligt allicht een rol voor VTi. 

Samen voor receptieve werking

Om de Vlaamse sector kinder- en jongerenpodiumkunsten positief te blijven voeden, is een re-
gelmatige inbreng van buitenlandse voorstellingen binnen het eigen receptieve aanbod gewenst. 
Er is momenteel een beperkt aantal grote productiehuizen, culturele centra en festivals met een 
internationale (receptieve) werking, maar er is nood aan een structurele inbedding en uitbreiding 
van het internationale aanbod. De uitdaging bestaat erin om meer internationale contacten aan 
te boren en extra internationale ontmoetingsplekken te creëren. De tournee van Theatre Day 
Productions door Nederland en Vlaanderen werkte inspirerend en leidde tot een gesprek over 
de internationale artistieke en kunsteducatieve werkzaamheden van de organisatie, ondanks 
moeilijke werkomstandigheden in bezet gebied.
De voornaamste reden voor het ontbreken van een structurele internationale receptieve werking 
is het tekort aan middelen. Samenwerking tussen cultuurcentra, festivals en producenten is 
alvast een piste om de organisatorische en financiële lasten te delen. 
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Theatre Day Productions 
De kracht van theater in bezet gebied

Ann Olaerts en Anna van der Plas

De Nederlandse regisseur Jan Willems en de Amerikaanse dramaschrijfster Jackie Lubeck wer-
ken samen met hun collega’s al meer dan tien jaar in Gaza en de Westelijke Jordaanoever onder 
de naam Theatre Day Productions (TDP). Ze maken voorstellingen voor kinderen en jongeren, en 
bieden een driejarige theateropleiding aan van waaruit ze dramadocenten rekruteren. Deze wer-
ken binnen het intensieve programma van dramaworkshops dat TDP ontwikkelde voor Palestijnse 
jongeren en schoolkinderen.
In 2008 was TDP op tournee in Vlaanderen en Nederland met de voorstelling The Game. We 
spraken met Jan Willems en Jackie Lubeck over het belang van cultuur voor kinderen en jongeren. 
Niet alleen in crisisgebieden zoals Palestina, maar ook in Vlaanderen, waar allochtone jongeren 
aansluiting dreigen te missen op de bestaande maatschappij.

Op welke manier passen de dramaworkshops in het lesaanbod van Palestijnse jongeren?

We hebben een standaardprogramma van zestig uur. In de meest intensieve vorm komt dat neer 
op gedurende drie weken drie uur drama per dag, en dat zes dagen per week. De lessen spreiden 
over woensdagnamiddagen zou niet werken: de inwoners van Palestina hechten weinig waarde 
aan lange termijnen vanwege hun onzekere leefomstandigheden. De workshops vallen buiten 
het reguliere curriculum van de school, maar worden wel binnen de schoolmuren georganiseerd. 
Kinderen zijn dus niet verplicht om mee te doen, maar meestal is het engagement groot en 
komen alle kinderen van een klas. Door de intensiteit van de workshops brengen ze echt iets 
teweeg in een gemeenschap. Het is mooi om te zien dat de kinderen de drama-oefeningen leren 
aan hun broertjes en vriendinnetjes alsof het nieuwe spelletjes zijn. Familie en vrienden komen 
na afloop allemaal kijken naar de presentatie. Soms passeren ouders ook tussendoor, om te 
kijken wat we nu precies uitspoken. Zijn jongens en meisjes wel echt gescheiden? Is toneel niet 
hetzelfde als buikdansen?
We geven de workshops uiteraard met toestemming van de scholen en de ouders, en worden na 
een jarenlange lobby ook gesteund door het Palestijnse Ministerie van Onderwijs. Daarnaast krij-
gen we financiële steun van enkele niet-gouvernementele organisaties zoals Broederlijk Delen 
in België. Het mooie is dat je eigenlijk niet veel dure spullen nodig hebt om dramalessen te 
geven, het is vooral een engagement van mens tot mens. De docenten leiden we grotendeels 
zelf op binnen onze driejarige opleiding. Daar organiseren we regelmatig gastlessen van col-
lega’s uit Europa. Een paar jaar geleden heeft BRONKS hier bijvoorbeeld intensief gewerkt met 
onze studenten.

En wat met Wallonië?

Met de dichtste buren, onze Franstalige landgenoten, ligt de samenwerking nog een pak moei-
lijker. Hier speelt niet alleen de taal een rol, maar veel meer nog dan bij de noorderburen, is er 
sprake van een enorm cultuurverschil. Het Franstalige kinder- en jeugdtheater wortelt in een heel 
andere theatertraditie dan het Vlaamse. Bovendien is de subsidiëring van de jeugdtheaters in 
Wallonië op een heel andere leest geschoeid. Dat maakt het moeilijk om Vlaamse voorstellingen 
in Wallonië te presenteren, en andersom. Het werkt bovendien niet uitnodigend om gezamenlijk 
producties te maken. 
Toch is er een beperkt aantal gezelschappen en productiehuizen dat met wisselend succes voet 
aan wal probeert te krijgen bij de respectievelijke collega’s. Voor Brussel ligt de samenwerking ui-
teraard meer voor de hand. Ondanks de vele verschillen en het huidige politieke klimaat is er een 
groeiende belangstelling voor meer structurele samenwerking tussen Vlaanderen en Wallonië. 
Hier is een taak weggelegd voor bestaande netwerken en culturele organisaties. VTi en Maison 
du Spectacle la Bellone kunnen een platform creëren waar makers, programmatoren en festivals 
uit beide landsdelen elkaar ontmoeten. 

Acties:

•	 Concrete	structurele	artistieke	en	organisatorische	samenwerking	voor	producenten	en	
programmatoren tussen Vlaanderen en Nederland – en tussen Vlaanderen en Wallonië.

•	 Meer	oog	voor	Vlaams-Nederlandse	programmering	binnen	de	bestaande	
kinderkunstenfestivals.

•	 Ambassadeurs	voor	de	Vlaamse	kinder-	en	jongerenpodiumkunsten	in	het	buitenland.
•		Culturele	centra,	festivals	en	productiehuizen	met	een	reguliere	receptieve	werking	werken	

samen om lasten en kosten te delen van buitenlandse (en Waalse) voorstellingen in 
Vlaanderen.

Aanbevelingen en uitdagingen:

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Aparte	projectsubsidies	voor	internationale	projecten	in	armlastige	landen.
•	 Uitbouw	van	de	internationale	werking	van	VTi,	om	de	internationale	positionering	van	kinder-	

en jongerenpodiumkunsten te versterken.

Te onderzoeken:

•	 Een	prominentere	rol	voor	de	Vlaamse	kinder-	en	jongerenpodiumkunsten	binnen	de	
Europese cultuurprogramma’s.

•	 Het	werkelijke	financiële	verschil	tussen	het	programmeren	van	Vlaamse	en	buitenlandse	
voorstellingen.



132 133

>> NAAR DE INHOUDSTAFEL

Ook hier in het Westen worstelen veel jongeren met een Arabische achtergrond met hun 
culturele identiteit. Zouden de dramaworkshops hen ook kunnen helpen?

Als er iets is waar drama op de scholen verandering in kan brengen, dan is het het gevoel van 
schaamte. Dans en theater kunnen bijdragen aan het kweken van zelfvertrouwen. Vlaamse en 
Nederlandse jongeren – autochtoon en allochtoon – zijn zo bang om af te gaan! Theater is een 
perfect middel om te investeren op sociaal en individueel niveau. Het helpt om je te verplaatsen 
in andere mensen en andere omstandigheden, waardoor jongeren meer begrip opbrengen voor 
anderen én ze meer begrepen kunnen worden. Als individu leert theater ze om initiatieven te 
nemen, te overtuigen en te ontdekken dat andere mensen bereid zijn te luisteren. 
Theater en dans moeten als educatieve instrumenten meer serieus genomen worden. In 
Nederland is toneel soms deel van het curriculum van een school, maar dan meestal als peda-
gogisch hulpmiddel. In Vlaanderen wordt er vaker door kunstenaars zelf op scholen lesgegeven, 
maar toch kan het een nog veel grotere rol spelen in de algemene ontwikkeling van kinderen. 
Investeren in een goede kunst- en cultuureducatie is niet alleen een investering op artistiek vlak, 
maar ook op menselijk vlak.

Met de allochtone jongens die bijvoorbeeld in Brussel tijdens demonstraties stenen gooien en 
de politie uitdagen, is nog iets anders aan de hand. Zij voelen zich onbegrepen. Ze hebben geen 
stem in de maatschappij waarin ze leven en dat maakt ze wantrouwig en opstandig. Een groot 
deel van de oorzaak ligt in de maatschappij zelf. Hetzelfde zie je in Amerika waar dodelijk geweld 
onder jongeren op school sterk toegenomen is. Uit onderzoek bleek dat hun frustratie groten-
deels voortkwam uit het feit dat het onderwijs en de leerstof een wereld reflecteren die totaal niet 
aansluit bij de wereld op straat en in de buurt waar ze wonen.
Brussel heeft een heel jonge bevolking die voor bijna tachtig procent bestaat uit niet-Belgen. 
Culturele organisaties kunnen niet anders dan zich hiertoe verhouden. In de zalen is het meren-
deel van de toeschouwers blank. Dat is misschien niet zo gek, want het aanbod sluit onvoldoen-
de aan op de leefwereld van niet-Belgen. Als theatermaker moet je jezelf de vraag stellen hoe je 
daarmee omgaat. Schoolvoorstellingen kunnen hier misschien een rol in spelen.

TDP wordt als een van de weinige culturele organisaties ondersteund door ngo’s.  
Welke rol zou cultuur moeten hebben binnen de ontwikkelingshulp?

