
Jaarverslag 

Dit was 2021



2019 2020 2021

Muziek: nieuwe fysieke releases 500+ 500 400+

Beeldende kunsten:  
aantal kunstenaars in onze database 950 950 1.000+

Beeldende kunsten:  
aantal tentoonstellingen en residenties 380+ 400+ 400+

Podiumkunsten:  
aantal podiumproducties 900+ 300 800+

Kunstenpunt
in cijfers › 220.000 

Personen, organisaties en 
locaties vandaag of vroeger 
actief in de kunsten uit 
Vlaanderen en Brussel

› 250.000
Releases, concerten, 
podiumproducties, 
tentoonstellingen en residenties

Kunstendatabank

9.142
2.911

2.393
905

Sociale media *
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› 16.000
Ontvangers Kunstenpunt Nieuws

› 9.000
Ontvangers Flanders Arts Institute News 

38%
Open rate
nieuwsbrieven

5%
Click rate **

Bereik & doelgroepen 
Nieuwsbrieven

WELKE PAGINA’S/SECTIES WERDEN HET VAAKST 
GECONSULTEERD?

WELKE VIJF ARTIKELS WERDEN HET MEEST GELEZEN?

1. Theatre Texts from the lowlands: online 
special 

2. Werkingssubsidies: Kunstenpunt wijst je de 
weg 

3. Sexism, sexual harassment and abuse of 
power in the arts. A suggestion towards 
understanding terminology - Engagement 

4. Kunstenveld in lockdown 

5. Nieuw Kunstendecreet: tijdslijn

HOE KOMEN SURFERS OP ONZE SITE?

Bereik & doelgroepen 
kunsten.be ***

43%
Mobiele surfers

45% 

Via Google

67%
Taal Nederlands

41%
Direct via 
kunsten.be

33%
Taal Engels

12%
Via sociale media

› 109.000
Gebruikers

(*)  Aantal volgers op 31 december 2021 voor Twitter, 
 Instagram en Facebook voor de accounts Kunstenpunt  
 en Flanders Arts Institute samen.

(**) Cijfers op 31 december 2021, gemiddelde open en  
 click rate voor alle 24 nieuwsbrieven in 2021

(***) Cijfers van 01/01/2021 tot 31/12/2021

AANDEEL DEELNEMERS DAT ‘GOED’ TOT
‘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

8/10 Begrijpen van de administratieve taal

8/10 Weten hoe je een aanvraag 
 moet indienen

9/10 Weten waar je de juiste 
 informatie kan vinden

Evaluatie infosessies 
Kunstendecreet

• Calls
• Vacatures
• Advies
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https://www.kunsten.be/en/meetings-programmes/hedendaagse-vlaamse-nederlandse-theaterteksten-op-het-dramatikerinnenfestival-2021/
https://www.kunsten.be/en/meetings-programmes/hedendaagse-vlaamse-nederlandse-theaterteksten-op-het-dramatikerinnenfestival-2021/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/infosessie-rond-subsidieaanvraag-voor-projecten-en-beurzen/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/infosessie-rond-subsidieaanvraag-voor-projecten-en-beurzen/
https://www.kunsten.be/en/now-in-the-arts/sexism-sexual-harassment-and-abuse-of-power-in-the-arts-a-suggestion-towards-understanding-terminology/
https://www.kunsten.be/en/now-in-the-arts/sexism-sexual-harassment-and-abuse-of-power-in-the-arts-a-suggestion-towards-understanding-terminology/
https://www.kunsten.be/en/now-in-the-arts/sexism-sexual-harassment-and-abuse-of-power-in-the-arts-a-suggestion-towards-understanding-terminology/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/kunstenveld-in-lockdown/
https://www.kunsten.be/advies-orientatie/nieuw-kunstendecreet-tijdlijn/
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Beste lezer,

2021 was een intens jaar voor de samenleving en voor de 
kunsten. De initiële shock rond het coronavirus maakte 
plaats voor polarisering en onzekerheid. Gelukkig was er 
ook ruimte voor hoopvolle ideeën voor het kunstenveld. 
We bundelden experiment en vernieuwing in de reeks  
Re/set en in ons rapport Kunsten na corona. De zaadjes 
van een veranderend kunstenveld. 

Die zaadjes hebben we niet enkel beschreven maar  
ook actief gestimuleerd via onze oproepenreeks A Fair 

New Idea?! Vier open oproepen rond evenveel thema’s  
– zorgzaamheid, internationaal werken, digitaal werken en 
inclusief werken – hebben een waaier aan (inter)nationale 
ideeën en initiatieven opgeleverd. Zes daarvan zullen  
we in de loop van 2022 ondersteunen en begeleiden.  
De opgeleverde kennis delen we verder met de sector.

