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Kunstenpunt
in cijfers

Kunstendatabank
›

220.000

Mensen en organisaties
in de kunsten uit Vlaanderen
en Brussel

›

250.000

Releases, concerten,
podiumproducties,
tentoonstellingen en residenties

Kunstendatabank

Podium ****

Aantal podiumproducties
2018

2019

2020

800+

900+

300

Aantal buitenlandse voorstellingen van Vlaamse
producties
2018

2019

2020

4.000+

4.000+

1.000

Kunstendatabank

Muziek ****

Nieuwe fysieke releases
2018

2019

2020

700+

500+

500

Fysieke buitenlandse concerten

Kunstendatabank

Beeldende Kunsten ****

2018

2019

5.000+

6.500+

2020

2.000

Aantal kunstenaars in onze database
2018

2019

2020

850

950

950

Aantal tentoonstellingen en residenties
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Social media *

2018

2019

2020

8.563

1.648

350+

380+

400+

2.808

772
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Evaluatie infosessies
Kunstendecreet

Bereik & doelgroepen
kunsten.be ***

AANDEEL DEELNEMERS DAT ‘GOED’ TOT

› 84.000

‘UITSTEKEND’ ANTWOORDDE OP DE VRAAG OF

VOLGENDE DOELSTELLINGEN WERDEN BEREIKT

8/10

Weten welke subsidie je kan aanvragen

8/10

Meer details krijgen over hoe
het Kunstendecreet in elkaar zit

9/10

Begrijpen van de administratieve taal

7/10

Weten hoe je een aanvraag
moet indienen

7/10

Weten waar je de juiste
informatie kan vinden

Bereik & doelgroepen
Nieuwsbrieven
›

Gebruikers

30%

Mobiele surfers

22.000

38%

28%

Via Google

Direct via kunsten.be

16%

3%

Via sociale media

Via de nieuwsbrief

GECONSULTEERD?

19%

15%
Calls

13%
Advies

13.600

Ontvangers Flanders Arts Institute News

40%

Open rate
nieuwsbrieven

(**)

22%

Taal Engels

HOE KOMEN SURFERS OP ONZE SITE?

Nieuws

(*)

Taal Nederlands

WELKE PAGINA’S/SECTIES WERDEN HET VAAKST

Ontvangers Kunstenpunt Nieuws

›

78%

8,2%

WELKE VIER ARTIKELS WERDEN HET MEEST GELEZEN?

1.

Cijfers op 31 december 2020, gemiddelde open en click
rate voor alle 24 nieuwsbrieven in 2020

(***) Cijfers van 1 januari 2020 tot 31 decemer 2020
- nieuwe website kunsten.be vanaf mei 2020

Kunstenpunt wijst je de weg met een nieuwe
kaart

Click rate **

Aantal volgers op 31 december 2020 voor Twitter,
Instagram en Facebook voor de accounts
Kunstenpunt en Flanders Arts Institute samen.

Duurzaam internationaal reizen:

2.

Kunstenveld in lockdown

3.

Belangrijke update corona:

4.

Vervangingsinkomen voor kunstenaars die

door Simon Leenknegt

protocol cultuur goedgekeurd

freelancen door Nikol Wellens

(****) Aantal activiteiten die werden geregistreerd in
onze databank in 2018, 2019 en 2020
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Over dit jaarverslag

2020 zal de geschiedenis in gaan als een bijzonder
ingrijpend jaar, en dat is een understatement. Een

scharnierjaar. Enerzijds het jaar waarin corona onze

kunstensector, en vele andere sectoren in een diepe
crisis stortte. Anderzijds een jaar waarin meer en

explicieter dan ooit tevoren werd nagedacht over

de transitie van de kunsten naar een duurzamer en
leefbaarder model.

Wat betekende dat alles voor Kunstenpunt?
Zoals zovelen in ons veld maakten we een versnelde
switch naar digitaal werken. Een intensieve

internationale meeting in het kader van RESHAPE werd
digitaal hervormd, in april lanceerden we de online

gespreksreeks Tuesday Talks, én gingen we voor het
eerst digitaal met onze infosessies.

Tegelijk startten we een coronamonitor op: we volgden
beleidsmaatregelen op de voet en brachten nieuwe

manieren van aan kunst doen in kaart via onze wekelijkse
artikelenreeks Re/set. Een selectie van die initiatieven
vind je achteraan in dit jaarverslag.

Vlak na de zomer lanceerden we A Fair New World?! en,
vlak voor het jaareinde, de vierledige open oproep A Fair
New Idea?! Trouw aan de werkwijze die Kunstenpunt
eigen is, gaan we samen met de sector op zoek naar

nieuwe praktijken, modellen, werkwijzen en inzichten

die het veld sterker, duurzamer, toekomstbestendiger,
inclusiever en meer fair kunnen maken.
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We doen dat naar aanleiding van de coronacrisis, maar

Op de achtergrond van het vele werk aan

verzameld over de gekende problemen binnen de sector.

door het Departement Cultuur, Jeugd & Media in 2020

met aandacht voor alle kennis die we reeds hadden

Ecologische, sociale en economische duurzaamheid;

bewust digitaal, internationaal en inclusief werken in de
kunsten; vragen rond de maatschappelijke waarde van

kunst, rond de notie van artistieke kwaliteit en excellentie;
het zijn allemaal elementen die in 2020 nadrukkelijk

opnieuw naar boven kwamen en die ook in 2021 hoog op

sectorprotocollen, noodfondsen en coronapremies is

heel wat voorbereidend werk gebeurd voor de geplande
wijzigingen aan het Kunstendecreet. Het opvolgen van
en reflecteren over het kunstenbeleid is core business
voor Kunstenpunt, en we hebben onze rol als kritisch
klankbord ten volle opgenomen.

de agenda blijven staan.

In de zomer boog een groep experten – kunstenaars,

Nauw verbonden met A Fair New World?! is het Europees

voorlagen, en schreef er met ondersteuning van

samenwerkingsproject RESHAPE, waarvan Kunstenpunt

partner is. Negentien partners en 40 deelnemers hebben

gedurende drie jaar nieuwe organisatie- en werkmodellen
uitgetekend in de vorm van prototypes, die bijdragen

aan een fair, duurzaam, participatief en solidair kunsten-

kunstwerkers, academici – zich over de plannen die

Kunstenpunt een reflectienota over. In september 2020,
tijdens één van de schaarse periodes waarbinnen live

ontmoeting mogelijk was, organiseerden we een publiek
gesprek over die reflectienota, dat ook werd gestreamd.

ecosysteem in Europa. In 2021 nemen we die prototypes

Dit is slechts een greep uit het werk dat Kunstenpunt

Idea?!

Doorheen dit jaarverslag ontdek je een volledigere

mee in onze trajecten A Fair New World?! en A Fair New

Daarnaast brachten we het magazine Diepstedelijke
Grond uit, waarin drie Nederlandse auteurs

achtereenvolgens in Brussel, Gent en Antwerpen op
onderzoek gingen naar de praktijken, krachten en

verzette in 2020, met de coronacrisis als rode draad.
opsomming, georganiseerd volgens de krachtlijnen
uitgezet in ons meerjarenplan.
Veel leesplezier!

uitdagingen van stedelijke kunstpraktijken – elementen
die vaak onder de institutionele radar (willen) blijven.

Aan de drie kritische teksten die daaruit voortkwamen,

Ann Overbergh

toekomst.

Kunstenpunt

voegden we een synthetiserende tekst toe, mét blik op de

algemene leiding
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Overzicht activiteiten
en publicaties
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BEGELEIDINGSTRAJECTEN,
MEELOOPTRAJECTEN

26/06/2020
Overleg reflectiegroep Alden Biesen
TRANSVERSAAL
BELGIË

Overleg met VRT over Culture Fast
Forward
TRANSVERSAAL
BELGIË

Adviesgroep digitale basisinfrastructuur
cultuurconnect
TRANSVERSAAL
BELGIË

Overleg IDEA/IETM project data
over performing arts
TRANSVERSAAL
BELGIË

Overleg met DCJM, Op/Til, SABAM,
cult! en Literatuur Vlaanderen rond
onderzoek
Overleg met RITCS over bruikleen en
digitalisering van theaterteksten

JAARVERSLAG 2020

03-07/02/2020
RESHAPE: workshop Ghent

18/08/2020
Infosessie Kunstendecreet

TRANSVERSAAL

MULTIDISCIPLINAIR

08-16/02/2020
TPAM Perfoming Arts Meeting

07/10/2020
Infosessie Erasmus+

PODIUM

TRANSVERSAAL

26/02/2020
Individuele bezoeker kinderkunsten:
Hakan Silahsizoglu

04/11/2020
Les UA over Kunstendecreet

BRUSSEL / GENT

YOKOHAMA, JAPAN

PODIUM

ONLINE

ONLINE

ONLINE

HASSELT

09/11/2020
Les KULeuven over Kunstendecreet

01-03/03/2020
Classic Connections

ONLINE

MUZIEK

LIDMAATSCHAP VAN NETWERKEN,
DEELNAME AAN WERKGROEPEN OF
COLLEGAGROEPEN

ANTWERPEN & BRUSSEL

04/06/2020
Workshop data models for performing
arts met universiteit Bern
21-24/09/2020
Bezoekersprogramma Nora O Murchu
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST
ONLINE

Overleg met DCJM in verband met
digitale transformatie

07/12/2020
To be continued

08/01/2020
Overleg met oKo over cijfergegevens
in aanloop naar strategische Visienota
TRANSVERSAAL
BELGIË

26/03/2020
Departement Cultuur Jeugd Media klankbordgroep Corona
TRANSVERSAAL

PODIUM

BELGIË

Perform Europe

ONLINE

Onderhandeling Afsprakenkader
Onderzoek

14/12/2020
To be continued

27/03/2020
Departement Cultuur Jeugd Media taskforce Corona

PODIUM

TRANSVERSAAL

Overleg met partners en medewerkers
Contemporary Music

02/04/2020
Theaterfestival - overleg samenwerking
CEMPER/Kunstenpunt/Theaterfestival
over podiumdocumentatie