Op dit moment bestaat er ontwikkelingshulp en humanitaire noodhulp. Humanitaire hulp houdt 
mensen in leven met voedsel en medische zorg. Maar wanneer je niet weet wie je bent, of je hebt 
geen middelen om je culturele identiteit te uiten, dan is dat een hele magere vorm van bestaan. 
Investeren in culturele identiteit is daarom van bijna net zo groot belang, alleen wordt dat in het 
Westen vaak niet onderkend. In Gaza lijkt het wel een bewuste tactiek van de Israëlische regering 
om de bevolking op die grens te houden: de Palestijnen zijn zo druk bezig met overleven, dat ze 
nooit aan het leven zelf toekomen. Daar ging The Game ook over.
In de Verenigde Naties is in de jaren 1980 afgesproken dat de ontwikkeling van derdewereldlan-
den niet kan gebeuren zonder ontwikkeling van de cultuur in die landen. In veel niet-gouverne-
mentele organisaties voor ontwikkelingshulp is dan ook een kleine culturele afdeling, die jammer 
genoeg vaak alleen wordt ingezet met een ander doel. Theater wordt dan een louter educatieve 
tool, een visueel middel om mensen bepaald gedrag aan te leren (zoals condooms gebruiken of 

Waarom is theater – en cultuur in het algemeen – zo belangrijk?

Mensen hebben cultuur nodig om een eigen identiteit te vormen binnen onze multiculturele en 
multimediale wereld. We moeten ons steeds sneller aanpassen aan nieuwe leefomstandigheden 
en hebben daarom nood aan een gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen. Theater kan dat 
gevoel versterken, net zoals dat het de vaardigheid traint om in groepsverband te werken, om te 
communiceren en een mening te verdedigen. In theatertermen zou je kunnen zeggen dat drama 
kinderen leert om de protagonist van hun eigen leven te worden. 
Sociale vaardigheden zijn onontbeerlijk in deze moderne wereld. In een oorlogsgebied als 
Palestina komt daar nog iets bovenop: kinderen leren om te blijven geloven in de mooie dingen 
die er wel degelijk zijn in hun afgesloten wereld. Theater is zo’n goed medium omdat het kinderen 
helpt om hun fantasie te gebruiken. Tijdens de workshops creëren ze een fictieve wereld, maar 
wel eentje die vervolgens uitgevoerd moet worden op het toneel. Ze leren dus om hun dromen 
om te zetten in werkelijkheid. En een laatste kracht van theater is dat het alleen werkt als je 
‘ja’ zegt. Kijk maar naar improvisatietechnieken. Een scène kan alleen gespeeld worden als alle 
acteurs in een idee geloven. Het werkt fysiek en emotioneel bevrijdend als je ergens voluit voor 
kan gaan. Die houding maakt het leven veel efficiënter. Ook voor mensen in het westen die te 
veel opgesloten zitten in hun ratio, wat hun creativiteit en flexibiliteit blokkeert.

Theater helpt dus om een identiteit te vormen. Wat is de Palestijnse identiteit?

Door de lange periode van bezetting hebben de Palestijnen hun eigen culturele identiteit niet 
kunnen beleven en ontwikkelen. De basale Palestijnse culturele identiteit die er is, werd lange 
tijd louter ingezet als verzetsmiddel tegen de vijand. Zolang cultuur alleen bestaat vanuit vijand-
beelden, wordt ze eigenlijk alsnog geregeerd door de bezetter. Cultuur als middel voor de eigen 
ontwikkeling, en als reflectie op de problemen en (on)aardigheden thuis, blijft op die manier 
achter. Hetzelfde zag je destijds in Zuid-Afrika. Palestijnse kinderen leren daarbij op school niet 
om te discussiëren, met als extreem gevolg dat ze als volwassenen snel het conflict opzoeken. 
Een gewapend conflict als tussen Fatah en Hamas was misschien niet ontstaan wanneer de 
Palestijnen de mogelijkheid was te geven om zich cultureel uit te spreken. Daar is nu nauwelijks 
ruimte voor, er is alleen plaats voor het dagelijkse gevecht om te overleven. 
Het is voor de Palestijnen belangrijk dat ze na zestig jaar bezetting zich hun cultuur weer eigen 
maken. Een Arabische cultuur met een heel eigen karakter, anders dan die van de buurlanden. 
Wat voor cultuur er geweest zou zijn zonder de Israëlische bezetting is een onmogelijk te beant-
woorden vraag. Hun contact met de Israëliërs heeft hen, in ieder geval tot op zekere hoogte, in 
contact gebracht met een democratische manier van leven en met een westerse levensstan-
daard. Veel Palestijnen zijn ook positief over de manier waarop men in Israël kritiek mag uiten 
op de politiek. Dat is alvast een goede zaak, want wat is kunst nog als je niet kunt lachen om je 
eigen stommiteiten?
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Op verzoek van Theatre Day Productions werd in 2006 een uitgebreid onderzoek gevoerd bij 400 dertien- en 
veertienjarige jongens en meisjes in Gaza, om het effect van de dramaworkshops te meten op hun algemene 
ontwikkeling. Dit onderzoek werd ontwikkeld door de Poolse wetenschapper Adam Jagiello-Rusilowski aan 
de Universiteit van Gdansk. Het onderzoek bestaat uit vijf onderdelen. In Gaza werkten er 200 jongens en 
200 meisjes van vier verschillende scholen aan mee. De helft fungeerde als controlegroep.
 

Fase 1 (voor alle 400 deelnemers):

1:  Deelnemers geven individueel en schriftelijk antwoord op dertig vragen, op een schaal van een tot honderd, 
over hun sociale en creatieve vaardigheden. Bijvoorbeeld: ‘Ik kan een groep vrienden mobiliseren om te gaan 
zwemmen’; ‘Ik kan mijn mening verdedigen in een groep leeftijdgenoten die kritisch staan tegenover mijn 
ideeën’; ‘Ik kan een vliegtuig besturen’. De antwoorden moeten overeenstemmen met de werkelijkheid en 
niet weergeven wat de kinderen zouden willen kunnen.

2:  Deelnemers zitten bijeen in groepjes van vijf. Elk van hen geeft om de beurt in een korte tijdspanne zo snel 
mogelijk antwoord op een simpele vraag, zoals: ‘wat zit er in een paar?’ Het gaat om creativiteit, snelheid 
en samenwerking. Een jury classificeert de antwoorden als zijnde origineel of dagdagelijks. De juryleden zijn 
getraind en getest op de beoordeling van creativiteit.

3:  Op dezelfde manier worden zoveel mogelijk toepassingen verzonnen voor een specifiek object, bijvoorbeeld 
een bril. Ook hier kan de bedachte toepassing al dan niet creatief zijn.

4:  Groepjes van alweer vijf kinderen krijgen elk dezelfde set met restmateriaal (stukken touw, kranten, gras, plas-
tic bekertjes, knopen, karton) waarmee een brug gebouwd moet worden tussen twee tafels. Er worden punten 
gegeven voor de constructie, voor de samenwerking, voor tijdsbeheersing en tenslotte voor esthetiek.

Fase 2 (enkel voor de 200 kinderen in de testgroep):

Zonder de controlegroep gaat het onderzoek verder. De overgebleven deelnemers krijgen gedurende tien weken 
zestig uur intensieve dramaworkshops, hetzelfde programma dat TDP uitvoert in andere Palestijnse scholen.

Fase 3 (voor opnieuw alle 400 deelnemers):

De vier testen uit het beginonderzoek worden herhaald, enkel de inhoud is licht veranderd. Zo is in de bril ver-
vangen door slippers en wordt er geen brug gebouwd maar een toren.

Fase 4 (op vrijwillige basis, enkel voor de 200 deelnemers uit de testgroep):

De jongeren die willen, vertellen over wat de dramalessen voor hen hebben betekend. Hun verhaal wordt niet on-
derbroken of bijgestuurd. De opnames worden achteraf geanalyseerd en vergeleken. Niet het individuele verhaal 
is van belang, wel de meetbare overeenkomstige inhoud.

Verwerking:

De resultaten van de tests voor en na de dramaworkshops werden vergeleken. Medewerkers van de Universiteit 
van Gdansk zetten de data om in statistieken. De resultaten toonden de invloed van de workshops aan op de 
positieve ontwikkeling van algemene vaardigheden, zoals kritisch denkvermogen, samenwerking, creativiteit en 
ondernemingszin.

afval in de juiste bak kieperen) en niet zozeer om ‘eigenheid’ en artistieke schoonheid te erva-
ren. Overigens heeft dat theater natuurlijk ook grote waarde bewezen. Maar er is meer. En het is 
ook aan het veranderen. Meer en meer organisaties zien in dat de artistieke interventie zelf, het 
spelen, de vrijheid en identiteit die kunst meebrengt, belangrijk zijn voor ontwikkeling. 

De vrees bestaat bij artiesten dat de culturele programma’s van ngo’s over een aantal jaar 
aan de hand van cijfers moeten aantonen wat hun feitelijk effect is. Wij hebben ervaren dat 
die vrees ongegrond is. Wetenschappelijk onderzoek is tegenwoordig goed in te zetten voor de 
ondersteuning van artiesten. Zo zijn wij erg blij met het meetinstrument dat werd ontwikkeld 
door Adam Jagiello-Rusilowski en de tastbare resultaten van het onderzoek dat wij deden in 
Palestina (zie aparte kader). Het bevestigt de goede keuze van de ngo’s die het werk van TDP 
steunen, terwijl ze weten dat we altijd onze autonome culturele waarde zullen blijven benadruk-
ken. Dat onze dramaworkshops kinderen helpen om mondiger te worden en om initiatief in hun 
eigen leven te nemen, wordt lang niet altijd gezien als een wezenlijk onderdeel van de mensen-
rechten. Op een wereldwijd ngo-congres mochten we, in plaats van deelnemen als volwaardige 
gesprekspartner, enkel een voorstelling spelen als amusement tijdens de pauze. Waarvoor we 
uiteraard bedankt hebben.

Wat is tot slot de urgentie van jullie werk in Palestina?