2021 was ook het jaar van het nieuwe Kunstendecreet. 
Wie vanaf 2023 werkingsmiddelen wil, moest een 
aanvraag indienen. Kunstenpunt ondersteunde met 
Morning Coffees, infosessies, online info en opleidingen 
voor beoordelaars. Ook organiseerden we een publiek 
gesprek over de rol van tienjarige werkingen in het 
kunstenveld van de toekomst. 

Daarnaast bleven we doen waar we het sterkst in zijn. 
Mensen samenbrengen voor ontmoeting en uitwisseling. 
Mensen informeren met zorgvuldig verzamelde kennis. 
Mensen verbinden, in Vlaanderen én internationaal, 
digitaal, hybride of volledig fysiek wanneer het zonder 
risico kon. Dit en veel meer ontdek je in dit jaarverslag. 
Veel leesplezier!

Ann Overbergh
Algemene leiding Kunstenpunt

Inleiding

© Jesse Willems
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Overzicht publicaties
en activiteiten
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OVERZICHT PUBLICATIES, VERSLAGEN, 
PODCASTS EN VIDEO

Cultuurloket, Kunstenpunt, oKo, NICC, 
SOTA, CAHF, en Freelance kunstenaars 
en curatoren. ‘Vergoedingscalculator 
beeldende kunsten’. Juist is Juist, 11 
oktober 2021.

De Wit, Dirk. ‘Naar een eerlijk 
verloningskader voor de beeldende kunst’. 
Kunsten.be, 12 oktober 2021.

De Wit, Dirk, Milica Illic, Sofie Joye, en 
Marijana Rimanic. ‘RESHAPE: A Workbook 
to Reimagine the Art World.’ Kunstenpunt/
ONDA/Pogon, 2021.

De Wit, Dirk, Simon Leenknegt, 
Valerie Verhack, en Wouter Hillaert. 
‘De hedendaagse beeldende kunst in 
Vlaanderen: de voorgeschiedenis, tot 
2006.’ Kunsten.be, 20 mei 2021.

———. ‘Spelers in de hedendaagse 
beeldende kunsten (vanaf 2006) | 
Kunstenpunt’. Kunsten.be, 20 mei 2021.

De Wit, Dirk, en Ann Overbergh. 
‘Cultuurbeleid post-COVID: hoe pakken 
Europese landen het herstel aan?’ 
Kunsten.be, 2 februari 2021.

De Wit, Dirk, en Tom Ruette. ‘Beurzen 
beperken: (g)een goed idee?’ Kunsten.be, 
15 februari 2021.

De Wit, Dirk, en Eva Van Acker. ‘Onderzoek 
naar de actuele verloningspraktijk bij 
10 beeldende kunstorganisaties in 
Vlaanderen’. Kunsten.be, 15 juli 2021.

deBuren. ‘Dekoloniale esthetieken’, 
Kunsten.be, 26 oktober 2021.

Hendrickx, Sarah. ‘Wat is een correct loon 
voor kunstenaars en freelance curatoren?’ 
Kunsten.be, 14 oktober 2021.

Huygens, Ils. ‘Mediakunst in Vlaanderen: 
een hybride ontstaansgeschiedenis’. 
Kunstenpunt, 1 maart 2021.

———. ‘Re/set Nederland: vernieuwing na 
de coronacrisis?’ Kunsten.be, 7 juli 2021.

———. ‘Re/set: nieuwe artistieke 
mengvormen van verschillende media en 
formats’. Kunsten.be, 5 februari 2021.

———. ‘Re/set: nog meer experimenteren 
met beeld, geluid en montage’. Kunsten.
be, 2 april 2021.

———. ‘Re/set: “out of the box” exploreren 
met digitale media | Kunstenpunt’. 
Kunsten.be, 30 april 2021.

———. ‘Re/set: podiumkunstenfestivals 
anders’. Kunsten.be, 16 maart 2021.

———. ‘Re/set: reizen na de crisis’. Kunsten.
be, 26 maart 2021.

———. ‘Re/set: samenwerken tijdens een 
drukke kunstenzomer’. Kunsten.be, 4 juni 
2021.

———. ‘Re/set: steun voor opkomend talent 
tijdens de lockdown’. Kunsten.be, 15 
januari 2021.

———. ‘Re/set: still standing & jongeren 
dromen van een nieuwe stad’. Kunsten.be, 
23 april 2021.

———. ‘Re/set: telefoontheater, 
brievenproject en een nieuw platform met 
creatieve getuigenissen’. Kunsten.be, 16 
maart 2021.