Overleg met LIKO
Overleg met vi.be, CEMPER en
meemoo rond data
TRACKS
BEZOEKERSPROGRAMMA’S,
WERKBEZOEKEN

04-06/01/2020
Wintervuur
PODIUM

ANTWERPEN

16-19/01/2020
Chamber Music America
MUZIEK

NEW YORK
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ONLINE

MUZIEK
ONLINE

Overleg met partners en medewerkers
Early Music
MUZIEK
ONLINE

INFOSESSIES

BELGIË

TRANSVERSAAL
BELGIË

02/04/2020
Kabinet Jambon - crisisoverleg Corona
TRANSVERSAAL
BELGIË

27/04/2020
Infosessie Kunstendecreet

23/04/2020
Departement Cultuur taskforce Corona

MULTIDISCIPLINAIR

TRANSVERSAAL

ONLINE

BELGIË
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TRANSVERSAAL

ONDERSTEUNING DIRECTE PARTNERS
(TECHNISCH, INHOUDELIJK,
BELEIDSMATIG)

04/06/2020
Overleg met GEES ivm COVID-19

28/09/2020
DCJM digitale transformatie SOLID met
Agentschap informatie vlaanderen

TRANSVERSAAL

TRANSVERSAAL

02/09/2020
DCJM overleg coronanoodfonds

13/11/2020
Perform europe technical meeting

TRANSVERSAAL

PODIUM

13/10/2020
Overleg CELEVAL - coronamaatregelen

17/11/2020
Perform Europe technical meeting

TRANSVERSAAL

PODIUM

04/06/2020
Overleg exitstrategie DCJM corona
BELGIË

BELGIË

BELGIË

BELGIË

BELGIË

BELGIË

BELGIË

20/10/2020
Overleg CELEVAL - coronamaatregelen

26/11/2020
Perform Europe technical meeting

TRANSVERSAAL

PODIUM

Maandelijks sinds november
Voices of Dance

Sabam for Culture

BELGIË

PODIUM
ONLINE

2-maandelijks
ASSITEJ BE
PODIUM

BELGIË

MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

Muziekraad Vlaanderen
MUZIEK
BELGIË

ONLINE

Componisten Archipel Vlaanderen

4-maandelijks
Collegagroep Jeugd

ONLINE

PODIUM
ONLINE

EFFE hubmeetings

MUZIEK

SECTORONTMOETINGEN

06/02/2020
Overleg CEMPER gidswebsite

MULTIDISCIPLINAIR

TRANSVERSAAL

ONLINE

BELGIË

IAMIC - Intermational Association of
Music Information Centres

04/03/2020
"Digital day" sectordag met Departement
Cultuur Jeugd Media

ONLINE

TRANSVERSAAL

MUZIEK

ISCM-International Association
for Contemporary Music
MUZIEK
ONLINE

Overleg DCJM - Creative Europe
MUZIEK

BELGIË

04/09/2020
Theaterfestival Fair New World dag 1
TRANSVERSAAL
BELGIË

15/09/2020
ENICPA general assembly
PODIUM
BELGIË

23/11/2010
Ménage à trois - Part II: ontmoeting
tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse
beeldende kunstscènes
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST
ONLINE

14/12/2020
Media & Culture Fast Forward - Meet the
makers parnerprojecten
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

16/12/2020
Media & Culture Fast Forward - Meet the
makers residenties en digitale creatie
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

Muziekoverleg
MUZIEK
ONLINE

ProPulse FEVIS
MUZIEK

BRUSSEL

STUDIEDAGEN, CONFERENTIES,
EXPERTENMEETINGS, RONDETAFELS

24-26/02/2020
Workshop (re) framing the international:
Krokusfestival
MULTIDISCIPLINAIR
HASSELT, BELGIË

03/03/2020
Tijd voor ruimte conferentie
TRANSVERSAAL

ANTWERPEN, BELGIË

05/03/2020
interventie Commissie Cultuur hoorzitting
VRT stakeholdersbevraging
09-13/03/2020
RESHAPE: remote Intensive
TRANSVERSAAL
ONLINE

05/09/2020
Theaterfestival Fair New World dag 2
TRANSVERSAAL
BELGIË
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11/03/2020
RESHAPE: workshop Reshaping The
Narrative
TRANSVERSAAL
ONLINE

05/05/2020
Tuesday Talks 1 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

12/05/2020
Tuesday Talks 2 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

19/05/2020
Tuesday Talks 3 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

26/05/2020
Tuesday Talks 4 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

03/06/2020
Tuesday Talks 5 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

04/06/2020
Hoorzitting parlement over Strategische
Visienota
10/06/2020
Tuesday Talks 6 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

16/06/2020
Tuesday Talks 7 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

23/06/2020
Tuesday Talks 8 (online)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

08/06/2020
Overleg DCJM over Alden Biesen
reflectiegroep
TRANSVERSAAL
BELGIË
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13-15/06/2020
Eerste reflectiegroep in Alden Biesen
TRANSVERSAAL
BELGIË

22/06/2020
Tweede reflectiegroep in Alden Biesen
TRANSVERSAAL
BELGIË

08/09/2020
Theaterfestival debat Kunstendecreet
TRANSVERSAAL
BELGIË

16/11/2020 - 18/12/2020
Morning Coffee (maa en woe)
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

20/11/2020
REMA Early Music Summit
MUZIEK
ONLINE

02/12/2020
De Zaak Cultuur dag 1
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

03/12/2020
De Zaak Cultuur dag 2
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

04/12/2020
De Zaak Cultuur dag 3
MULTIDISCIPLINAIR
ONLINE

8/12/2020
W/ONDERSTROOM
(online trefdag van Pulse)
TRANSVERSAAL
ONLINE

EIGEN PUBLICATIES, BIJDRAGEN
AAN DERDEN, LEZINGEN
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Ecosysteem
van de kunsten
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I. Monitoring
van het veld

2. Impact
coronacrisis

Ondersteuning van nationale
en internationale beleidspartners

Monitoring

Nationaal

Kunstenpunt ondersteunt partijen binnen het

Vlaamse kunstenbeleid zoals de minister van Cultuur
en Buitenlandse Zaken, het Departement CJM,
het Departement BUZA, het Vlaams Parlement

en belangenbehartigers door het aanleveren van
informatie, data en cijfers over het kunstenveld.

In 2020 ging deze ondersteuning vooral over de impact
van de coronacrisis en de ontwikkeling van de nodige

steunmaatregelen. Maar ook over de nieuwe protocollen
voor de cultuursector en over de aanloop naar het
nieuwe Kunstendecreet.

Internationaal

Op het moment dat de eerste cultuurhuizen hun

capaciteit vrijwillig verlaagden en het besef rond

de ernst van het coronavirus begon te dagen, startte

Kunstenpunt met een ambitieuze coronamonitoring.
We maakten daarbij snel enkele strategische

keuzes, die we baseerden op een analyse van de te

verwachten impact van corona. Verder bouwend op

de Landschapstekening, waarmee we in 2019 de staat
opmaakten van het kunstenlandschap in Vlaanderen,
linkten we de impact van corona aan de bestaande

breuklijnen in de sector op financieel-economisch,
maatschappelijk-sociaal en emotioneel vlak.

Die analyse maakte snel duidelijk dat corona belangrijke
kwesties waar Kunstenpunt veel inhoudelijke expertise
over heeft, scherp stelde.

Kunstenpunt is lid van het internationale netwerk rond

Het eerste probleem is de sociaaleconomische positie

webplatform voor kennisdeling rond en monitoring

de “mazen van het net” in kaart om een inschatting

landen in Europa. Samen met Wallonie-Bruxelles

kunstwerkers dat extra ondersteuning nodig heeft.

van België.

Het tweede probleem was de digitalisering. Als

In 2020 deed Kunstenpunt een uitgebreide update

naar het publiek. En de enige manier om vandaag in

dit landenprofiel. Het resultaat is een overzichtelijke

digitaliseringsslag is een katalysator voor drie

en België, waaruit professionals, beleidsmakers,

verdienmodellen, en digitale maturiteit. Over die

het Compendium for Cultural Policies and Trends, een

van kunstenaars. Zo snel mogelijk bracht Kunstenpunt

van de ontwikkeling van cultuurbeleid in verschillende

te kunnen maken van het aantal kunstenaars en

Culture zijn we verantwoordelijk voor het landenprofiel

het publiek niet naar de zaal kan, dan moet de zaal

van de informatie over cultuurbeleid in Vlaanderen in

huiskamers te komen, is via het internet. Die versnelde

gids van het complexe beleidslandschap in Vlaanderen

bekende kwesties in de kunstensector: zichtbaarheid,

journalisten en onderzoekers uit binnen- en buitenland

digitaliseringsslag debatteerde Kunstenpunt ook mee

kunnen putten.

tijdens het evenement Media & Culture Fast Forward.

Kunstenpunt levert daarnaast regelmatig informatie

Maar vooruitkijken lukt alleen als je ook stevig de voeten

bijdrage aan het Europees beleid. We leveren ook

met een dagboek, waarin we dagelijks de signalen uit de

over kunsten aan VLEVA met betrekking tot de Vlaamse

op de grond hebt staan. Hiertoe startte Kunstenpunt

informatie aan Europese kunst- en cultuurplatforms

sector, initiatieven en maatregelen noteerden.

Council voor European Agenda for Music en Culture

Na de eerste lockdown presenteerden we tijdens A Fair

zoals IETM voor Perform Europe, European Music
Action Europe.
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“De analyse van de
corona-impact in lijn met
de Landschapstekening
leidde ook tot een aantal
strategische keuzes. Zo
organiseerde Kunstenpunt doelbewust geen
eigen bevragingen van de sector, terwijl heel
wat andere sectorinstituten dat wel deden.

A Fair New Idea?!