Het gevoel dat TDP in Gaza op een of andere manier helpt bij de opbouw van een land. Dat de 
kinderen die er opgroeien, leren om het heft in eigen handen te nemen en weten wie ze zijn. Dat 
zijn belangrijke sociale en politieke beweegredenen. Maar er spelen natuurlijk ook persoonlijke 
motieven mee. Om met Heiner Müller te spreken: de reden waarom we alsmaar werken, is dat 
we daardoor de confrontatie met de dood vermijden. Ergens middenin staan en het belang voelen 
van de actie op het moment zelf, geeft het gevoel dat je waarachtig leeft. Grappig genoeg is dat 
ook typisch voor de Palestijnse bevolking. Dingen gebeuren daar alleen maar uit noodzaak op het 
moment. Wanneer je iets probeert te plannen binnen een half jaar, lachen de mensen je uit. Als 
je iets wilt organiseren voor de volgende dag, krijg je het gedaan. 
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Lieven Baeyens (Iota)

Met kleuters kan je ver gaan in abstractie. Heel jonge kinderen staan open voor alle indrukken 
tegelijk, zonder dat er een verhaal in zit. Pas vanaf het eerste leerjaar doet de eis om 
narrativiteit zijn intrede.

Kinderen kennen Newton niet. Maar ze zien wel een appel van een boom vallen, de actie van 
die appel en de rechte lijn die die appel maakt.

De elementen beeld, kostuum, muziek en decor zijn allemaal even belangrijk als de tekst, als 
die er is. Daardoor hebben we vaak last met acteurs. Zij willen zichzelf centraal stellen en niet 
zomaar in een blokkendoos verdwijnen. Dansers zijn gewend om met abstracte patronen te 
werken en anatomisch te denken. Ze vertrekken van de materialiteit van het lichaam. 

‘Herkenbaarheid’ is de norm geworden, programmatoren boeken op basis van dat criterium. 

Het kind wordt overbeveiligd, want er liggen overal terroristen op de loer. Of het kind kan kanker 
krijgen. Er heerst angst die zich uit in het teruggrijpen naar wat herkenbaar en dus veilig is. En 
in het afstoten van wat nieuw en vreemd is. In de muziek zie je dezelfde dwingelandij als in het 
theater: muziek moet ‘mooi’ klinken of repetitief zijn om houvast te bieden. Dissonanten zijn uit 
den boze. 

Wallonië is makkelijker te bespelen omdat daar een ander ‘verdelingsnetwerk’ zit. Daar worden 
evengoed ouderwets banale én avant-garde voorstellingen gemaakt, maar die spelen allemaal 
op dezelfde kleine plekken. Fundamenteel verschil: in Vlaanderen wordt het maken van een 
voorstelling betoelaagd, in Wallonië wordt de spreiding ondersteund. Zo kunnen voorstellingen 
veel langer spelen. Wij spelen 250 keer per jaar. En we moeten dat doen, want we hebben geen 
subsidies. In Vlaanderen alleen zouden wij nooit kunnen overleven. Vlaanderen is te klein en 
het aanbod voor dat kleine stukje land is veel te groot.

Martine Decroos (Studio ORKa)

Ik balanceer graag op de grens tussen fictie en realiteit. Kinderen kijken op een ongeremde 
manier naar de dingen. Dat stimuleert ons om onbeperkt te fantaseren, om zonder gêne weg 
te dromen, om zot te doen. Je wordt verplicht je eigen grenzen af te tasten, alles in vraag te 
stellen en de wereld op zijn kop te bekijken. 

Makers aan het woord

Peter De Graef (Dwama)

Ik werk niet specifiek voor kinderen of jongeren. Ik maak theater, wie wil komen kijken is 
welkom. Ik heb trouwens ontdekt dat ook mijn zogenaamde ‘volwassenentheater’ zich stiekem 
richt tot het kind in de volwassene. Maar vertel het niet verder, want de volwassenen mogen 
dat niet weten. Ze zouden de aanwezigheid van dat kind staalhard ontkennen.

Theater moet op een mooie en ontroerende manier de mythische laag van het bestaan 
beschrijven. Als de kerk het religieuze aspect en wetenschap de exacte zijde van het leven 
vatten, moet theater het mythische grijpen. En op dat niveau is er geen verschil tussen kinder- 
en volwassenentheater. 

Ik wil dat mijn publiek meer voélt dan denkt. 

Volwassenen knappen makkelijk af op theatrale elementen als dromen of illusies. Zij denken 
te leven in een wereld die realistisch is, waarin niet gedroomd wordt. Maar ze vergeten 
voortdurend dat de wereld waarin we leven ook niet ‘echt’ is. Dat de perceptie van de 
werkelijkheid voor iedereen verschilt. En dat we voortdurend ons best moeten doen om die 
verschillen te overbruggen. Met kinderen hoef je het daar niet eens over te hebben, voor hen 
is dat helder. Zelfs als kinderen thuis hebben gehoord dat God niet bestaat, kan ik zonder 
problemen God laten verschijnen in mijn stukken – dat aanvaarden ze blindelings.

In de loop der jaren is er een verschuiving gebeurd in ons beeld over kinderen: volwassenen 
zijn zich bewust geworden van het kind in zichzelf. Het kind an sich is belangrijker geworden 
in de samenleving. Maar op het vlak van kunst vind ik dat die oude kloof tussen kinderen en 
volwassenen nog steeds bestaat. Dat de scheiding tussen kinder- en volwassenentheater nog 
even strak wordt gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat de kunst wat dat betreft achter loopt op 
het leven.
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Jo Roets (Laika)

Theater is voor mij een broedplek van emoties. En het collectief geraakt worden, heeft een 
enorme kracht. Daarom houd ik ook van grote-zaalvoorstellingen. Daar kan de impact nog 
sterker zijn. Je voelt een enorme betrokkenheid en een gezamenlijk belang. Kinderen en 
jongeren raken steeds minder gewend aan het samen ervaren. Ik vind het een taak van de 
theatermakers om dat waar te blijven maken.

Een tekst waar je even over moet nadenken is minder evident geworden in het jeugdtheater, 
maar er is bij kinderen en jongeren best veel taalgevoeligheid. Jongeren zijn bereid op een tekst 
door te knauwen, mits het een goede voorstelling is. In het volwassenencircuit is een moeilijke 
tekst toch ook nooit een struikelblok?

Vervreemding is een essentieel onderdeel van kunst omdat het de visie van mensen in 
beweging brengt. Jeugdtheater kan aan het wereldbeeld van kinderen wrikken. Het genereert de 
energie om op een andere manier naar elkaar en naar de omgeving te kijken. Televisie doet dat 
doorgaans niet.

Ik ben me bewuster geworden van de thema’s die ik op scène breng. Ik vraag me af hoe ik een 
thema relevant kan maken voor het publiek van nu. Bijvoorbeeld door de scherpe kloof tussen 
arm en rijk explicieter dan vroeger naar voren te halen in een bewerking van een jeugdboek.

Soms vraag ik me wel eens af wat er mis is met het avondtheater, dat er zoveel volwassenen 
bij jeugdvoorstellingen zitten. Een van de redenen kan zijn dat we in het jeugdtheater naar 
helderheid zoeken. Volwassenen hebben daar net zo goed als kinderen behoefte aan. 
Bovendien gaan veel jeugdvoorstellingen over de groei naar volwassenheid en de relatie tussen 
ouders en opgroeiende kinderen. Volwassenen kijken graag op die ervaring terug. Of ze willen 
beter begrijpen waarmee hun kinderen bezig zijn. 

Inne Goris (Zeven)

Mij interesseert in eerste instantie wie daar op de scène staat. Wat zij denken, voelen, willen. 
Wie zij zijn. Ik wil alles wat ik zie geloven. Dat is mijn voornaamste beweegreden om met 
kinderen en jongeren te werken. Gaat het daarom in mijn voorstellingen alleen over jongeren? 
Godzijdank niet.

Ik heb vaak het gevoel dat volwassenen kinderen willen zien als een onbeschreven blad, een 
homp klei die ze naar eigen goeddunken kunnen kneden. Terwijl je van bij het begin duidelijk 
te maken hebt met karakters, met individuen. Ze hebben een eigen wil en eigen verlangens. 
Ze zitten met vraagtekens en ervaringen die voor elk van hen verschillend zijn. Volwassenen 
willen hun kinderen zo lang mogelijk weghouden van verdriet en pijn. Ze geloven dat dat ‘om hun 
eigen bestwil’ is, terwijl het juist belangrijk is de confrontatie met verdriet aan te gaan, erover te 
spreken. 

Ik heb het gevoel dat kinderen vandaag ‘anders’ kind zijn dan wij. Ze zijn minder beschermd, 
minder onschuldig dan toen. Wij wisten helemaal van niks. Ze zijn nieuwsgierig, ze weten meer, 
ze stellen vragen. Het is een goede evolutie, zolang je maar alert bent voor hun signalen. Neen, 
niet alles ‘moet kunnen’. Kinderen hebben grenzen. En ze geven zelf aan waar die liggen, wat 
ze aankunnen en waar het voor hen stopt. Maar daarvoor moet je luisteren.

Educatief theater vind ik een wat achterhaald begrip. Van zodra een voorstelling aanknoopt bij 
het leven, kan je ze educatief noemen.

De taalproblematiek is in Brussel heel nadrukkelijk aanwezig. En het wordt er niet beter op. Het 
theater is daar een hele generatie aan het verliezen. Nederlands op school, Frans op straat, 
thuis nog een andere taal - en geen van die talen beheersen ze echt. Hoe moeten wij daar 
als makers mee omgaan? Minder talige voorstellingen maken? Of juist meer, omdat het een 
speelse manier is om een taal te leren? Dat is een grote uitdaging voor de toekomst.
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Kunst- en cultuureducatie
Kunsteducatieve omkadering is onmisbaar geworden in de kinder- en jongerenpodiumkunsten. 
Workshops, inleidingen, nagesprekken, lesbrieven, kunstenaars in de klas – alles staat in dienst 
om het jonge publiek nieuwsgierig te maken en met de juiste verwachtingen naar kunst en kunst-
werken te laten kijken. Naar aanleiding van het onderzoek van professor Anne Bamford schreef 
de Commissie Onderwijs Cultuur een rapport met beleidsvoorstellen en aanbevelingen voor een 
betere cultuur- en kunsteducatie in Vlaanderen (Gedeeld Verbeeld, 2008). Dit hoofdstuk is geens-
zins bedoeld als vervolg of reactie daarop, maar behandelt enkele facetten van kunsteducatie 
vanuit het perspectief van de podiumkunsten.
Is het nodig die relatie tussen podiumpraktijk en kunsteducatie te herzien? Welke rol van beteke-
nis kunnen de podiumkunsten spelen binnen het kleuter- en leerplichtonderwijs? Hoe ziet een 
constructieve en duurzame relatie met het educatieve veld eruit? Wat kan deze verhouding nog 
verstevigen? Commissielid Theo Van Rompay prikkelt alvast met een column.