———. ‘Re/set: van open ruimte naar publiek 
domein?’ Kunsten.be, 16 maart 2021.

———. ‘Re/set: wat betekent corona voor de 
kunstmarkt?’ Kunsten.be, 16 februari 2021.

———. ‘Re/set: welke lessen nemen we mee 
naar het nieuwe seizoen?’ Kunsten.be, 21 
mei 2021.

Eva Degroote. ‘Ruimte voor kunst – case 
#9: The Post Collective, building spaces for 
change’. Kunsten.be, 4 februari 2021.

———. ‘Tools & materialen 
Interculturaliseren’. Kunsten.be, 2021.

Kunstenpunt. ‘Draaiboek 
kwaliteitsbeoordeling: wat moet je zeker 
weten?’ Kunsten.be, 10 november 2021.

———. ‘Het grote overzicht: kunsten tijdens 
corona’. Brussel, 3 augustus 2021.

———. ‘Hoe krijgen we 
landschapsversterking in werking?’ 
Kunsten.be, 12 oktober 2021.

———. ‘Hoe vergoed je een beeldend 
kunstenaar?’ Kunsten.be, 15 oktober 2021.

———. ‘Literatuurlijst Interculturaliseren’. 
Kunsten.be, 2021.

———. ‘Normen op de schop: samenvatting 
van de tweede Fair New World-talk’. 
Kunsten.be, 27 april 2021.

———. ‘Panelgesprek: Wervingsstrategieën 
en witte werkvloeren’. Kunsten.be, 15 juli 
2021.

———. ‘Podcasts Interculturaliseren’. 
Kunsten.be, 2021.

———. ‘Re/set: de cultuurzomer: 
kleinschalig, gespreid en intiem’. Kunsten.
be, 28 mei 2021.

———. ‘Re/set Duitsland: Kunst und Kultur 
in Zeiten von Covid-19 | Kunstenpunt’. 
Kunsten.be, 18 juni 2021.

———. ‘Re/set: duurzame biënnales en 
triënnales’. Kunsten.be, 16 maart 2021.

———. ‘Re/set: financiële solidariteit’. 
Kunstenpunt, 17 mei 2021.

———. ‘Re/set Frankrijk: Ce que les arts 
nous disent de la transformation du 
monde’. Kunsten.be, 30 juni 2021.

———. ‘Re/set: Inspirerende initiatieven uit 
de kunsten: livestreamen’. Kunsten.be, 22 
januari 2021.