Kunstenpunt zette zich echter in op het toepassen
van bestaande datasets en onderzoeksresultaten
om impactinschattingen te onderbouwen, fragiele
dynamieken aan te wijzen die ondersteuning
nodig hadden, en bovenal, om zo snel mogelijk te
proberen kijken naar de fair new world?! die aan
de horizon lonkt.”
— Tom Ruette, hoofd informatiebeheer, onderzoek
en kennisontsluiting

maart tot juli, met koortsachtige pogingen om de crisis
te bezweren. Tijdens de tweede lockdown, waarbij het

beleidsmaatregelenbestel stabiliseerde, verschoven we
onze aandacht naar de sector zelf en reflecteerden we

wekelijks over de toestand. Meer daarover volgt in maart
2021.
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“Kunstenpunt nam haar rol als
kenniscentrum op en droeg
zo bij aan de ontwikkeling
van de steunmaatregelen via
de verschillende taskforces,
klankbordgroepen en overlegmomenten die
DCJM organiseerde. Daarnaast deelden we onze
kennis met lokale besturen en internationale
netwerken, en droegen we bij aan het federale

Nieuwe veldschetsen over nieuwe en oude muziek

debat over het kunstenaarsstatuut.”
— Simon Leenknegt, informatiebeheer,
onderzoek, kennisontsluiting

Aantal Belgische artiesten op Musicbrainz. Sinds Kunstenpunt ook
haar monitoring met de open databank Musicbrainz doet, is de
representatie daar vervijfvoudigd.
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Wat vooral opviel in 2020 is de stijging van het aantal

Aan het begin van de coronacrisis werd

Belgische artiesten in Musicbrainz. Sinds Kunstenpunt

steunmaatregelen voor de zwaarst getroffen

doet, is de representatie daar vervijfvoudigd (zie grafiek

algauw duidelijk dat uitgebreide economische

ook haar monitoring met de open databank Musicbrainz

sectoren – waarvan de kunsten er duidelijk één is –

pagina 20).

dringend aan de orde waren. Minder duidelijk was bij de
aanvang langs welke kanalen deze steunmaatregelen

4. Veldschetsen

het best georganiseerd konden worden, welke vorm ze
moesten aannemen, hoe lang ze moesten duren, wie
ze het hardst nodig had, …

Naast de vijfjaarlijkse Landschapstekening publiceert

Door deze diepe betrokkenheid kreeg Kunstenpunt

van hedendaagse kunstenaars en organisaties binnen

ook al snel in de gaten hoe ingewikkeld het kluwen

aan overheidsmaatregelen werd. Via onze website

en verscheidene advieskanalen probeerden we een
vangnet te zijn voor vragen. We boden ook advies

bij de ontwikkeling van de speciale coronalijn van

het Cultuurloket en ondersteunden het project door

vragende partijen zo gericht mogelijk door te sturen.

3. Dataverzameling
en kennisontsluiting
Het team informatiebeheer verzamelt open data

over de kunstensector en onderzoekt die gegevens.

Kunstenpunt jaarlijks een aantal kortere overzichten

bepaalde subsectoren, vaak in combinatie met korte

essays waarin de historiek, samenhang en perspectieven
van die sector geschetst worden. Deze veldschetsen
(Let me be your guide) worden gepubliceerd op de

Kunstenpunt-website en verbonden met de kunstenaars
en organisaties uit onze databank, en soms ook

uitgegeven in gedrukte vorm. De veldschetsen of who’s
who worden vertaald naar het Engels. Op die manier

kunnen internationale kunstenprofessionals kennismaken
met makers en organisaties in Vlaanderen en Brussel.

In 2020 creëerde Kunstenpunt veldschetsen over oude
en nieuwe muziek, en over kunstenaarsfilm en -video:
•

In 2020 bouwde Kunstenpunt verder aan Have Love
Will Travel, een tool die het aanbod van Vlaamse

en Brusselse muzikanten in het buitenland in kaart

brengt, in samenwerking met VI.BE. In de tool kan je
bijna 25.000 artiesten terugvinden met niet minder

•
•

dan 300.000 concertaankondigingen. In 2020 werd
de beheersomgeving voor deze data op punt gezet.
Verder werd er een experiment opgestart voor het
monitoren van online distributie van opgenomen
muziek.

Databank.kunsten.be werd uitgebreid met

een onderdeel voor de podiumkunsten. In 2020

•
•
•
•

linkte Kunstenpunt de databank verder met het

metadatasysteem van meemoo. Het overzicht van
organisaties werd onder handen genomen, beter

afgestemd op de noden van de sector, en visueel

•

Denken en herdenken. Van oude traditie tot levendige
toekomstblik: een veldschets klassieke muziek in
Vlaanderen en Brussel door Rudy Tambuyser

Perspectieven op oude muziek in Vlaanderen: een
essay door Bart Demuyt, Pieter Mannaerts

À la flamande, een globaal perspectief op nieuwe
muziek in Vlaanderen: een essay door Christine
Dysers

Guide to Early Music in Belgium: publicatie (eng)

Guide to Contemporary Music in Belgium: publicatie
(eng)

Classical Music in Flanders: a selected overview and
expert essays: publicatie (eng)

Classical Music in Flanders: who’s who, biografieën
en contactgegevens op het nieuwe webplatform
classics.flandersartsinstitute.be

Kunstenaarsfilm en -video in Vlaanderen: een essay
door Maria Palacios Cruz

aangenamer vormgegeven. De databank vormt nu een
beter geïntegreerde tool voor praktijkondersteuning.
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5. Onderzoek hervorming
Kunstendecreet
In 2021 wordt het Kunstendecreet opnieuw gewijzigd. In
zijn ‘Strategische Visienota Kunsten’ zette minister

Jambon de lijnen uit op basis waarvan zijn administratie
een princiepsnota opstelde ter voorbereiding van
de concrete aanpassingen. Het opvolgen van en

reflecteren over het kunstenbeleid is core business

voor Kunstenpunt, en we hebben onze rol als kritisch

JAARVERSLAG 2020

Infosessies Kunstendecreet
en residenties & werkplaatsen

Kunstenpunt organiseerde twee infosessies en

workshops in april en augustus 2020 rond beurzen en
subsidies voor projecten binnen het Kunstendecreet.
Voor wie zijn of haar aanvraag goed wil voorbereiden
werden de subsidielijnen en beoordelingscriteria

besproken aan de hand van concrete cases. Nadien

werd er ook een zakelijke workshop georganiseerd in
samenwerking met Cultuurloket.

klankbord opgenomen.

In juli 2020 bestudeerde een groep experten uit de
sector, met ondersteuning van Kunstenpunt,

de voorbereidende nota, en schreef er een uitgebreide
reactie op. Die werd midden augustus aan de minister
overgemaakt en is nu ook publiek consulteerbaar.
Op 8 september voerde de groep over de nota

een publiek gesprek met de sector. Aan tafel zaten

Yasmina Boudia, Bart De Vos, Gorges Ocloo, Katleen
Vermeir, Hicham Khalidi en Lara Staal (moderator).
Ze bespraken vragen als: de toekomst van het

Kunstendecreet, hoe ziet die eruit? Waar vrezen we voor
en waar hopen we op? En wat vindt de sector van de
plannen?

7. Praktijk
gemeenschappen
Nieuw: praktijkgemeenschap
fotografie in Vlaanderen

Eind augustus 2020 organiseerde het Departement
Cultuur Jeugd en Media een overleg met een aantal

experten om te debatteren over de plaats die fotografie
in het beleid en het toekomstig Kunstendecreet kan

innemen. Kunstenpunt maakt van deze gelegenheid

gebruik om een praktijkgemeenschap met de sector op
te zetten.

Het doel van een ‘praktijkgemeenschap’ is om

6. Informatie en oriëntatie
Kunstenpunt ontvangt elke dag vragen van kunstenaars

en beleidswerkers over de organisatorische en zakelijke
aspecten van hun artistieke praktijk. De drukbezochte
nieuwe website kunsten.be, de infosessies en de

workshops over het Kunstendecreet toonden ons dat
kunstenaars en kunstwerkers in 2020 meer dan ooit

nood hadden aan informatie. Het werd tijd voor nieuwe
initatieven zoals bijvoorbeeld de Morning Coffee.

Morning Coffee

Sinds november opent Kunstenpunt twee ochtenden

per week een online koffiebar onder de noemer Morning
Coffee. Kunstenaars en kunstwerkers kunnen zonder

bepaalde kwesties en noden met een open groep van

mensen uit de sector (fotografen, curatoren, docenten,
opdrachtgevers, organisaties, instellingen, galeries,...)
te bespreken. We bekijken wat we voor elkaar kunnen

betekenen en wat we samen kunnen doen om fotografie
in Vlaanderen te ondersteunen.

PAM (Platform voor Audiovisuele
en Mediakunst)

PAM brengt professionals bij elkaar die werkzaam zijn
in audiovisuele kunst, mediakunst en geluidskunst.
PAM stimuleert informatie- en kennisdeling en

bespreekt thema’s die relevant zijn voor deze sectoren
via maandelijkse open ontmoetingen onder de titel
PAM p.m.

afspraak met al hun vragen bij onze collega’s terecht,

Op 2 december werd de eerste PAM p.m. met succes

gevoel van eenzaamheid door te breken.

van STUK – House for Dance, Image & Sound.

of kunnen gewoon een babbeltje komen doen om het
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“De nieuwe Morning Coffees
werden in de tijdsgeest van
corona opgezet als testproject
om zo laagdrempelig mogelijk
in gesprek te gaan met
kunstenaars en kunstwerkers. Kunstenaars
stellen vragen over hun loopbaan, over
uitgestelde of geannuleerde projecten, kansen
Morning coffee

voor ontwikkeling, financiering en subsidies,
etc. We bereiken heel wat mensen en denken
er nu aan om de Morning Coffees structureel te
blijven organiseren – mogelijk zelfs ‘live’ zodra de
coronacrisis voorbij is.”
— Lissa Kinnaer, veld- en kenniswerk beeldende
kunst (nationaal en internationaal)

12 deelnemers konden elk drie één-op-één gesprekken

gebeurt via plenaire sessies en rondetafelgesprekken in

gesprekspartners tijdens de eerste editie waren Gilles

Op 15 februari 2020 organiseerde we een bijeenkomst

voeren met een gesprekspartner van hun keuze. De

Helsen, Julia Eckhardt, Martine Huvenne, Marie Logie,

Karen Verschooren, Maryam K. Hedayat, Anouk Focquier
en Juliette Bibasse.