Een leerlijn kunst- en cultuureducatie

Er ligt een grote uitdaging voor alle betrokkenen om de relatie tussen (podium)kunst en onderwijs 
anders te definiëren en te versterken. Structureel overleg en samenwerking tussen producenten, 
kunsteducatieve organisaties, het deeltijds kunstonderwijs, programmatoren en leerkrachten zijn 
de sleutels tot een meer gerichte inzet van de (podium)kunsten binnen de totale educatie voor 
kinderen en jongeren. Vanuit deze logica onderschrijven we het voorstel van de commissie om 
een doorlopende leerlijn kunst- en cultuureducatie te ontwikkelen. De specifieke eigenschappen 
van de podiumkunsten mogen evenwel niet verloren gaan in deze globale aanpak. We pleiten er 
met andere woorden uitdrukkelijk voor om binnen de leerlijn voldoende aandacht te besteden 
aan de podiumspecifieke eigenschappen. Met name het ‘live’ gebeuren van de podiumkunsten 
vergt een specifieke aanpak binnen de vier stappen van de leerlijn (sensibiliseren, exploreren, 
activeren, reflecteren). 
Een experiment in Nederland is in dit verband interessant: op enkele scholen voerde men cul-
tuurgebaseerd onderwijs in, waarbij kunst gecombineerd wordt met andere vakken zoals techniek 
of geschiedenis. Het benadrukt dat kennis over en vaardigheden met cultuur en kunst van groot 
belang zijn voor de algemene ontwikkeling van jonge mensen. Het interview met Jan Willems 
en Jackie lubeck liet alvast het effect zien van dramaworkshops op de ontwikkeling van eigen-
waarde en ondernemingszin.

Tegelijk met het ontwikkelen van een leerlijn (podium)kunsten binnen het kleuter- en leerplicht-
onderwijs lijkt het noodzakelijk om het culturele vocabulaire van de meeste leerkrachten te ver-
groten. De subjectieve beleving van een leerling krijgt daardoor idealiter meer ruimte naast de 
klassikale bespreking in objectieve of meetbare termen. Het belang van de ontwikkeling van een 
eigen mening, het leren verwoorden van emoties, het vertrouwen op creativiteit en interesse voor 

“Met school naar theater? 
Leuk zolang er geen les is.” 

Lisa (13)
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Omkaderen met een juist verwachtingspatroon

Kunsteducatieve omkadering als aanvulling op de podiumpraktijk is een goede ontwikkeling en is 
niet enkel beperkt tot schoolvoorstellingen uit het jeugdcircuit. Toch is het belangrijk om kritisch te 
blijven over de manier waarop dit gebeurt. Zo kan je je afvragen of elke individuele schoolvoorstel-
ling omkaderd moet worden. Soms spreekt een voorstelling voor zich, zelfs wanneer ze niet eendui-
dig te interpreteren is. Kennis van de voorwaarden van podiumkunsten, zoals het live karakter van 
theater of dans, of het communiceren op verschillende lagen en in een abstracte beeldtaal, kan van 
groter kunsteducatief belang zijn dan de narratieve inhoud van een specifieke voorstelling. 

Onderzoek naar de beleving van jongeren bij het bezoeken van jeugdopera (uitgevoerd door Letty 
Ranshuysen voor YO!Opera, 2007) toonde aan dat vooral het aanreiken van een goed verwach-
tingspatroon tijdens kunsteducatieve omkadering essentieel is. Jongeren zijn zeker bereid om 
minder toegankelijke genres en stijlen tot zich te nemen, als ze hier op voorhand over geïnfor-
meerd zijn. De aanbieders van kunsteducatie mogen zich daarom niet te veel laten sturen door 
bestaande formats, maar zouden steeds kritisch moeten blijven kijken naar de beste manier 
om een specifieke voorstelling aan te brengen. Samenwerking tussen makers, kunsteducatieve 
organisaties, het deeltijds kunstonderwijs en programmatoren is hierbij een uitdaging. 

Acties:

•	 Betere	opleiding	en	bijscholing	van	educatieve	medewerkers	en	kunstdocenten,	meer	
uitwisseling van kennis en ervaring.

•	 Nauwere	lokale	samenwerking	tussen	gezelschappen,	programmatoren,	deeltijds	
kunstonderwijs en leerkrachten, en betere afstemming van het kunsteducatieve aanbod.

•	 Elk	productiehuis	adopteert	een	school	waarmee	het	een	intensieve	band	opbouwt.
•	 Kleinere	gezelschappen	of	individuele	makers	nemen	gezamenlijk	educatieve	medewerkers	

of kunstdocenten in dienst.
•	 Bedrijfsstages	voor	leerkrachten	in	culturele	instellingen.

Aanbevelingen en uitdagingen: 

•	 Samenwerking!	Ervaringen	delen!	Ideeën	uitwisselen!
•	 Meer	en	duidelijkere	communicatie!
•	 Een	stimuleringsbeleid	en	meer	middelen	voor	productiehuizen	(voor	kinderen	en	jongeren)	

om educatieve omkadering uit te bouwen.
•	 Het	ontwikkelen	van	een	leerlijn	voor	(podium)kunsten	voor	het	kleuter-	en	leerplichtonderwijs.

Te onderzoeken: 

•	 Publieksonderzoek	gericht	op	de	invloed	van	kunst-	en	cultuureducatie	op	de	ontwikkeling	
van kinderen en jongeren.

•	 De	gevolgen	van	de	invoering	van	de	maximumfactuur	op	het	aantal	schoolvoorstellingen.

innovatie, kunnen het ‘uurtje cultuur’ tussen de lessen door wellicht omvormen tot een evenwaar-
dig onderdeel van de opvoeding van een nieuwe generatie. 
Een betere culturele scholing voor leerkrachten is noodzakelijk tijdens hun eigen opleiding. 
Voordat het zover is, zou de huidige generatie leerkrachten bijgeschoold kunnen worden. Een 
mentaliteitsomslag lijkt nodig om vakoverschrijdend te denken en om verbanden te leren leggen 
tussen kunst, kunsteducatie en het eigen vakgebied. Een inbedding van kunsteducatie in het 
totale schoolprogramma, door middel van een doorlopende leerlijn, zou er toe kunnen leiden 
dat leerkrachten durven te kiezen voor een meer uitdagende invulling hiervan. Dat de verant-
woordelijkheid voor een dergelijke mentaliteitsomslag niet alleen bij de leerkrachten zelf gelegd 
kan worden, daar zijn alle partijen het overigens al lang over eens. De huidige mogelijkheid voor 
leerkrachten om bedrijfsstage te lopen bij een culturele instelling is interessant voor beide par-
tijen om elkaar beter te leren kennen. 

Expertise delen

Het uitbouwen van een goede educatieve werking is al veel langer een zorg voor de sector 
kinder- en jongerenpodiumkunsten. Op heel verschillende manieren wordt hier invulling aan 
gegeven. Grotere huizen hebben een eigen educatieve dienst uitgebouwd of werken met vaste 
kunstdocenten. Hiervoor zijn uiteraard voldoende geld, tijd en middelen nodig. Voor kleine pro-
ducenten of beginnende makers ligt een eigen educatieve werking buiten hun mogelijkheden. 
Sommigen lossen dat op door zelf langs scholen te trekken om workshops of introducties te 
geven. Deze kunstenaars in de klas worden erg geapprecieerd omdat zij hun artistieke basis 
rechtstreeks in de school binnen brengen, maar het beperkt hen uiteraard ook in de tijd om 
te creëren. Er wordt nog te weinig gebruik gemaakt van de expertise die ondertussen is opge-
bouwd in heel wat kunsteducatieve organisaties. In de samenwerking met deze bestaande en 
veelal goed werkende organisaties liggen nog veel onbenutte mogelijkheden.

Ook het delen van educatieve expertise tussen betrokkenen bij de kinder- en jongerenpodium-
kunsten onderling gebeurt slechts sporadisch. De uitwisseling met educatieve diensten van 
bijvoorbeeld musea kan waardevol zijn. Materiaal, kennis en resultaten van succesvolle projec-
ten blijven nu nog te vaak binnenshuis, waardoor het gevoel ontstaat meermaals het wiel uit 
te moeten vinden. Het is van belang om de effecten van een succesvolle educatieve werking 
te delen met zowel collega’s uit de hele sector, als met beleidsmakers. Naast uitwisseling via 
bijvoorbeeld websites van gezelschappen en cultuurcentra, is er ook nood aan fysieke uitwis-
seling tijdens ontmoetingsmomenten en workshops. Meer bijscholing voor kunstdocenten en 
educatieve medewerkers kan leiden tot individuele en collectieve expertisevergroting, en mo-
gelijk tot samenwerkingsverbanden. Voor kleine productiehuizen of individuele makers zou het 
interessant kunnen zijn om gezamenlijk een educatieve medewerker in dienst te nemen. Het 
persoonlijke voordeel van een grotere werkgarantie voor de betrokken medewerker of docent is 
vanzelfsprekend ook niet onbelangrijk. 
Ten slotte wijzen we nog even op de bestaande nood aan een betere basisopleiding voor educatieve 
medewerkers en kunstdocenten in Vlaanderen. Te denken valt aan een speciale Bacheloropleiding 
voor drama- of dansdocenten zoals in Nederland. 
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In PARTS sta ik op het kruispunt van cultuur en onder-
wijs. Al vaak heb ik me verwonderd over die onwaar-
schijnlijk ontwikkelde capaciteit van het onderwijs-
milieu om te spreken in termen van doelstellingen, 
methodieken, programma’s, evaluaties, kwaliteitscon-
trole en zo meer. Het eindrapport Gedeeld Verbeeld 
van de bovengenoemde commissie is daar een goed 
voorbeeld van. Minutieus word het actieplan in kaart 
gebracht. Elke actie van de ‘referentielijn’ wordt in 
een ‘SEAR’-rooster geplaatst: sensibiliseren, ex-
ploreren, activeren en reflecteren. Het geloof in de 
maakbaarheid van de leerling is groot. Binnen een 
bepaald segment van de kunstwereld vinden deze op-
timisten al even optimistische partners. Nog nooit is 
de leerplichtige overvallen geweest door zo’n batterij 
aan omkaderingsactiviteiten. Elke voorstelling moet 
worden ingeleid, nabesproken, toegepast, verwerkt 
en wat meer. Alles heeft zijn plaats in onze logische 
ordening. Ook al zullen we samen, kunstenaars en 
onderwijzers, steeds herhalen dat de verwondering 
zeker zo belangrijk is als het verklaren/begrijpen/
plaatsen, toch worden al te vaak dezelfde rationele 
schema’s gehanteerd.
Is er dan iets mis met de kunst te willen begrijpen? 
Natuurlijk niet. Er is alleen iets mis met de premisse 
dat dit begrijpen buiten de kunst zelf zou liggen. De 