———. ‘Re/set: Lokale spelers bundelen 
krachten en nieuwe pistes voor klassieke 
muziek’. Kunsten.be, 15 februari 2021.
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https://www.juistisjuist.be/tools/vergoedingscalculator-beeldende-kunsten/
https://www.juistisjuist.be/tools/vergoedingscalculator-beeldende-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/naar-een-eerlijk-verloningskader-voor-de-beeldende-kunst/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/naar-een-eerlijk-verloningskader-voor-de-beeldende-kunst/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/reshape-website-en-publicatie-over-nieuwe-organisatiemodellen-en-alternatieve-manieren-van-werken/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/reshape-website-en-publicatie-over-nieuwe-organisatiemodellen-en-alternatieve-manieren-van-werken/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/de-beeldende-kunst-in-vlaanderen-in-kaart/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/de-beeldende-kunst-in-vlaanderen-in-kaart/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/de-beeldende-kunst-in-vlaanderen-in-kaart/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/spelers-in-de-hedendaagse-beeldende-kunsten-vanaf-2006/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/spelers-in-de-hedendaagse-beeldende-kunsten-vanaf-2006/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/spelers-in-de-hedendaagse-beeldende-kunsten-vanaf-2006/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/cultuurbeleid-post-covid-hoe-pakken-europese-landen-het-herstel-aan/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/cultuurbeleid-post-covid-hoe-pakken-europese-landen-het-herstel-aan/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/beurzen-beperken-geen-goed-idee/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/beurzen-beperken-geen-goed-idee/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/onderzoek-naar-de-actuele-verloningspraktijk-bij-10-beeldende-kunstorganisaties-in-vlaanderen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/onderzoek-naar-de-actuele-verloningspraktijk-bij-10-beeldende-kunstorganisaties-in-vlaanderen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/onderzoek-naar-de-actuele-verloningspraktijk-bij-10-beeldende-kunstorganisaties-in-vlaanderen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/onderzoek-naar-de-actuele-verloningspraktijk-bij-10-beeldende-kunstorganisaties-in-vlaanderen/
https://deburen.eu/magazine/3340/dekoloniale-esthetieken
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/wat-is-een-correct-loon-voor-kunstenaars-en-freelance-curatoren/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/wat-is-een-correct-loon-voor-kunstenaars-en-freelance-curatoren/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/mediakunst-in-vlaanderen-een-hybride-ontstaansgeschiedenis/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/mediakunst-in-vlaanderen-een-hybride-ontstaansgeschiedenis/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-nederland-vernieuwing-na-de-coronacrisis/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-nederland-vernieuwing-na-de-coronacrisis/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-wat-betekent-corona-voor-de-kunstmarkt-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-wat-betekent-corona-voor-de-kunstmarkt-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-wat-betekent-corona-voor-de-kunstmarkt-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-nog-meer-experimenteren-met-beeld-geluid-en-montage/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-nog-meer-experimenteren-met-beeld-geluid-en-montage/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-digitale-media-om-kunst-te-maken-en-te-spreiden/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-digitale-media-om-kunst-te-maken-en-te-spreiden/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-podiumkunstenfestivals-anders/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-podiumkunstenfestivals-anders/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-reizen-na-de-coronacrisis
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-samenwerken-tijdens-een-drukke-kunstenzomer/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-samenwerken-tijdens-een-drukke-kunstenzomer/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-steun-voor-opkomend-talent-tijdens-de-lockdown/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-steun-voor-opkomend-talent-tijdens-de-lockdown/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-still-standing-jongeren-dromen-van-een-nieuwe-stad/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-still-standing-jongeren-dromen-van-een-nieuwe-stad/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-telefoontheater-brievenproject-en-een-nieuw-platform-met-creatieve-getuigenissen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-telefoontheater-brievenproject-en-een-nieuw-platform-met-creatieve-getuigenissen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-telefoontheater-brievenproject-en-een-nieuw-platform-met-creatieve-getuigenissen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-van-open-ruimte-naar-publiek-domein/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-van-open-ruimte-naar-publiek-domein/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-wat-betekent-corona-voor-de-kunstmarkt/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-wat-betekent-corona-voor-de-kunstmarkt/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-welke-lessen-trekken-we-mee-naar-het-nieuwe-seizoen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-welke-lessen-trekken-we-mee-naar-het-nieuwe-seizoen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-post-collective-building-spaces-for-change/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-post-collective-building-spaces-for-change/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-post-collective-building-spaces-for-change/
https://www.kunsten.be/dossiers/interculturaliteit-en-diversiteit/tools-materialen-interculturaliseren/
https://www.kunsten.be/dossiers/interculturaliteit-en-diversiteit/tools-materialen-interculturaliseren/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/draaiboek-kwaliteitsbeoordeling-wat-moet-je-zeker-weten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/draaiboek-kwaliteitsbeoordeling-wat-moet-je-zeker-weten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/draaiboek-kwaliteitsbeoordeling-wat-moet-je-zeker-weten/
https://www.kunsten.be/publicaties/metaoverzicht-kunsten-tijdens-corona/
https://www.kunsten.be/publicaties/metaoverzicht-kunsten-tijdens-corona/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-krijgen-we-landschapsversterking-in-werking
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-krijgen-we-landschapsversterking-in-werking
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-vergoed-je-een-beeldend-kunstenaar/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-vergoed-je-een-beeldend-kunstenaar/
https://www.kunsten.be/dossiers/interculturaliteit-en-diversiteit/literatuurlijst-interculturaliseren/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/normen-op-de-schop-samenvatting-van-de-tweede-fair-new-world-talk/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/normen-op-de-schop-samenvatting-van-de-tweede-fair-new-world-talk/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-wervingsstrategieen-en-witte-werkvloeren
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-wervingsstrategieen-en-witte-werkvloeren
https://www.kunsten.be/dossiers/interculturaliteit-en-diversiteit/podcasts-interculturaliseren
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-de-cultuurzomer-kleinschalig-gespreid-en-intiem/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-de-cultuurzomer-kleinschalig-gespreid-en-intiem/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-duitsland-kunst-und-kultur-in-zeiten-von-covid-19
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-duitsland-kunst-und-kultur-in-zeiten-von-covid-19
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-lokale-biennales-en-triennales/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-lokale-biennales-en-triennales/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-solidariteit-in-tijden-van-crisis/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-frankrijk-ce-que-les-arts-nous-disent-de-la-transformation-du-monde/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-frankrijk-ce-que-les-arts-nous-disent-de-la-transformation-du-monde/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-frankrijk-ce-que-les-arts-nous-disent-de-la-transformation-du-monde/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-inspirerende-initiatieven-uit-de-kunsten-livestreamen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-inspirerende-initiatieven-uit-de-kunsten-livestreamen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-lokale-spelers-bundelen-krachten-en-nieuwe-pistes-voor-klassieke-muziek/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-lokale-spelers-bundelen-krachten-en-nieuwe-pistes-voor-klassieke-muziek/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/re-set-lokale-spelers-bundelen-krachten-en-nieuwe-pistes-voor-klassieke-muziek/


———. ‘Tools en tips uit de workshop 
“Op weg naar een inclusieve 
communicatiecultuur”’. Kunsten.be, 15 juli 
2021.