Curator Anonymous

kleinere groepen rond relevante thema’s voor de sector.
met rondetafelgesprekken rond 5 thema’s: ‘social

engagement’, ‘ecology’, ‘care’, ‘listening’ and ‘privilege’.
Op 9 juli was er een matinée rond de zes vragen van
die Bruno Latour stelt in zijn artikel: ‘What protective

measures can you think of so we don’t go back to the precrisis production model?.’

CA (Curator Anonymous) brengt curatoren bij elkaar die

werkzaam zijn in de beeldende kunst om informatie- en
kennisdeling onder professionals te bevorderen. Dat
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Tuesday Talks

Twaalf spraakmakers schreven ons een brief voor De Zaak Cultuur: Stijn Baert, Michel Bauwens, Fleur Khani, Ama Koranteng-Kumi,
Tom Lemahieu, Michel Maus, Omar Mohout, Helen Perquy, Ellen Schoenaerts, Evi Swinnen, Catherine Van Holder en Bart Van Looy

24

KUNSTENPUNT

JAARVERSLAG 2020

organisaties, van musea en archieven tot muziekclubs,

8. Publieke gesprekken
over beleid en sector

van dansgezelschappen tot circusartiesten. De

Zaak Cultuur werd georganiseerd door Cultuurloket
ism Kunstenpunt, Circuscentrum, Cultuurconnect,

Tuesday Talks

Cultuurloket, Demos, FARO, Literatuur Vlaanderen,

Kunstenpunt, State of the Arts en rekto:verso wilden het

meemoo, OP/TIL, Publiq, Pulse, Socius, VAF en VI.BE. De

debat over de kunsten voeden tussen luid protest op

grote thema’s waren financiële veerkracht, digitalisering

straat en stil overleg achter de schermen. In de zomer van

en groeimogelijkheden.

2020 werd de koers van de komende jaren gedeeltelijk

bepaald, van de impact van het coronavirus tot de uitrol

Voor het debat over financiële veerkracht gingen deze

elke dinsdag Tuesday Talks op de Facebookpagina van

op zoek naar extra inhoud uit de sector en daar buiten.

van de Visienota. In mei en juni 2020 hielden we daarom

partners uit de bovenbouw (waaronder Kunstenpunt)

Kunstenpunt. Telkens één uur lang met vier sprekers,

Zij legden de vraag ‘Hoe versterken we de financiële

elk vanuit hun huiskamer. Tussen alle virtuele exploten

veerkracht van de cultuursector?’ voor aan twaalf

van kunstenaars door maakten de Tuesday Talks tijd

spraakmakers, die ons een brief schreven vanuit

voor dialoog en reflectie over vragen als: hoe kunnen

het jaar 2030. In die utopische toekomst staat het

we cultuur vormgeven na corona? Wat is Vlaamse

culturele ecosysteem er financieel veerkrachtig voor.

cultuurpolitiek? De Tuesday Talks kan je allemaal hier

In hun brieven blikken onze schrijvers ‘terug’ op de

online herbekijken. Zie tabel onderaan.

periode 2020-2030, en beschrijven ze de stappen die
geleid hebben naar een toekomstbestendig cultureel

De Zaak Cultuur

ecosysteem. Kropen voor ons in de pen: Stijn Baert,

De Zaak Cultuur was een driedaagse reeks van

Michel Bauwens, Fleur Khani, Ama Koranteng-Kumi, Tom

cultuursector: van kunstenaars tot socioculturele

Ellen Schoenaerts, Evi Swinnen, Catherine Van Holder en

Lemahieu, Michel Maus, Omar Mohout, Helen Perquy,

debatten rond een future-proof beleid voor de hele

Overzicht Tuesday Talks
Facebook Live
Datum

Bart Van Looy.

Aantal kijkers

Totaal

Aantal kijkers

Bereik video

youtube

kijkers

3 sec. live de

3 partners

vimeo of

Aantal kijkers
live piek

achteraf

aantal

die langer dan
video bekeken

op Facebook
samen

1

05 mei

301

186

487

6.691

16.000

2

12 mei

221

190

411

3.920

10.077

3

19 mei

197

119

316

3.011

9.200

4

26 mei

156

70

226

2.525

6.955

5

2 juni

127

47

174

2.715

7.600

6

9 juni

102

69

171

2.110

4.164

7

16 juni

99

113

212

3.056

8.700

8

24 juni

83

94

177

722

1.400
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Minister-President Jan Jambon), Gorges Ocloo (acteur,

Media & Culture Fast Forward is een digitaal festival

theatermaker en (co-)artistieke sturing bij DE MAAN) en

is een initiatief van de VRT in samenwerking met het

Yasmina Boudia en Gorges Ocloo maakten deel uit van

van 2020 was ‘Ctrl Act Del’ en focuste op hoe we

Hicham Khalidi (directeur Jan van Eyck Academie

verantwoordelijkheid bij het heropenen van de culturele

sloot ook aan bij het gesprek.

rond de toekomst van media en cultuur. Het festival

Katleen Vermeir (kunstenaarsduo Vermeir & Heiremans).

Departement Cultuur, Jeugd en Media. Het thema

de Reflectiegroep over het Kunstendecreet.

kunnen verrijzen en stilstaan bij onze maatschappelijke

Maastricht) zorgde voor een inspirerende keynote en

sector na corona.

Panelgesprek A Fair New World?!

Kunstenpunt organiseerde tijdens het festival twee

In september lanceerde Kunstenpunt een nieuw

succesverhalen op het snijvlak van cultuur & innovatie

Tijdens een groot kick-off evenement (coronaproof) op

“Meet The Makers”-sessies. Tijdens de sessie over

gingen we in gesprek met 4 innovatieve partnerprojecten
met sprekers Sep Verboom en Pieter Dondeyne,

Larbitssisters, Benjamin Glorieux en Bon Permentier,

Julie Vandenbroucke en Nathalie Goethals. De sessie
werd gemodereerd door Liesbeth Huybrechts. In de

ontwikkelingstraject: A Fair New World?! (zie pagina 30).
de site van Tour & Taxis wou Kunstenpunt haar werk rond
fair practices, duurzaamheid, digitalisering en inclusief

werken meten aan de impact van en onze omgang met de
coronacrisis.

sessie over residenties en digitale creatie gingen we

In het eerste panelgesprek met Philippine Hoegen, Jivan

en Matteo Marangoni over de manier waarop kunstenaars

Van Imschoot ging het over hoe kunstenaars naar de

in gesprek met kunstenaars Vanessa Brazeau, Jo Caimo
met de huidige beperkte internationale mobiliteit

omgaan, en hoe ze digitale technologie gebruiken om

de beperkingen te overstijgen. Naast deze sessies nam

Tom Ruette van Kunstenpunt deel aan een gesprek over

verdienmodellen met Omar Mohout, Dewi Van De Vyver,
Charlotte Brandsma en Luc Delrue.

Publiek gesprek: De toekomst van het
Kunstendecreet

van der Ende, Aurélie Nyirabikali Lierman en Myriam

toekomst kijken na de lockdown. Welke zijn de prioriteiten
om tot die Fair New World te komen? Wat hebben de

solidaire initiatieven, ontstaan tijdens de lockdown, met
elkaar gemeen?

De vraag naar A Fair New World?! gaat over verandering,
organisatiemanagement, mensen, gelijkheid en
ongelijkheid. Wat sterk naar voren kwam was de

groeiende precariteit waarin mensen leven en werken.

In september was het tijd voor een publiek gesprek over

Carolina Maciel de França, maker en moderator van

het Kunstendecreet, en dus van het gesubsidieerde

manier hadden over de ruimte om te falen, en over (zelf)

waar hopen we op? En wat vond de sector van de plannen?

want volgens haar is die overgang naar een Fair New

de toekomst van het Kunstendecreet. De toekomst van

dienst, wees erop dat alle sprekers het op één of andere

kunstenveld: hoe ziet die eruit? Waar vreesden we voor en

zorg. Dat geduld moeten we ook voor onszelf opbrengen

Om de concrete aanpassingen van het decreet voor te

World?! een werk van lange adem.

Cultuur een Princiepsnota opgesteld, die als startpunt

Het gesprek werd gevolgd door gesprekstafels rond een

groep van dertien kunstenaars, kunstwerkers en experten

•

Kunst en digitaal

schreven er een uitgebreide reactie op. Die reactie werd

•

Kunst, instelling en de kunstenaar

bereiden hadden het Departement CJM en het kabinet
werd gebruikt voor verder overleg. In juli bestudeerde een

aantal uitgelichte thema’s:

deze Princiepsnota op uitnodiging van de minister. Ze

•

midden augustus aan de minister overgemaakt.

•

Aan tafel zaten Yasmina Boudia (zakelijke leiding

•

HIROS), Bart De Vos (Adviseur Kunsten bij Kabinet van
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•
•

Kunst en internationaal

Kunstenaarschap en (over)leven

Kunstenaar centraal in het beleid

Eenstemmigheid >< meerstemmigheid
Kunst en wereld
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Panelgesprek A Fair New World?!

Over de toekomst van het Kunstendecreet - september 2020 - KVS (Facebook LIVE) - Gorges Ocloo en Yasmina Boudia

“Ik denk dat we de crisis als een kwetsbaar
moment moeten zien. We zouden een omgeving
kunnen creëren waarin mensen dingen kunnen
proberen en ook mogen falen. Er is geen cultuur
ontwikkeld om te zeggen: het is crisis en die
gaan we nu aanwenden vanuit een gedeelde
kwetsbaarheid en een ruimte voor falen. Voor mij
begint de Fair New World door in deze crisis op
een andere manier met elkaar om te gaan.”
— Myriam Van Imschoot, openingspanel A Fair
New World?!