vriendelijke provocatie dat er ‘kunst’ is en ‘van alles 
voor kinderen’ kan beter in dat perspectief gelezen 
worden. 
We hoeven niet meteen kunst speciaal voor kinderen te 
maken. We kunnen beter de kinderen onderdompelen 
in de kunst die er is. ‘Beleving’ wordt dan het kernbe-
grip in de kunsteducatie. We kunnen méér investeren 
in veelvuldig kijken en luisteren, in sensoriële bewust-
wording, in het bijwonen van héél veel voorstellingen/
concerten/tentoonstellingen/films - met goed begrip 
van de specifieke logistieke condities voor kunstenaar 
en publiek, zodat kinderen en jongeren zelf referentie-
kaders (om dan toch maar een typisch onderwijswoord 
te gebruiken) leren op te bouwen en te ontwikkelen.

Maar zelfs als de middelen voor dat soort kunstbele-
ving ontbreken, dan bestaat er nog een veel oudere, 
efficiëntere en goedkopere methode … Niets is zo be-
langrijk als opnieuw tijd uit te trekken in de schoolpro-
gramma’s, op alle niveaus van het leerplichtonderwijs 
en in alle richtingen, om te tekenen, te schilderen, een 
instrument te leren bespelen, te dansen, te schrijven, 
te fotograferen en filmen, toneel te spelen, te zingen. 
Van kleuteronderwijs tot het laatste jaar van de huma-
niora: op het einde van elke dag tien minuten samen 
zingen. Het effect daarvan is nauwelijks meetbaar. 

Héél lang geleden, het moet in 1990 of zo geweest 
zijn, had ik de eer geïnterviewd te worden voor een 
boek van/over/door Oud Huis Stekelbees, een voor-
aanstaande producent van voorstellingen voor jonge-
ren, geleid door Guy Cassiers. In dat interview liet ik 
mezelf even gaan, met als resultaat de volgende quo-
te (die ik nog altijd lekker klinken vind): ‘Er is kunst en 
er is van alles voor kinderen’. Als toenmalig directeur 
van de Beursschouwburg, die sinds vele jaren garant 
stond voor een hoogstaande jongerenprogrammering, 
was dat niet meteen de gelukkigste uitspraak. De te-
genkanting was dan ook navenant. Het is hier niet 
de plek om dat debat opnieuw te lanceren. Het wás 
natuurlijk ook een provocatie. Tot op zekere hoogte 
althans …

Ook vandaag blijf ik het een rare gedachte vinden dat 
een kunstenaar iets anders zou betrachten dan een 
adequate vorm te vinden voor de vertaling van zijn we-
reldbeeld, waarbij de vormen die vóór hem tot stand 
kwamen idealiter zelf deel uitmaken van dat wereld-
beeld. De (non)perceptie van het kunstwerk door deze 
of gene groep mensen blijkt naderhand wel. Zij is ze-
ker niet medebepalend voor het statuut van ‘kunst’, 
zij leidt zelfs af van het zuivere propos. Fijn dus dat 
kinderen van kunst houden, of leren ervan te houden, 

maar kunst speciaal voor kinderen maken, neigt erg 
naar een instrumentalisering. Dat is misschien nuttig, 
maar nog geen kunst. Hoe is anders te verklaren dat 
ik in mijn huidige functie als verantwoordelijke voor de 
dansschool PARTS in vijftien jaar nog niet één dans/
choreografie-student tegengekomen ben die ervan 
droomt een dansmaker-voor-kinderen (of enige andere 
doelgroep) te zijn? Maar goed - daar gaan we weer. Er 
is geen nood aan een discussie over het geslacht van 
de engelen.

Deze discussie was in elk geval niet aan de orde in de 
Commissie Onderwijs Cultuur, waarvan ik de eer had 
deel uit te maken. De commissie werd door minis-
ter van Onderwijs Frank Vandenbroucke in het leven 
geroepen ter opvolging van het befaamde Bamford-
rapport. Het ging er veel minder prozaïsch aan toe. Er 
werd als doel gesteld om een ‘leerlijn’ te ontwikkelen 
die van de kleutertjes via de lagere school tot het 
einde van de secundaire school loopt, en waarbij aan 
het einde van dat traject de jongvolwassene cultureel 
volwaardig gevormd is. Die leerlijn omvat algemene 
cultuureducatie, kunst-, erfgoed- én media-educatie. 
Onderscheid wordt gemaakt tussen educatie als doel 
en educatie als middel. Er bestaan voorwaar beschei-
denere ambities.

Zingen
Theo Van Rompay
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Karel Van Ransbeeck (De Spiegel)

Een aantal grote gesubsidieerde structuren voor jeugdtheater produceert zelden iets voor de 
leeftijdsgroep onder de drie jaar. Vlaanderen hinkt op dat vlak echt achterop tegenover Frankrijk, 
Italië, Duitsland en de Scandinavische landen. 

Peuters zijn een vergeten doelgroep: vanaf drie jaar gaat een kind gratis naar school, maar 
kinderopvang voor kinderen van nul tot drie kost wél geld. Dat zegt veel over hoe wij over 
peuters nadenken.

Nog steeds worden er cultuurcentra en theaterzalen gebouwd met grote stoelen. Het heeft 
twintig jaar geduurd voor ik bepaalde cultuurcentra ervan kon overtuigen om kussens aan te 
kopen. 

Een kinderpubliek vraagt van een programmator weliswaar een gespecialiseerde ontvangst en 
omkadering. Maar vergeet niet: een kind komt niet alleen. Er komt altijd een ouder mee, een 
opvoeder, een begeleider. Dat is óók publiek, vaak een nieuw publiek, dat wellicht nog nooit 
over de vloer is geweest.

Als ik aan een componist vraag om muziek te schrijven voor een voorstelling, vraag ik hem niet 
om muziek te schrijven voor kinderen. Ik neem hem wel mee naar de crèches en ik laat hem 
zijn muziek daar spelen. Wij doen try-outs in kinderdagverblijven. Zo ontdekken de muzikanten 
zelf dat sommige dingen werken voor kinderen en andere niet.

Ik denk dat kinderen in de zaal iets speciaals willen meemaken. Multimediakicks beleven 
ze thuis op de computer genoeg. Het virtuele theater biedt wellicht nieuwe mogelijkheden, 
maar niets vervangt de directe, emotionele impact van ‘fossiel theater’. Ik heb het gevoel dat 
kinderen tot zelfs de tienerleeftijd nog steeds het meest gegrepen worden door deze ‘pure’ 
overdracht.

Makers aan het woord

Inge Goddijn (Larf!)

Ik heb het altijd spannend gevonden om met jongeren te werken, omdat je vertrekt vanuit 
het niets. Jongeren komen als een onbeschreven blad. Ze hebben nog geen enkel parcours 
afgelegd, hoogstens van een paar dingen geproefd – het schooltoneel, de academie. Het 
is voor hen nog steeds een grote verrassing wanneer ze stapsgewijs merken dat ze ‘toneel 
spelen’. Dat traject, dat samen zoeken naar een bepaald verhaal, primeert bij Larf! Hoe groot of 
hoe klein ook: ik geloof dat alles van hen kan komen. 

Ik heb nu twee voorstellingen gemaakt waarin psychiatrische patiënten en jongeren samen op 
scène stonden, en ik heb daar heel veel uit geleerd. Psychiatrische patiënten zijn prachtige 
acteurs, ze zijn heel breekbaar, heel open. Wanneer jongeren met die kwetsbaarheid 
geconfronteerd worden, stellen zij zich zelf ook makkelijker kwetsbaar op. 

Binnen de ateliers is het moeilijk diverse culturen binnen te halen. Onze jongeren blijven toch 
in de eerste plaats de kinderen van geëngageerde ouders, die trachten hun zoon of dochter 
creatief aan het werk te zetten. Via de buurtscholen of lokale werkingen bereiken we de 
allochtone kinderen wél, maar buiten schooltijd ben je hen even snel weer kwijt. 

Kinderen verdrinken vandaag in het aanbod aan activiteiten. Je ziet hen bijgevolg steeds vaker 
eens ‘proberen’. Ze schrijven zich in voor iets en als het hen niet onmiddellijk boeit, van bij de 
eerste keer, haken ze weer af. 

Soms heb ik het gevoel dat de fantasie van kinderen niet meer gestimuleerd wordt. Ik merk 
dat wanneer ik creatieve workshops ga geven op school. Je doet appèl op hun verbeelding, 
maar wat ze niet onmiddellijk voor zich zien, laten ze schieten. Het is lastig geworden om zelf 
beelden te verzinnen. Dat is logisch, want op televisie en via de computer wordt met één druk 
op de knop een hele wereld opgeroepen. Ik herinner me hoe ik jaren geleden op reis was en 
een groepje Filippijnse kinderen me vroeg om een verhaal te vertellen. Ik vertelde hen over de 
zee en over een boot, ze luisterden met open mond. De volgende avond kwam een van hen me 
een zelfgemaakt bootje brengen uit bamboe, zozeer was hij met het verhaal bezig geweest. Hier 
heb ik het gevoel dat de verhaalcultuur verdwijnt, dat de fantasie niet meer borrelt. Ik maak mij 
daar zorgen over. 
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De thema’s in mijn werk zijn verschoven of aangevuld. Van emotionele, psychologische 
onderwerpen naar essentiële, soms ook filosofische of literaire thema’s. 