Myriam Van Imschoot - panelgesprek A Fair New World?!
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Ontwikkelingen
in het kunstenveld
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Ruimte voor kunst – case #3: Permanent -Noordwijk Brussel © Aernoudt Jacobs
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1. A Fair New World?!
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2. RESHAPE

In de schoot van het Theaterfestival organiseerde

Samen met een reeks partners uit heel Europa

Taxis (zie ook pagina 26). Met A Fair New World?! kijkt

ontwikkelingstraject rond een duurzaam Europees

Kunstenpunt een groot kick-off evenement in Tour &
Kunstenpunt vooral naar de kruispunten tussen de
uitdagingen na de coronacrisis. We trachten die in

gesprek met de sector te ontrafelen én gaan op zoek

naar nieuwe ideeën en praktijken met zicht op mogelijke
oplossingen.

In september startten we met dit ontwikkelingstraject met
een openingspanel gevolgd door zeven gesprekstafels
(zie pagina 26, Panelgesprek A Fair New World?!).
In december voegden we hier de vierledige open

oproep A Fair New Idea?! aan toe. Om de twee maanden

lanceren we binnen dit traject een open oproep rond een
specifiek vraagstuk. Daarna voorzien we telkens 12.000

euro voor kunstenaars, kunstwerkers, collectieven en/of

organisaties om een idee verder uit te werken. We denken
bijvoorbeeld aan nieuwe werk- en organisatievormen,
samenwerkingsverbanden of tools rond zorgzaam en

bewust werken, duurzaam internationaliseren, digitaal
werken, meerstemmigheid omarmen, ....

Met dit initiatief willen we het veld sterker, duurzamer,

toekomstbestendiger, inclusiever en meer fair maken.

ontwikkelde Kunstenpunt RESHAPE, een meerjarig
kunstenveld. Internationale kunstenaars en

kunstenprofessionals gaan daarbij experimenteren met

nieuwe praktijkmodellen als reactie op maatschappelijke
uitdagingen. RESHAPE wil hen tijd en ruimte geven om

samen nieuwe methodes uit te werken voor de productie,
distributie en presentatie van hedendaagse kunsten,
gestoeld op de principes van fairness, solidariteit,
geografisch evenwicht en duurzaamheid.

Van 3 tot 7 februari ontvingen we een twaalftal leden
van de internationale RESHAPE-gemeenschap voor
een workshop rond diepstedelijke creatie in Gent.

Afgestemd op de noden van de groep organiseerden

we verschillende ontmoetingen met spelers die vanuit

kunst actief aan de slag gaan in het stedelijke weefsel,
waaronder Globe Aroma, TransfoCollect, Jong Gewei,
Refu-Interim, Cirq en De Koer. De deelnemers kregen
een vaste uitvalsbasis in de studio van les Ballets C

de La B en werden via verschillende plaatsbezoeken,

gesprekken en avondvoorstellingen ondergedompeld
in het Gentse en Brusselse kunstennetwerk, terwijl ze
verder werkten aan de prototypes voor RESHAPE.

De coronacrisis is de rechtstreekse aanleiding van het

De resultaten van RESHAPE - die bestaan uit de

over de gekende problemen mee: ecologische, sociale

thema’s van het traject vatten, documentatie en

project, maar we nemen de reeds verzamelde kennis

en economische duurzaamheid, bewust digitaal werken
in de kunsten, bewust internationaal werken, inclusief
werken, vragen rond de maatschappelijke waarde

van kunst, en de kwestie rond artistieke kwaliteit en

excellentie. Ook in 2021 blijven deze thema’s hoog op de
agenda staan.

Nauw verwant met A Fair New World?! is het Creative
Europe-project RESHAPE, waarbinnen in 2020

zogenaamde “prototypes” werden voorgesteld, concrete

handvaten voor de kunstpraktijk van vandaag en morgen.

In 2021 nemen we deze prototypes volop mee in onze Fair
New World?! en Fair New Idea?!-trajecten.
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prototypes, een selectie essays die de tijdsgeest en
reflectie op het proces - werden gebundeld in een
internationale publicatie RESHAPE. A workbook to

reimagine the art world (online en print). De samenstelling
en redactie werd verzorgd door drie partners:

Kunstenpunt, ONDA (Parijs) en POGON (Zagreb).
Kunstenpunt was verantwoordelijk voor de coördinatie

van de eindredactie, de vergoeding van de auteurs en het
regelen van auteursrechten.

De lancering van de gedrukte publicatie is voorzien in
maart 2021. Parallel aan de publicatie werd in 2020

gewerkt aan een digitale ontsluiting van al het materiaal
via www.reshape.network.

KUNSTENPUNT
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“De geplande ‘intensive’
meeting van RESHAPE
in Zagreb werd door de
A Fair New World?! kick-off in Tour&Taxis

oprukkende besmettingsgolf
in maart omgevormd tot een
digitale meeting. Kunstenpunt transformeerde
daarbij tot een Brusselse hub, waar verschillende
reshapers samenwerkten, en organiseerde een
digitale brainstorm met alle betrokken reshapers
en partners als opstap naar de verdere uitwerking
van de prototypes. De slotconferentie in Ljubljana
wordt uitgesteld naar juni 2021.”
— Sofie Joye, veld- en kenniswerk podiumkunsten
en nieuwstedelijke kunstpraktijken

RESHAPE - Intensive meeting Zagreb - online
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Ruimte voor kunst - case #8 - Werkplaats Walter
Werkplaats Walter Kinderwerking/binnenkoer
© Simon Plancke

Diepstedelijke grond - Brussel Koekelbergse Alliantie voor Knutselaars - Bent u televisionair?

3. Diepstedelijke grond

In augustus 2020 publiceerden we een papieren en

digitaal magazine Ruimte (maken) voor stedelijke creatie,

Wie nieuwe ontwikkelingen en subtiele signalen in de

met een overzicht van de afgelegde trajecten. Sofie

dan de gevestigde artistieke circuits die Vlaanderen

op de methodiek van het traject en die de dynamiek

en cultureel diverse Vlaamse steden interessante

verschillende steden schetst.

stromingen in kaart te brengen, stuurde Kunstenpunt

De lancering van de publicatie tijdens Staat van de Stad

Keulemans, Quinsy Gario en Lara Staal - een maand naar

omstandigheden) geannuleerd. Bouwend op de verworven

zich in de lokale onderstroom en schreven daarover een

aan de publicatie die CENTRALE for Contemporary Art in

als het ware.

relatie tussen kunst en de stad Brussel.

kunstenwereld wil opvangen, kijkt daarvoor best verder

Joye schreef een synthetiserende tekst die ingaat

en Brussel rijk zijn. Dan zie je al snel dat in sociaal

en kenmerken van diepstedelijke praktijken in de

kruisbestuivingen plaatsvinden. Om die ondergrondse
de voorbije jaren drie Nederlandse kunstenaars - Chris

(september 2020) op Het Theaterfestival werd (gezien de

respectievelijk Brussel, Antwerpen en Gent. Zij verdiepten

kennis deden Dirk De Wit en Sofie Joye een tekstbijdrage

synthese – een lokale, ingezoomde landschapstekening,

het voorjaar van 2021 uitgeeft en die dieper ingaat op de
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4. Kunst en ruimte
Ruimte is cruciaal voor creatie en voor verbinding met

het publiek, maar vandaag staat die ruimte steeds meer
onder druk, in het bijzonder in stedelijke omgevingen.

Minder kapitaalkrachtige bevolkingsgroepen – waaronder
kunstenaars en kunstenaarsinitiatieven – verdwijnen

naar de periferie en moeten gebruik maken van tijdelijke
leegstand. Met het traject Ruimte voor kunst gaan we

samen met de sector op zoek naar nieuwe modellen voor
betaalbare ruimte met een langetermijnperspectief.

Op 3 maart organiseerde Kunstenpunt in samenwerking
met Universiteit Antwerpen het onderzoeksseminarie
‘Tijd voor Ruimte’. Daarbij brachten we kunstenaars,
kunstorganisaties, studenten, onderzoekers en

beleidsmakers bij elkaar om na te denken over modellen
van betaalbaar en langdurig gebruik van ruimte door
en voor kunstenaars, kunstwerkers en burgers. Het

JAARVERSLAG 2020

De studie polste via een online enquête naar het sociaaldemografisch profiel van kunstenaars in Vlaanderen,

hun diverse activiteiten (artistiek en niet-artistiek), de

inkomsten die daar tegenover staan, hun beroepskosten,
arbeidstevredenheid en hun noden tot ondersteuning.

Het onderzoek toonde aan dat de sociaaleconomische

positie van beeldend kunstenaars het minst voordelig is

van alle kunstenaars, onder andere omdat zij vaak niet of
te weinig betaald worden voor hun artistieke prestaties.
Kunstenpunt faciliteert daarom een traject met een

werkgroep bestaande uit kunstenaars (NICC, SOTA) en

organisaties (oKo) om tot een gedragen afsprakenkader

te komen rond faire verloning binnen het Paritair Comité
329. Cultuurloket brengt haar kennis mee aan tafel en

Sociare fungeert als klankbord. Daarnaast ondersteunt
Kunstenpunt een onderzoek rond verloning aan de

Universiteit van Antwerpen, dat wordt uitgevoerd door
masterstudent Eva Vanacker.

seminarie was het startpunt van een meerjarig traject,
waarbij mogelijke oplossingen voor betaalbaar en

duurzaam gebruik verder onderzocht en ontwikkeld

worden. Het tijdschrift rekto:verso maakt in dit kader een
dossier rond ruimte voor kunst, met redactie door Els
Silvrants-Barclay en Lietje Bauwens.

Kunstenpunt onderzocht daarnaast acht voorbeelden
(oa. Permanent, AAIR, Commons Josaphat, ZEEZIN,

etc…) van innovatief en alternatief ruimtegebruik door

kunstenaars in Vlaanderen, die als case studies op de
website gepubliceerd werden.

5. Positie kunstenaars:
verloning beeldend
kunstenaars
De arbeidsmarkt van de kunsten wordt bij uitstek
gekenmerkt door projectmatig werk, waarbij een

aaneenschakeling van eigen projecten en opdrachten van

doorgaans korte duur en bij verschillende opdrachtgevers
de norm is. Het onderzoek Loont passie? brengt dit

model van atypisch werk in kaart vanuit het perspectief

6. Digitaliseren
Kunstenpunt wil het beleid en de sector inzicht geven
in hoe digitale transformatie de organisatie van de

kunstenpraktijk kan versterken, en deelt zijn expertise
rond digitale transformatie als lid van verschillende

stuurgroepen. In 2020 maakte Kunstenpunt deel uit van
adviesgroepen voor fotodigitalisering (meemoo) en
digitaal podium (Cultuurconnect), en van het grotere
traject rond digitale transformatie van de DCJM. In die

adviesgroepen draagt Kunstenpunt vooral inzichten met
betrekking tot het automatiseren van metadata bij.
Kunstenpunt bouwde in de voorbije jaren expertise
op over metadata tijdens een stageproject over

gezichtsherkenning in samenwerking met meemoo,
op basis van de fotocollectie van het Vlaams

Theaterinstituut. Voor Cultuurconnect droegen we kennis
bij over de uitdagingen geassocieerd met het linken van

metadata tussen verschillende digitale tools, in het kader
van hun ambitie om een gedeeld ticketsysteem uit te
bouwen.

van de individuele kunstenaar.
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Kunst en
samenleving
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Ruimte voor kunst - Commons Josaphat
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Duurzaamheid
en transitie
De coronapandemie heeft de kunstensector hard
getroffen, maar bracht ook één voordeel met zich

mee: een hernieuwde impuls om samen na te denken
over duurzaamheid en future-proofing in de kunsten.

Kunstenpunt werkte in 2020 mee aan een waaier aan
initiatieven rond dit thema.

Aan het begin van 2020 lanceerden we de Start to Trainkaart, een treinkaart met kunstbestemmingen die in

minder dan zesenhalf uur per trein te bereiken zijn vanuit
Brussel-Zuid.

Welke rol kan kunst spelen bij klimaatadaptatie?

Ellen Stynen interviewde beeldend kunstenaar Anyuta
Wiazemsky Snauwaert om die vraag te kunnen

beantwoorden. In het kader van “Cultural Adaptations”

werkt Anyuta als embedded artist bij de milieudienst van
de Stad Gent. Cultural Adaptations is een project van
Greentrack Gent en drie internationale partners.

Eind 2015 ging de wereld in Parijs een wettelijk bindend
engagement aan om samen de klimaatopwarming
te beperken. De EU wil dat Europa tegen 2050 als

eerste continent klimaatneutraal is, en maakte daarom
een schema voor de reductie van de uitstoot van

JAARVERSLAG 2020

organisaties aan hun duurzaamheidsbeleid kunnen

werken – te testen vanuit het oogpunt van een kleine
kunstenorganisatie.

De publicatie van de tool op de website van MVO
Vlaanderen liep vertraging op, maar hij kwam

uiteindelijk begin 2021 online. Kunstenpunt vervulde
ook een klankbordfunctie voor de redactie van het

duurzaamheidsbeleidsplan van Voo?uit – de voorbode
van een verdere samenwerking in januari 2021.

Ecopolis #Again(st) Nature, een jaarlijks internationaal
rendez-vous met denkers en schrijvers over een

duurzame toekomst, vond plaats in oktober, en dat in

drie delen: online vanuit Kaaitheater, een live programma
in Herentals, en een uitgesteld debat in Kortrijk. Het

geplande partnerschap met Labiomista in Genk kon

vanwege de nieuwe opflakkering van de coronacrisis niet
doorgaan.

Artistieke bijdragen werden geleverd door auteurs

Paul Demets en Christine Van Acker, spoken word-

performer Yousra Benfquih, beeldend kunstenaar Koen
Vanmechelen, en architecten Els Vervloesem en Tim

Vekemans. De formule, waarbij internationale sprekers

online in debat gingen met een panel in het Kaaitheater,

werd positief geëvalueerd, en ook de gedecentraliseerde

programmatie zal in komende edities een vervolg kennen.

broeikasgassen met tussentijdse doelstellingen in 2020
en 2030.

Bij het creëren van de Landschapstekening Kunsten
vonden we klimaatbewust handelen dan ook een

vanzelfsprekend aandachtspunt voor de toekomstige

werkplannen in de periode tussen deze twee mijlpalen.
In het artikel ‘Klimaatregeling’ geven we een update

van de mogelijkheden voor toekomstig duurzaam

kunstenbeleid, die Minister van Cultuur Jambon kan
meenemen in de Strategische Visienota Kunsten.

Pulse Transitienetwerk Cultuur Jeugd Media werkte
in 2020 verder aan het versterken van het netwerk en

de organisatie. We vroegen Kobe Van Cauwenberghe,
gitarist en artistiek coördinator van COHORT, om

de Sustatool – een tool waarmee KMO’s en kleine
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Yousra Benfquih - Ecopolis 2020
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“Start to Train maakte deel
uit van (“Re)framing The
International” en wil iedereen
binnen de kunstensector
aanmoedigen om duurzamer te
reizen. Een oplage van 1000 gedrukte exemplaren
werd verspreid via een netwerk van organisaties,
maar de verdeling viel stil bij de aanvang van de
coronacrisis. De kaart kreeg als tool een plaats
op de website Cultuurzaam.be, en werd gedeeld
door onder andere Knack en de Bond Beter
Leefmilieu.”
— Nikol Wellens, onderzoek, kenniswerk kunst en
duurzaamheid, kunstenaarsstatuut, beleid
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Internationaal
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Jasper & Jasper - Belgian Music Days - Mons 2020
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1. Internationale
relatieontwikkeling
Kunstenpunt ondersteunt duurzaam internationaal werken
in de kunsten. Dat doen we door
•

te informeren over de mogelijkheden in het buitenland,

•

door professionals actief met elkaar in contact

•

•

door momenten van kennisdeling te organiseren,
te brengen in de vorm van werkbezoeken en
bezoekersprogramma’s en

door de Vlaamse kunsten te promoten in het
buitenland.

Volgende programma’s waren gepland, werden

voorbereid, maar geannuleerd en uitgesteld naar
2021: Classical Next te Rotterdam, ISCM World New
Music Days, World Choir Games, focus fotografie

tijdens Les Rencontres d’Arles 2020, Belgian Art Prize
bezoekersprogramma, bezoekersprogramma tijdens

Antwerp Art Weekend, Tanzmesse Düsseldorf, individuele
bezoekersprogramma’s podiumkunsten Delegatie Praag
tijdens From Brussels with Love, bezoekersprogramma

Marokko, individuele bezoekersprogramma’s beeldende

JAARVERSLAG 2020

Muziek:

Bezoekersprogramma ‘Classic Connections’

Het jaarlijkse internationale bezoekersprogramma voor
klassieke muziek ‘Classic Connections’ bestond ook

dit jaar uit enkele vast ingrediënten: de 12 internationale
gasten konden op zaterdag 1 februari een aantal

Vlaamse topartiesten beluisteren en ontmoeten tijdens
‘Klara in de Singel’.

Op zondag was er een sectorontmoeting met

internationale sprekers Ruth Jakobi (European Music
Council), Louis Presset (Fédération des Ensembles
Vocaux et Instrumentaux Spécialisés) en Bernard

Foccroule. ‘s Avonds was er de finale van Supernova

met 4 jonge kamermuziekensembles in Bozar en het
slotconcert van de ‘Week van de Klank’ in Flagey.

Op maandag organiseerden we samen met WBM een
ontmoetingsmoment (‘Match me if you can’) in Flagey
en waren er 8 klassieke showcases in het kader van
ProPulse Classique (internationale gasten o.m. uit

Nederland, Duitsland, Schotland, Wales, Frankrijk,
Zweden, Catalonië, Polen, Letland, Kroatië).

kunst van Cecilia Alemani (curator van de biënnale

van Venetië), Prem Krishnamurti (co-curator van Front
International), Sam Bardaouil & Till Fellrath (curatoren

van de biënnale van Lyon), Stefanie Hessler (curator van
Momenta in Montréal).

Muziek:

REMA Early Music Summit

De internationale REMA Early Music Summit vond
virtueel plaats van 20-22 november met bijna 500

internationale deelnemers. Kunstenpunt hielp ook bij

2. Internationale
programma’s
A. Bezoekersprogramma’s
Beeldende kunst:

individuele bezoekersprograma’s

Wat de internationale bezoekersprogramma’s voor
de beeldende kunsten betreft, werden alle plannen

dit jaar omgegooid (zie hoger: annulaties). Op basis

van gesprekken met de curatoren heeft Kunstenpunt
kunstenaars voorgesteld en online ontmoetingen

en atelierbezoeken met kunstenaars in Vlaanderen

georganiseerd (o.a. voor Nora O Murchú en José Roca).
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de programmatie van de conferentie; we namen deel
aan panelgesprekken en modereerden drie sessies:

‘Sustainable career development’, ‘The Belgian Early

Music scene - Playing with legacy’ en ‘Transition in Early
Music’.