Wat er in de wereld rondom jou gebeurt, kruipt steeds je aderen binnen en beïnvloedt je 
maakproces. Dat is geen bewuste politiek, het is gewoon een feit. 

Joke Laureyns (Kabinet K.)

Het idee dat kunst kinderen kan leren om met een open blik te kijken, is een enorme drijfveer 
voor mij. Ik wil ze eigen verantwoordelijkheden geven als toeschouwer. Ze houvast geven zonder 
hen vooraf te vertellen wat ze precies moeten zien.

Niet ieder kind of iedere jongere zal zich aangesproken voelen door dansvoorstellingen voor 
een jong publiek. Dans is een moeilijk medium, niet zozeer omdat het verbale afwezig is, maar 
omdat beweging zich lastig laat ‘lezen’. Kijken naar dans houdt een abstractie in die niet 
iedereen gewend is, maar die je wel onder de knie kan krijgen. 

Binnen het jeugdcircuit wordt het publiek zo vaak met fluwelen handschoentjes aangepakt om 
een voorstelling toch voor iedereen toegankelijk te maken. Ik ben misschien een buitenbeentje, 
maar ik wil zo min mogelijk compromissen sluiten. Mijn verantwoordelijkheid als maker 
betekent ook dat ik tegen de verwachting in kan gaan en zeg wat mensen niet graag horen. Ik 
sta nu eenmaal niet visieloos in de wereld. Als ik daardoor niet iedereen kan behagen, dan is 
dat de consequentie.

Mijn eigen bekommernis om de wereld neem ik mee in mijn voorstellingen, zonder dat expliciet 
te zeggen. Ik heb geen zin om politiek te bedrijven, ook al laat ik me inspireren door situaties 
zoals de bezetting van Gaza.

Soms probeer ik in mijn voorstellingen bewust rekening te houden met gevoeligheden die in 
andere culturen meespelen, zoals bijvoorbeeld het tonen van seksualiteit. Maar dan blijkt 
meestal dat kinderen juist niet reageren zoals ik dacht. Momenten waarvan je denkt: dit wordt 
lastig, pikken ze moeiteloos op. En omgekeerd.

Barbara Vandendriessche (Barre Weldaad + zelfstandig)

Live op de scène een verhaal vertellen, dat is iets helemaal anders dan televisie of 
computergames. Vooral kinderen kan je met een theatervoorstelling blijvend raken omdat het 
zo direct is. Volwassenen kennen de regels van het medium, maar kinderen kijken met hun hart 
en zijn eerlijk. Als maker kan je dan ook niet vals spelen: als het saai is, krijg je dat direct te 
horen.

Ik kijk met de ogen van een volwassene en als iets mij niet boeit, denk ik dat het kinderen ook 
niet zal boeien. Kinderen zijn soms tevreden met een onnozel grapje. Natuurlijk houd ik daar 
ook wel rekening mee, maar dat is iets anders dan enkel op het effect van die grapjes in te 
spelen. De hele vertelling moet verteld worden, zonder boven hun hoofden te gaan. Ze moeten 
niet alles begrijpen, maar wel emotioneel of visueel geprikkeld worden.

Ik probeer rekening te houden met de doelgroep waarvoor ik theater maak, zonder aan kwaliteit 
in te boeten. Een productie voor het technisch onderwijs laat ik liever beginnen met heftige 
muziek dan in stilte. Of zoiets effect heeft op de jongeren in de zaal is afhankelijk van de 
kwaliteit. Een bescheiden en emotionele scène met een enkel lampje vinden jongeren niet per 
se slechter omdat er geen techniek bij komt kijken.

Nieuwe media kunnen heel goed werken in een voorstelling, als dat zo uitkomt binnen het 
concept natuurlijk. De inhoud is voor mij altijd het beginpunt, van daaruit zoek ik naar de juiste 
vorm of stijl. Andersom zou niet werken.

Wouter Van Looy (Muziektheater Transparant)

Theater is een spel dat ons op een niet-rationele, niet-utilitaire manier laat omgaan met de 
werkelijkheid. Het is een uitkijkplek waar, zoals in een droom, fantasie en werkelijkheid met 
elkaar in conflict kunnen komen of een onverwacht duet aangaan. Die ruimte is zeker ook 
voor kinderen belangrijk. Niet alleen om een tegenwicht te bieden voor de dominantie van 
de commercie in het aanbod, ook om artistieke omgang met de vraagstukken van vandaag 
mogelijk te maken. 

Ik ben vanuit de muziek het theater ingerold en ben er blijven hangen vanuit de fascinatie 
dat theater een verrijking kan bieden voor de expressieve kracht van muziek en vice versa. 
Mijn interesse voor kunsteducatie (meer bepaald muziekeducatie) heeft me bijna als 
vanzelfsprekend in aanraking gebracht met het jeugdtheater. 





In actIe
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 Geen angst voor dans

De jeugddanssector is aan het groeien, maar onbekendheid met de vakspecifieke eigenschap-
pen zorgt nog voor problemen in de samenwerking met collega’s uit de theaterhoek. Meer en 
gemeenschappelijke communicatie over de eigen kenmerken is van belang. Dit ook om docenten 
en programmatoren te overtuigen vaker voor jeugddans te kiezen. Kinderen en jongeren zelf zijn 
gebaat bij concrete dansworkshops en degelijk educatief dansmateriaal. Dansgezelschappen 
voor volwassenen zouden hun expertise meer kunnen inzetten ten behoeve van de dans voor 
een jong publiek.

 Meer podium op de VRT

De rol van de media is enorm bij het bekend maken en duiden van de kinder- en jongerenpodium-
kunsten. Toch besteden de meeste media steeds meer aandacht aan commerciële producties 
ten koste van minder ‘bekende’ gesubsidieerde voorstellingen. Vooral van de openbare omroep 
mag een groter engagement verwacht worden. De sector zelf kan een actieve rol opnemen door 
vaker gezamenlijk te communiceren met landelijke advertenties of een premièreladder. Ook lig-
gen er kansen in het ontwikkelen van nieuwe formats of programma’s voor de televisie.

 Eén minister voor cultuur, jeugd en onderwijs

Het is een grote uitdaging voor alle betrokkenen bij de kinder- en jongerenpodiumkunsten om de 
relatie tussen (podium)kunst en onderwijs anders te definiëren en te versterken. Ook structureel 
overleg met het jeugdwerk is nodig om de waarde van kunst en cultuur steviger op de agenda’s 
van jeugdwerkorganisaties te krijgen. Met de verkiezingen voor de deur zien we in een minister 
voor cultuur, jeugd en onderwijs een ware bondgenoot, die de nu vaak nog incidentele samenwer-
king structureel en duurzaam kan verankeren in een krachtdadig beleid. 

 Tien ambassadeurs voor jonge kunstproductie uit Vlaanderen

Het uitbouwen van een internationale werking is een proces van lange adem dat vraagt om een 
continue investering, zowel op vlak van netwerking en prospecties, als productioneel. Persoonlijke 
contacten liggen haast altijd aan de basis. Ambassadeurs die de kinder- en jongerenpodiumkun-
sten uit Vlaanderen vertegenwoordigen in het buitenland (en in Wallonië), kunnen daarom bijdra-
gen aan een verstevigde positionering van het Vlaamse aanbod over de grenzen. Tegelijk kunnen 
ze ook prikkels geven om meer ‘vreemd’ aanbod te programmeren op de eigen podia.

 Erkende diploma’s voor kunsteducatieve medewerkers

Kunsteducatieve omkadering is onmisbaar geworden in de kinder- en jongerenpodiumkunsten. 
Een goede educatieve werking is dan ook al lang een zorg voor de betrokken producenten, leer-
krachten en programmatoren. De samenwerking met kunsteducatieve organisaties kan echter 
verbeteren, net als het delen van expertise tussen kunsteducatieve medewerkers en kunstdo-
centen onderling. Bijscholing is gewenst, maar bovenal is er in Vlaanderen vraag naar een betere 
basisopleiding voor educatieve medewerkers, drama- en dansdocenten.

10 + 1 = actie
11 prioriteiten tot besluit 

Dertig ondervraagde makers, twee persoonlijke landschapsschetsen, een cijferanalyse, tien ex-
terne bijdragen en een actieplan rond zes hete hangijzers, dat is het resultaat van een jaar van 
intensief overleg en discussies met vele spelers binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten. 

POP-UP! De plek van kinderen en jongeren in een dynamisch podiumlandschap bevat een veel-
heid aan (soms tegenstrijdige) inzichten en conclusies. De blik van deze publicatie is echter 
vooral op de toekomst gericht met een brede waaier aan suggesties, acties en aanbevelingen. 
Klein of groot, utopisch of concreet, elk voorstel is een uitnodiging om aan de slag te gaan. 
Samenwerking is steeds het toverwoord. Communicatie een noodzakelijke sleutel. 

De ambitie van dit boek is het dynamische proces verder aan te zwengelen dat ontstaan is vanuit 
de werkgroep kinderkunsten. Daarom schuiven we enkele actiepunten naar voor als absolute 
prioriteit. Ze zijn niet alleen een teaser op de bladwijzer annex postkaart in dit boek, maar vormen 
ook de ruggengraat voor een concreet actieplan voor alle betrokkenen bij het podiumkunsten-
landschap. 

 Meer kleur op en naast het podium

Andere culturen duiken ook steeds meer de leefwereld van kinderen en jongeren binnen. Ondanks 
de geleverde inspanningen is deze verandering op het podium nog te weinig zichtbaar. Jonge toe-
schouwers van allochtone oorsprong en met andere culturele referentiekaders dwingen makers 
en programmatoren na te denken over de aansluiting van de podiumkunst op het publiek. Een 
grotere instroom van allochtone makers en uitvoerders is noodzakelijk om meer kleur in de zaal 
te genereren.