Naast het verspreiden van de nieuwe muziekpublicaties
(zie pagina 21) lanceerden we ook een nieuwe Spotify
Playlist: Belgian Early Musicians.
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“Internationaal werken
draagt bij aan de
artistieke ontwikkeling
Classic Connections

van kunstenaars en het
zorgt ook voor een betere
samenwerking tussen landen en regio’s.
Omwille van de wereldwijde pandemie
in 2020 werd iedereen genoodzaakt
alternatieven te zoeken om elkaar te zien en
elkaars werk te leren kennen zonder elkaar
fysiek te ontmoeten.”
— Dirk De Wit, veld- en kenniswerk
beeldende kunst; beleidsobservatie
internationaal

Classic Connections: Trio Aries & Desquin Kwartet - winnaars Supernova 2020
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“Sinds de maand december
organiseren we met “To be
continued” tweewekelijks een
digitale ontmoeting tussen
programmatoren en artiesten in
nauwe samenwerking met enkele lokale partners
zoals wpZimmer, Kunstenwerkplaats Pianofabriek,

To be continued... © Yassin Mrabtifi en Brahim Rachiki Renaissance

Hiros, Caravan Production en Entropie. Door ook
samen te werken met Wallonie-Bruxelles Théâtre
Danse versterken we de nationale coöperatie over
de taalgrens heen.”
“Kunstenpunt (Flanders Arts

— Sarah Rombouts, veld- en kenniswerk

Institute) had in januari een

podiumkunsten (nationaal en internationaal)

stand op de beurs tijdens de
Amerikaanse conferentie
Chamber Music America.
Op die manier konden de Vlaamse deelnemers
de interessante sessies bijwonen en hun
internationale contacten verder uitdiepen.
De Vlaamse deelnemers waren
vertegenwoordigers van Graindelavoix, Alamire
Foundation, Bookman Agency en Rob Leurentop
Management.”
— Stef Coninx, veld- en kenniswerk klassieke
muziek; beleidsobservatie internationaal
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Podiumkunsten:

Podiumkunsten:

De beperkingen op internationaal verkeer en de

Kunstenpunt plande in 2020 een werkbezoek rond

To be continued...

coronamaatregelen maakten het opzetten van live
bezoekersprogramma’s in 2020 onmogelijk. From
Brussels With Love, Highlights from the Lowlands

en andere werden noodgedwongen verplaatst en
uiteindelijk geannuleerd.

Iran

hedendaagse dans aan Iran; een vervolg op

het bezoekersprogramma voor Iraanse dansers

aan Vlaanderen in 2018 dat georganiseerd werd
in samenwerking met Kunstencentrum nona en
choreograaf Bára Sigfúsdóttir.

Om tegemoet te komen aan de noodzaak van

Kunstenpunt lanceerde een oproep voor deelname,

ontmoeten, ontwikkelden we To be continued,

in Teheran zou realiseren, en selecteerde een

programmatoren en kunstenaars om elkaar te

een reeks digitale ontmoetingen waarbij aan de hand
van interactieve formats een inkijk wordt geboden

in het artistieke creatieproces dat zich momenteel

noodgedwongen achter gesloten deuren afspeelt.

B. Werkbezoeken
in het buitenland
Muziek:

stelde een lokale producent aan die het programma
groep van deelnemers uit Vlaanderen om naar

Teheran te reizen. Door de coronacrisis werd het

werkbezoek afgelast en Kunstenpunt investeerde

het gereserveerde budget in de ondersteuning van

een lokaal gedraaide film over dans in Iran waarmee
we ons kunnen informeren over de dansscène in

Iran. De film werd eind 2020 afgewerkt en zal in 2021
vertoond worden in Vlaanderen en daar buiten.

Bezoekersprogramma Chamber Music America

Podiumkunsten:

in januari naar New York om deel te nemen aan de

De Japanse TPAM Performing Arts Meeting

Met een kleine delegatie muzikanten ging Kunstenpunt

TPAM

jaarlijkse conferentie van Chamber Music America.

in Yokohama is één van de belangrijkste

In samenwerking met de Algemene Afvaardiging

podiumkunsten in Japan en Azië. In 2019 nam

werd een presentatie van 2 nieuwe projecten van

van een Europese delegatie in samenwerking

House georganiseerd: ‘Bach Riddles’ (opdracht

2019 lanceerde Kunstenpunt een oproep voor

KMSKA).

in samenwerking met Arts Flanders Japan AFJ.

netwerkplatformen voor hedendaagse

van de Vlaamse Regering in de Verenigde Staten

Kunstenpunt voor de eerste keer deel in het kader

componist/saxofonist Robin Verheyen in Flanders

met ONDA (FR) en Artsadmin (VK). In november

Concertgebouw Brugge) en ‘Madonna’ (opdracht van

deelname aan TPAM van 8 tot 16 februari 2020,
Drie kunstenaars / kunstwerkers kregen een

ondersteuning om deel te nemen: kunstenaar Karl

Van Welden, kunstwerker Eveline Martens (Berlin) en
programmator Marieke De Munck (Vooruit)

Tijdens deze editie van TPAM bracht fieldworks

(Heine Avdal en Yukiko Shinozaki) acht voorstellingen
in drie verschillende programma’s (nothing’s for

something, unannounced en unwritten conversation)
met de steun van Arts Flanders Japan. fieldworks

was ook één van de geselecteerden van de “Call for

Projects van Arts Flanders Japan” wat hun deelname
Unannounced - fieldworks - Heine Avdal & Yukiko Shinozaki

aan TPAM 2020 mee mogelijk maakte.
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Cultuur, Buitenlandse Zaken, Toerisme en Economie
zich om meer samen te werken omtrent cultuur bij

internationale activiteiten en acties in het buitenland.

Muziek:

Om die samenwerking te faciliteren, werd een digitale

Kunstenpunt was partner van de Belgian Music Days

acties invoeren om elkaar te informeren en eventueel

Belgian Music Days

plantool opgezet, waarin partners hun buitenlandse

in Bergen (4-7 maart). Dit festival is ontstaan uit een

verbindingen en samenwerking op te zetten.

des Compositeurs, Kunstenpunt, BeFeME-FeBEM,

Kunstenpunt is de grootste leverancier van data

Belgische Componisten.

nauwelijks buitenlandse presentatiemomenten konden

Gedurende 4 dagen werden op 6 locaties in Bergen

geleverd worden. Coördinator Sara Lamens organiseert

en kwalitatief aanbod aan genres en uitvoeringen.

het platform en de samenwerking met de partners.

componisten met hun werk aan bod gekomen.

bespreking over beleidsaccenten in de verschillende

Beeldende kunst:

sessies rond samenwerking tussen kunstdisciplines

Ménage à trois is een jaarlijks programma van

een gemeenschappelijk thema en de clustering van

artistieke samenwerking van ComAV met het Forum
Point Culture, Matrix, ISCM Vlaanderen en de Unie van

voor deze plantool, maar aangezien er in 2020

plaatsvinden, kon het voorbije jaar maar weinig data

concerten georganiseerd met een zeer gevarieerd

tweemaal per jaar een strategische ontmoeting over

Tijdens deze dagen zijn niet minder dan 111 Belgische

In 2020 was corona het thema bij uitstek, naast een

domeinen. Het Departement CJM organiseerde twee

Ménage à trois

en erfgoed met Zuid-Afrika, waarbij gezocht werd naar

bijeenkomsten tussen de Vlaamse, Brusselse en Waalse

activiteiten.

beeldende kunstenscènes om aan beide kanten van
de taalgrens beter kennis te maken. Voor een eerste
editie organiseerden Kunstenpunt en de Direction

B. Overbruggen

des Arts plastiques contemporains van de Fédération

Dutch Culture en De Brakke Grond kregen de opdracht

in Kunsthal Gent. Dit jaar nodigen we samen met het

en oplossingen in kaart te brengen omtrent Vlaams-

Wallonie-Bruxelles de eerste editie van Ménage à trois
NUCLEO SUPPORT-programma een groep Franstalige
curatoren uit om verder in gesprek te gaan met Gentse

kunstorganisaties en kennis te maken met het werk van
NUCLEO-kunstenaars tijdens online atelierbezoeken.

van Ministerie OCW en Departement CJM om knelpunten
Nederlandse samenwerking in beeldende kunst,
podiumkunsten, muziek en architectuur.

In 2019 werden workshops georganiseerd met de sector
waar Kunstenpunt telkens bij betrokken was. In 2020

werden de conclusies uit de workshop gepresenteerd
aan beide ministeries. Er werd een webplatform

3. Samenwerking met
bovenbouw organisaties
in Vlaanderen en in het
buitenland
A. Flanders Culture
Met Flanders Culture engageren departementen,

agentschappen en bovenbouw in de beleidsdomeinen
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gelanceerd om makers te helpen bij het uitbouwen van
hun kunstenaarspraktijk over de landsgrenzen heen.
Overbruggen.info heeft als doel culturele

samenwerking te versoepelen en makers te stimuleren
een samenwerking te realiseren, zelfs in tijden van

corona. Vanaf 2021 zal Kunstenpunt binnen dat kader

ontmoetings- en uitwisselingsactiviteiten opzetten tussen
beide regio’s met partners in Nederland.
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Belgian Music Days - Mons 2020

Nucleo atelier Arnaud Tandt - Ménage à trois © Eveliene Deraedt
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In 2019 organiseerde Kunstenpunt werkbezoeken aan
Mechelen, Brugge en Leuven. In 2020 stonden Gent,
Antwerpen en Hasselt/Genk op het programma.

Professionalisering in het buitenland,

Door de coronacrisis kon enkel Gent doorgaan.

organisaties… Het Europese Erasmus-programma

EUNIC werkbezoek aan Gent, 24 januari 2020:

samenwerkingsprojecten met buitenlandse

is er niet alleen voor studenten hoger onderwijs; het
biedt ook mogelijkheden voor de kunstensector.

Opera, Design Museum, Kunsthal, Vooruit, S.M.A.K.
Eunic-Brussel deelnemers: Jitka Pánek Jurková

Kunstenpunt organiseerde op 7 oktober een

- Czech Cultural Centre, Eike Eller - Permanent

hun ervaringen met dit Europese programma willen

Austrian Cultural Forum, Zsofia Villegas - Vitézy Balassi

wat waren valkuilen en pluspunten, zouden ze er nog

Anna Elisabeth Vidtfeldt - Mission of the Faroes to the

informatiesessie en liet collega’s aan het woord die

Representation of Estonia to the EU, Anna Lischka -

delen: was het moeilijk om de subsidies te verkrijgen,

Institute Hungary, Kati Laakso - Finnish Cultural Institute,

mee aan de slag willen?