 Samen produceren voor de grote zaal

Het grootste aanbod van familievoorstellingen voor de grote zaal komt uit de vrije sector. Ook bij 
gesubsidieerde producenten bestaat de wens om meer tegemoet te komen aan de groeiende 
vraag naar grote-zaalproducties. Jaarlijks in wisselend samenwerkingsverband één grote fami-
lievoorstelling maken, biedt reële mogelijkheden voor een artistiek kwalitatieve aanvulling op de 
bestaande markt. Door te coproduceren wordt de draagkracht voor communicatiemogelijkheden 
vergroot en worden langere speelreeksen op dezelfde plek mogelijk. 
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Over vijf ervaringen, ontdekkingen en 
evenveel dromen 
Toespraak tijdens de studiedag Kinderkunsten op  
Het Paletfestival, 20 mei 2008

Barbara Wyckmans

1. Anekdote 1970

Ik durf het nog maar sinds kort te vertellen: ik heb echt pas heel laat professioneel theater ont-
dekt. Ik was net achttien, of moest het nog worden, toen de lerares Nederlands onverwacht vroeg 
of er iemand zin had om naar het theater te gaan. Misschien was haar vriendenkring toch niet zo 
uitgebreid als ze zelf veronderstelde? Of waren er echt twee zieken in haar gezelschap? Ik weet 
het niet, maar het waren gratis tickets. ‘En welk stuk is het, juffrouw?’ vroeg mijn vriendin nog. 
‘Gelukkige dagen van Beckett’, was het antwoord.
Die vrijdagavond heeft Beckett mij van mijn sokken geblazen. Mijn gelukkige dagen heb ik aan 
zijn Gelukkige dagen te danken. Wat ik tijdens de voorstelling zag, wat ik hoorde, wat ik beleefde 
- zoiets had ik nooit eerder ervaren.

Zoveel jaren later heb ik van culturele soortgenoten vergelijkbare ervaringen gehoord. Ik ben 
steeds nieuwsgierig naar het moment waarop ook zij zo geraakt werden door deze specifieke 
kunstvorm. En altijd zijn er twee elementen aanwezig: de onverwachte confrontatie en de con-
frontatie met de kwaliteit. 
Ik geloof niet in een langzaam proces. Niet de doorsnee theaterklucht, niet de doorsnee week-
endfilm, niet de stationsroman zal het publiek tot bij de kunst brengen. Wel de verrassende 
confrontatie met kwaliteitskunst.
De sector wordt belaagd door meetbare quoteringen: hoeveel toeschouwers heeft u bereikt? 
Hoeveel voorstellingen heeft u gespeeld? Hoeveel producties zijn er dit jaar gecreëerd? Maar 
nooit wordt onderzocht wat die creatie bij iemand heeft teweeggebracht.

Daarom 1 - Laat ons als symbolische strijd tegen de cijferquotering een verzameling aanleggen 

van getuigenissen van naamloze toeschouwers. Mensen die jaren later nog steeds kunnen pra-

ten over producties die voor hen het verschil hebben gemaakt. 

 Maken voor een jong publiek begint in de opleiding

Ondanks de instroom van steeds meer studenten die in hun jeugd zelf betrokken waren bij 
podiumkunstenproducties met (en voor) kinderen of jongeren, circuleren er binnen de meeste 
kunstopleidingen hardnekkige vooroordelen. Pas afgestudeerde kunstenaars zijn daardoor on-
voldoende op de hoogte van de artistieke mogelijkheden en werkomstandigheden binnen de 
sector. Docenten hebben een belangrijke informerende en enthousiasmerende taak om tijdens 
de opleiding te helpen daar verandering in te brengen.

 Meer kunst in de Chiro en de Scouts

De vele kinderen en jongeren die actief zijn in een jeugdbeweging zijn zelfs op een regenachtige 
dag nauwelijks in de theaterzalen te vinden. Zij zijn nochtans een interessante potentiële extra 
doelgroep voor de kinder- en jongerenpodiumkunsten. Om een brug te slaan tussen het jeugd-
werk en de producenten en cultuurcentra is een andere, veel concretere manier van werken 
nodig. Met instapklare plannen, bijvoorbeeld, waarbij een voorstellingsbezoek gekoppeld wordt 
aan een doe-activiteit.

 Meer risico’s in de programmering

De rol van programmatoren binnen de kinder- en jongerenpodiumkunsten is groot. Zij zijn een 
onmisbare intermediair tussen de voorstelling en het publiek. Ze kunnen leerkrachten helpen 
overtuigen om te kiezen voor een gevarieerd en uitdagend aanbod van schoolvoorstellingen, dat 
op een creatieve manier toch aansluit bij de specifieke wensen van een school. In het reguliere 
aanbod hebben ze een stimulerende rol in de keuze voor ‘moeilijkere’ jeugddansvoorstellingen, 
of in de programmering van grote-zaalvoorstellingen van gesubsidieerde makers.

 Onderzoek naar de fascinaties van jongeren voor kunst

Jonge mensen beleven kunst steeds meer als een geïntegreerd deel van hun gehele vrijtijds-
besteding en steeds minder als een afgebakende activiteit op een afgebakende plek. Het is 
waardevol en wellicht noodzakelijk om te onderzoeken hoe de podiumkunst meer dan nu kan 
integreren in de multimediale en gevarieerde leefwereld van de doelgroep. Letterlijk buiten de 
gekende grenzen van het medium treden, kan een aanvulling zijn op het bestaande aanbod van 
de kinder- en jongerenpodiumkunsten.
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3. Anekdote 1994

Blauwe Maandag Compagnie was met Joko geselecteerd voor het jaarlijkse Theaterfestival en 
speelde in deSingel te Antwerpen. Net toen ik de onregelmatige trappen van het gebouw beklom, 
was ik ongewild getuige van een ontmoeting tussen twee bevriende koppels. ‘Ha! Robert,’ zei 
de ene man tegen de andere. ‘Ik wist niet dat jij van theater hield.’ ‘Dat is ook zo,’ beaamde de 
andere. ‘Het is minstens zeven jaar geleden dat ik nog een schouwburg van binnen zag. Maar als 
de gelegenheid zich voordoet de revelatie van de laatste jaren te zien, zoals de pers en kenners 
ons doen geloven, dan offer ik graag een avond op om weer helemaal bij te zijn.’ 
Enkele uren later ontmoette ik opnieuw dezelfde koppels. ‘En Robert, overtuigd?’ vroeg de eerste 
nieuwsgierig. ‘Zeker weten!’ bevestigde Robert. ‘Het zal op zijn minst weer eens zeven jaar duren 
vooraleer ik terug een schouwburg binnen stap.’
Soms vergeten we dat wij, die alle dagen bezig zijn met kunst en cultuur en ons omringen met 
mensen die diezelfde interesse delen, zelf de vreemde buitenstaanders zijn. 
In 1905 schreef Jules Renard in zijn dagboek: ‘Wij hebben er tien, vijftien jaar over gedaan om 
onze smaak, of iets wat erop lijkt, te ontwikkelen en dan verbazen we ons dat het publiek dat niet 
stilstaat bij deze evolutie, onze smaak niet deelt.’

De grootste gemeenschappelijke smaakmaker is de televisie. Televisie bepaalt een hele kijkge-
neratie. Series als De Kat, Johan en de Alverman, Kulderzipken, Dag Sinterklaas en de onnavolg-
bare Kapitein Zeppos zorgen voor een onderscheid tussen leeftijdsgroepen. Iemand maakte me 
er eens attent op dat echte wolken in beeld tegenwoordig het onderscheid maken. Alles wordt 
in een studio ingeblikt. De grootste studio met het hoge getal honderd wint en geniet haast een 
monopolie. 
Maar ook de aankondigingen tussen de televisieprogramma’s door leiden aan een monopolieka-
rakter. De jaarlijkse Flikkendag is, naast het Irak-nieuws, een hot item in het laatavondjournaal. 
En ben ik de enige die een aanval van kataraktblindheid krijg als voor de vijfde keer op een avond 
de aankoop van datzelfde boek of dvd op mijn televisie wordt gepromoot? 
Als alle promotionele tussentijdse zendtijd op televisie eens benut zou worden voor kinderkunst-
beleving in een schouwburg, dan zouden de kindertheatergezelschappen in aantal verdubbelen 
en de speelreeks van hun voorstellingen met maanden verlengd weten. 
Ondertussen erken ik: Ketnet doet zijn best! Maar kijkcijfers blijven heersende maatstaven en 
zijn de keizersduim van vandaag: dood of leven!
Bovendien wil ik dat af en toe met een grotere vanzelfsprekendheid ook premières van het 
gesubsidieerde kindertheater als cultuuritem in het avondjournaal verschijnen. De schouwburg-
producties voor kinderen die De rode loper halen, staan in schril contrast met de evolutie waarin 
het kindertheater zich vandaag bevindt. De emotionele beleving staat centraler dan het verhaal 
dat wordt gebracht. 

Daarom 3 - Laat ons strijden voor een stevige portie zendtijd, gewijd aan het gesubsidieerde kin-

dertheater of waar het kindertheater mee betrokken is. Kinderen hebben geen stemrecht maar 

wij en hun ouders wel. Laat er ons voor zorgen dat naast veel licht en flitsende snelheid in de 

buitenwereld, de duisternis en de stilte kunstelementen worden in de schouwburg.

2. Anekdote 1982

Ik stap voor de eerste keer deSingel binnen en wordt verrast door de bijzondere trappen in de in-
kom. Die letterlijke scheiding tussen de buitenwereld en de schouwburg heeft me altijd al gefas-
cineerd. Elke bezoeker wordt niet enkel uitgenodigd, maar zelfs verplicht om een ander ritme aan 
te nemen bij het beklimmen van de trappen en ervaart daardoor een klein schok- of stokeffect! 

Soms zou ik een halt willen toeroepen aan de hele goedbedoelde bezorgdheid om participatie-
drempels te slopen. Er zijn ogenblikken dat ik mij moet intomen om niet het initiatief te nemen in 
een strijd voor stevige hindernissen. Een democratische bezorgdheid om iedereen te betrekken 
tot cultuurparticipatie mag niet vertaald worden tot het nivelleren van de sector. 
Kindertheater staat dubbel bloot aan deze verleiding. Enerzijds leeft de bezorgdheid om jaarlijks 
elke leeftijdsgroep te bedienen met voldoende aanbod. Dit maakt dat er dikwijls meer belang 
wordt gehecht aan of er wel theater verschijnt voor een bepaalde leeftijdsgroep, dan aan de ar-
tistieke en intellectuele kwaliteit ervan. 
Anderzijds wordt elke kindertheaterproductie gelabeld met een leeftijdsbepaling. En dat vráágt 
om discussies. Kent u identieke leeftijdsgenoten? Ik spreek uit ervaring! Ik kom zelf uit een 
tweeling. Toch kon ik niet op dezelfde dag fietsen of zwemmen, begreep ik de moppen van mijn 
tweelingbroer niet en leefde ik als kind voortdurend in angst dat Sinterklaas mij zou verrassen 
met vergelijkbaar speelgoed als dat van onze Ferre. 

Is elke negenjarige rijp voor Wortel van Glas? Meer nog: Is elke volwassene geboeid door de 
gelauwerde voorstelling? Na een zoveelste discussie met een enthousiaste leerkracht over het 
overwaarderen van de leeftijd van de doelgroep, of met een cultuurminnende ouder over het 
onderwaarderen van hun zoon of dochter, kijk ik dikwijls met jaloerse blikken naar de affiches 
van Toneelhuis. Ik heb nog nooit een aanduiding ontdekt in de richting van ‘bedoeld voor plus-
dertigjarigen, ongehuwd, alleenstaande met kind’ of ‘vijftigplusser wiens vader net gestorven is 
en nu het ouderlijk huis moet ontruimen.’

Leeftijdsaanduidingen zijn een onderdeel van de zoektocht om het juiste publiek bij de juiste 
voorstelling te krijgen. Maar alleen Sinterklaas weet of die voorstelling ook geschikt is voor dat 
kind op die leeftijd. En de echte Sinterklaas weet ook dat net verlangend uitkijken een deel van 
de ervaring uitmaakt. De jonge bezoeker moet de gelegenheid krijgen om zich in te spannen voor 
een theaterervaring en wil liefst gevoed worden in zijn natuurlijke zoektocht naar avontuur. Goed 
kindertheater onderscheidt zich niet fundamenteel van het volwassenentheater. Het stelt vragen, 
laat geheimen intact en biedt de toeschouwer de ruimte om ontdekkingen te doen. 

Daarom 2 - Onregelmatige toegangstrappen bouwen bij elk theaterhuis zou ons te ver leiden. 

Maar laat ons voortaan, net voor aanvang van elk kinderstuk, starten met een verzoek om dertig 

seconden stilte. Dit spanningsritueel zal er voor zorgen dat het entertainmentgehalte in de zaal 

daalt ten gunste van een grotere kijkbereidheid.
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5. Anekdote 20 mei 2008, Het Paletfestival 

De voorstelling Wortel van Glas is net afgelopen. Ik kom terug van de artiestenloge waar ik een 
bezwete Stefan Perceval heb gefeliciteerd en hopelijk troost kon bieden omwille van het techni-
sche mankement aan zijn zendmicrofoon. Op weg naar de foyer tref ik een moeder en dochter. 
Zo blij waren ze dat die voorstelling van 2003, al was het maar voor die ene keer, terug werd 
opgevoerd. De moeder had vijf jaar geleden haar dochter niet meegenomen en dat was haar nooit 
in dank afgenomen.
Wederopvoeringen! Tien jaar geleden wilde ik er niets van weten. Theater heeft nu eenmaal niet 
het kenmerkende repetitieve karakter van cd, film of video. Het hier en nu van het theater heeft 
iets onherroepelijks. Na de speelreeks scheidt de wereld zich in twee groepen, zij die het gezien 
hebben en zij die het alleen maar kennen van horen zeggen.
Tien jaar ouder en tien jaar wijzer merk ik dat de theaterbezoekers van de eerste speelreeks voor 
een groot deel steeds uit dezelfde mensen bestaan. Het zijn fans en kenners die overtuigd wor-
den met een uitnodiging, een persartikel, een folder, maandblad of affiche. Maar als de tweede 
toeschouwersbeweging op gang komt door de mond-tot-mondreclame, is de speelreeks dikwijls 
al afgelopen.
Als we het theaterpubliek in aantal willen doen toenemen, zullen er langere reeksen moeten 
worden gespeeld op eenzelfde plaats en moet er aandacht zijn voor wederopvoeringen. Grote 
schouwburgen zijn belangrijke partners in deze strijd voor eerlijke democratische participatiebe-
zorgdheid.
Ook het onderwijs is een boeiende partner. Maar laat er ons voor hoeden dat de balans tussen 
school- en familievoorstellingen een eerlijk evenwicht kent. Als theaterbeleving enkel gekoppeld 
wordt aan schoolmuren, is de kans groot dat het schouwburgbezoek eindigt bij de laatste klas-
sikale voorstelling. Een enthousiaste juf die haar leerling het genot leert kennen van lezen of een 
leraar die zijn leerling de liefde voor theater kan overbrengen, geeft zijn pupil een cadeau met 
levenslange garantie. 
Eenmaligheid is de dooddoener van elke poging om iets te verbeteren. Je leert een kind ook niet 
zwemmen met een eenmalig bezoek aan het zwembad. 

Maar met een grote bezorgdheid dat elke voorstelling een uitnodiging wordt om nog eens te komen, 
met een grote solidariteit en respect voor allen die eerlijk bij kindertheater betrokken zijn, met een 
ongelimiteerde waardering voor alle begeleiders die hun oogappels de weg naar het theater weten 
te wijzen, met veel aandacht voor de diversiteit in onze samenleving, en met veel goesting om een 
intense dialoog te blijven voeren met programmatoren, komen we toch een beetje dichter bij onze 
gemeenschappelijke droom. En dat neemt geen enkele maximumfactuur ons af. 

Daarom 5 - Ik doe een verzoek in de richting van VTi. De sector heeft nood aan een stevig 

naslagwerk over de kinderkunst in het algemeen en het kindertheater in het bijzonder. Het ge-

heugen verdwijnt en een canon van kindertheaterproducties die het verschil hebben gemaakt, 

ontbreekt. Maar het ergste is dat er geen studieboek over de evolutie van het Vlaams kinderthe-

ater bestaat om de nieuwe cultuurminister cadeau te doen bij de installatie van zijn ambt. Het 

kan nog lukken als we vandaag beginnen.

4. Anekdote voorjaar 1973

De eerste staande ovatie die ik heb ervaren was bij Mistero Buffo. Ik herinner me dat collegiaal 
kippenvelgevoel nog haarscherp. Ik zat jardin op de eerste etage naast een aantal vrienden. Ik 
zag de benedenzaal rechtveren, samen met de eerste en tweede etage, en den uil. Het voltallige 
publiek in een uitverkochte grote-zaalproductie stond recht en gaf een lang, daverend en over-
donderend applaus. 
Sindsdien zijn grote schouwburgvoorstellingen me blijven boeien. In het theater ontstaat onder 
het publiek een groot samenhorigheidsgevoel. Of zoals Herman De Coninck ooit zei: het is niet 
plezierig om helemaal in je eentje iets goed te vinden. Verdriet kan je op je eentje hebben. 
Enthousiasme moet je delen. Bij theater leeft iets van een collegialiteit. Iedereen is voor die-
zelfde voorstelling op datzelfde moment uit zijn luie zetel gekomen. Verrassend soms dat er af en 
toe kleine volksverhuizingen zijn. Laat ons dit aanwakkeren en vanaf nu starten met de promotie 
en verkoop van enkel duo-tickets.
Deze actie zou wellicht de grote-zaalproducties ten goede komen, want laat ons eerlijk zijn, grote 
zalen hebben alle sympathie tegen. Groot heeft een aangeboren probleem. Grote voeten vinden 
moeilijk modieuze schoenen, grote honden zijn minder geliefd dan kleine knuffelpoedels, en 
kleuters zijn aardiger dan lange pubers. Groot is de tegenstander van bescheidenheid. En inge-
togenheid, nederigheid en onopvallende discretie zijn karaktereigenschappen die ons al te vaak 
pedagogisch worden ingepeperd.
In het kindertheater kent dit nog een extra dimensie. Klein theater vertedert, grote-zaalproducties 
ontgoochelen per definitie kenners en beoordelaars. Mijn geheugen laat me niet gauw in de 
steek, maar ik heb hulp nodig om me te kunnen herinneren wanneer een grote-zaalproductie uit 
het kindertheater genomineerd werd voor Het Theaterfestival. 

Grote-zaalproducties brengen andere maten mee als ze op reis gaan. Plots kleurt de opbouwtijd 
buiten de lijntjes en ligt de uitkoopsom hoger, wordt een grotere technische ploeg verwacht, zijn 
er meer maaltijden ... De jeugdprogrammator ziet met één grote hap zijn toch al karig budget 
slinken. En dan hebben we het nog niet over de titelkeuze. De Sunjata verkoopt moeilijker dan 
Nijntje gaat op reis of Max de muis is jarig. Het dynamische kindertheatergezelschap Stekelbees 
bracht ooit een productie met als titel UITVERKOCHT en was vervolgens verrast dat er geen volk 
kwam. Je kan programmatoren en publiek niet nodeloos tot het uiterste tarten.
Enthousiaste programmatoren met liefde voor het publiek en verliefdheid voor de kunst, kunnen 
grote bewegingen veroorzaken. Zoals iemand een enthousiaste leraar wordt omdat hij zelf ooit 
een enthousiaste leraar had, wordt het enthousiasme van programmatoren omgezet in de kracht 
van steeds boeiender producties en een kritisch, maar heerlijk publiek. De acteurs krijgen een 
kick en komen tot de vaststelling: ‘daarvoor doen we het en laten we veel’. 

Daarom 4 - Niet de tien jeugdtheatergezelschappen hebben een groei van het Vlaamse kinder-

theater in de hand. Het zijn de honderd jeugdprogrammatoren die de wet van vraag en aanbod 

beheersen. Als het Vlaamse kindertheater een nieuwe revelatie wenst, zijn programmatoren de 

eerste en de noodzakelijke partners. 
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