EU, Camila de Epalza Azqueta - Basque Government

Eunic

Mathilde Sosson EUNIC intern

het platform dat de samenwerking stimuleert tussen

Deelnemers uit Gent en Vlaanderen: Nathalie De

lidstaten. Om de culturele vertegenwoordigers van

- Handelsbeurs, Ingrid De Coninck - Gent Jazz, Tom

gevestigd in Brussel – kennis te laten maken met onze

David Bauwens - Ontroerend Goed, Frederik Styns -

verschillende steden.

Gent Cultuurdienst, Carl Gyde - Campo, Katrien Laporte -

EUNIC (European national institutes of culture) is

Delegation to the EU, Ana Vazquez - Instituto Cervantes,

de ambassades en culturele instituten van de EU-

Boelpaep - NTGent, Cleo Janssen en Wim Wabbes

buitenlandse ambassades en culturele instituten –

Janssens - Bijloke MC, Catherine Verleysen - MSK,

sector, organiseert Kunstenpunt werkbezoeken aan

Symphonieorkest Vlaanderen, Carine Stevens - Stad

Design Museum, Hans Bruneel en Tom Rummens - LOD,
Franky Devos - Vooruit, Christine De Weerdt en Lars De

Jaegher - STAM, Martine Huvenne - KASK, Danielle Van
Zuijlen and Valentijn Goethals - Kunsthal, Ann Hoste S.M.A.K., Jan De Nolf en Marianne Van Boxelaere

D. Kunstenpunt neemt actief deel aan
volgende internationale netwerken
European Festival Association (EFA), Visual Arts Platform
(VAP), Informal European Theatre Meeting (IETM),

International Society for Contemporary Music (ISCM),

International Association of Music Information Centres
(IAMIC), European Music Council (EMC), European

Cultural Forum (ECF), Culture Action Europe (CAE),

ASSITEJ International Association of Theatre for Children
and Young People, ENICPA

EUNIC (European national institutes of culture)

47

KUNSTENPUNT

JAARVERSLAG 2020

RE/SET - het beste
maken van lockdown
en relance

Sien Vanmaele

1. Digitale
voorstellingen
Ondanks de lockdown en de
maatregelen tijdens de coronacrisis
vonden we in 2020 heel wat
inspirerende initiatieven in de kunsten.
Veel van deze ideeën kunnen we
meenemen naar de nieuwe realiteit
na de lockdown.
Kunstenpunt maakte wekelijks
een selectie in een kort artikel,
we beschrijven enkele voorbeelden
in dit jaarverslag.
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Sien Vanmaele probeerde de fysieke verbinding te

blijven maken met het publiek. Het onderzoeksproject

van Sien, ‘Kookworkshops ter voorbereiding van het einde
van de wereld’, over de voedselketen en de impact ervan

op het klimaat, wordt tijdens de lockdownperiode digitaal
aangeboden.

Het publiek ontvangt enkele dagen vooraf instructies
over de nodige ingrediënten van de toekomst en

keukenbenodigdheden. Tijdens interactieve workshops
logt het publiek via Zoom van thuis in en Sien begeleidt

hen bij het bereiden. Zo ontstaat een zintuiglijke band met
het voedsel en elkaars handelingen in het intieme kader
van keuken of woonkamer.
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Tatjana Pieters gallery

Liebrecht & Thomas © Björn Comhaire

2. Cultuur
bij je thuis
Thomas Blondelle en Liebrecht Vanbeckevoort, twee

Belgische laureaten van de Koningin Elisabethwedstrijd,
maakten een muzikale online adventskalender.

Van 1 tot 25 december kreeg het publiek dagelijks een
mini-concert van 5 à 10 minuten, met uiteenlopende
genres zoals liederen, songs, aria’s en piano solo’s.

De muziek werd speciaal opgenomen in een lege zaal
van het Concertgebouw Brugge.

3. Virtuele
rondleidingen
Musea en tentoonstellingsplekken organiseerden tijdens
de eerste lockdown virtuele rondleidingen in de vorm

van 360° tours, documentaires of podcasts. Tijdens de
tweede lockdown kwamen daar ook live interactieve
gidsbeurten en ontmoetingen bij.

De deelnemers volgen de gids van thuis uit, ze stellen
vragen en ze kunnen met elkaar in gesprek gaan. Het

stadsmuseum Eperon d’Or in Izegem organiseert een
half uur durende rondleiding via hun Facebookpagina

en kunstgalerie Tatjana Pieters ontvangt bezoekers op
afspraak voor een rondleiding via Zoom.
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Covitesse

Benjamin Verdonck © Wannes Cré

4. Kleine
ontmoeting
Na 15 jaar werken aan grotere projecten in de publieke

ruimte voor een nationaal en internationaal publiek, kiest
Benjamin Verdonck met “wereldtournee in Antwerpen”
radicaal voor de kleine ontmoeting.

5. Residenties
Het Kaaitheater schrapte de (reguliere) programmatie
en stelde de ruimte en middelen die vrijkwamen ter

beschikking van kunstenaars. In de vorm van residenties
konden artiesten broeden op andere werkvormen in de
zalen en repetitieruimtes van het Kaai.

Met zijn miniatuurtheater onder de arm trok hij langs

Er werd een oproep gelanceerd om te werken rond

theater voor al wie op zijn uitnodiging ingaat. Die kleine

wordt op pauze gezet om de werkwijzen in de

de Antwerpse pleinen, ramen en deuren en bracht er

ontmoetingen bleken een ideaal format in tijden waarin
kunst- en cultuurhuizen gesloten moeten blijven en er

geen mogelijkheid is om in grote getale samen te komen.
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bepaalde thema’s. De productie- en presentatielogica
podiumkunsten in vraag te stellen. Met dit platform

gingen kunstenaars op zoek naar duurzame artistieke
praktijken voor vandaag en morgen.
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7. Financiële
solidariteit
SOS RELIEF was een initiatief van State of the Arts
voor onvoorwaardelijke financiële solidariteit, van

persoon tot persoon. Staat het water je financieel aan
de lippen? Of wil je iemand die het financieel moeilijk

heeft ondersteunen? Via SOS RELIEF kon je een bedrag
overschrijven naar iemand die het op dit moment nodig
had. Of zonder vragen een bedrag ontvangen.

6. Artistieke versneller
van solidariteit
“Een ganse winter lang licht en warmte in de Gentse

8. Digitaal t entoonstellen
met digitaal beeld en
geluid

wijken!” Dat was het credo waarmee de Gentse

In de grote musea werd er geëxperimenteerd met digitale

de Gentenaars. Met artistiek belburo, interGenties van

conservatoren van KMSKA beantwoordden tijdens de

cultuursector in de bres sprong voor het welzijn van

Genteniers, Covitrine en De Armste Week organiseerden
ze samen “Covitesse 6”.

Wie nood heeft aan een gesprek, kan elke woensdag-

media om inclusief en in twee richtingen te werken. De
lockdown vragen van het publiek over een kunstwerk.

Elke week stond een ander werk centraal en een andere
expert paraat om te antwoorden.

en vrijdagavond tussen 17 en 21 uur inbellen of inzoomen.

ARGOS organiseerde subjectieve online rondleidingen

portrettekening of een beweging ga je in gesprek met

culturele velden die de tentoonstelling vanuit hun

Via een klein liedje, een gedicht, een kortverhaal, een
een bekende of minder bekende artiest.

door de tentoonstellingen met mensen uit verschillende
perspectief interpreteren.
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Staalkaart
(online) publicaties
Start to train kaart, 2020
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Nieuwe website kunsten.be

Classical Music in Flanders: a selected
overview and expert essays, 2020
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Het grote overzicht:
kunsten tijdens
corona,2020
(enkel digitaal)

Ruimte (maken) voor stedelijke creatie, 2020

Het grote overzicht: kunsten tijdens corona, 2020 (enkel digitaal)

Guide to Contemporary Music in Belgium, 2020
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Guide to Early Music in Belgium, 2020
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Nieuwe website afni.be

Infobundel beurzen
en projectsubsidies
Kunstendecreet
2020
(enkel digitaal)

Infobundel beurzen en projectsubsidies Kunstendecreet,
2020 (enkel digitaal)

Nieuwe website classics.flandersartsinstitute.be
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Kunstenpunt
is:
ANN OVERBERGH
Algemene leiding

SAM EGGERMONT
Zakelijke leiding

GREET HALSBERGHE
Zakelijke ondersteuning

MARIAM ZIROYAN
Onthaal en logistieke
ondersteuning

ANNELIESE GEERTS
Hoofd communicatie

NELE DE COCKER
Communicatie en eindredactie

TOM RUETTE
Hoofd informatiebeheer,
onderzoek en kennisontsluiting

SIMON LEENKNEGT
Informatiebeheer, onderzoek,
kennisontsluiting

QUINTEN VAN WICHELEN
Informatiebeheer, onderzoek

DIANE BAL
Informatiebeheer

MARTINE DE JONGE
Informatiebeheer

CHRISTEL DE BRANDT
Informatiebeheer

ZUENA KAHITANI
Informatiebeheer

SOFIE JOYE
Veld- en kenniswerk
podiumkunsten en diepstedelijke
kunstpraktijken
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YASMIN HOLAIL MOHAMED
Veld- en kenniswerk
podiumkunsten; praktijkvragen
en beleidsobservatie

INE VERMEYLEN
Veld- en kenniswerk
beeldende kunst; praktijkvragen
en beleidsobservatie

LISSA KINNAER
Veld- en kenniswerk beeldende
kunst (landelijk en internationaal)

SARAH ROMBOUTS
Veld- en kenniswerk
podiumkunsten
(landelijk en internationaal)

DIRK DE WIT
Veld- en kenniswerk beeldende
kunst; internationale relaties

STEF CONINX
Veld- en kenniswerk klassieke
muziek; internationale relaties

NIKOL WELLENS
Veld- en kenniswerk kunst
en duurzaamheid; kunstenaars
statuut; beleidsobservatie

MYRIAM HALIMI
Veld- en kenniswerk kunst,
interculturalisering en diversiteit
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