———. ‘WERKSESSIE: dekoloniale 
esthetiek’. Kunsten.be, 9 november 2021.

Kunstenpunt, Klara, en Sabam For 
Culture. VIDEO  

‘Een wereld van verschil – AFLEVERING 
1: Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky 
Snauwaert.’ Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een wereld van verschil - 
AFLEVERING 2: Sep Verboom.’  
Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een wereld van verschil – 
AFLEVERING 3: Kevin Kotahunyi.’  
Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een wereld van verschil – 
AFLEVERING 4: Poppins & Wayne.’  
Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een wereld van verschil - 
AFLEVERING 5: FOR ALL QUEENS!’ 
Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een wereld van verschil - 
AFLEVERING 6: FlokoFilms.’ 
Een wereld van verschil, 2021.

———. VIDEO ‘Een Wereld van verschil - 
AFLEVERING 7: De geschiedenis van onze 
voeding - Samah Hijawi.’ Een wereld van 
verschil, 2021.

Leenknegt, Simon. ‘Hoe zit de verdeling 
van subsidies voor de kunsten in elkaar? 
Wegwijzer voor cijfers en analyses’. 
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over de professionele kunsten?’ Kunsten.
be, 2021.

———. ‘Zoeken, rekken, delen: 
Participatieve kunstpraktijken tussen 
theorie en Kunstendecreet’. Kunsten.be, 
10 december 2021.

Nduwanje, Olave, Kunstenpunt, en 
Kaaitheater. ‘Better Practices for Safe(r) 
Spaces #1: veilige(re) ruimtes voor wie te 
maken kreeg met grensoverschrijdend 
gedrag’. Kunsten.be, 1 juni 2021.

———. ‘Better Practices for Safe(r) Spaces 
#2: veilige ruimtes voor queer jongeren van 
kleur’. Kunsten.be, 11 juni 2021.

———. ‘Better Practices for Safe(r) Spaces 
#3: geaccepteerd worden om wie je bent’. 
Kunsten.be, 18 juni 2021.

———. ‘Better Practices for Safe(r) Spaces 
#4: veilige ruimtes voor queers en 
feministen’. Kunsten.be, 25 juni 2021.

Overbergh, Ann. ‘Are We There Yet? 
Kunsten na corona’. Cultuur na corona. 
Brussel: Kunstenpunt/Circuscentrum/
VI.BE, oktober 2021.

Palacios Cruz, Maria. ‘Kunstenaarsfilm en 
-video in Vlaanderen’. Kunsten.be, 1 maart 
2021.

Ruette, Tom. ‘Reflectie in de kunsten’. 
Kunsten.be, 10 december 2021.

Ruette, Tom, en Vera Otte. ‘6 aandachts-
punten voor eerlijke verloning in de 
podiumkunsten’. Kunsten.be, 30 april 
2021.

Ruette, Tom, en Ann Overbergh. ‘Een 
jaar corona in de kunsten’. Kunsten.be, 11 
januari 2021.

Van Dyck, Peter. ‘Hitlijsten als 
ijkmomenten voor ons muzikale geheugen’. 
Kunsten.be, 8 september 2021.

Vanthuyne, Stefan. ‘Fotografie in 
Vlaanderen: een veelzijdig en volwaardig 
artistiek medium’. Kunsten.be, 13 juli 2021.

Wellens, Nikol. ‘De wereld van de 
inspiratie: over artistieke ontwikkeling’. 
Kunsten.be, 21 december 2021.

———. ‘Een waaier van verschil: de functie 
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kunstenorganisaties’. Kunsten.be, 10 
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BEZOEKERSPROGRAMMA’S, 
WERKBEZOEKEN

11/01/2021 
To be continued 
PODIUM 
ONLINE

22/03/2021 
To be continued 
PODIUM 
ONLINE

31/03/2021 
Conservatorium Maastricht / KP - 
innovatie in klassieke muziek 
MULTIDISCIPLINAIR

06-09/06/2021 
Bezoekersprogramma Till Fellrath & Sam 
Bardaouil, Biennale de Lyon FR 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
BRUSSEL, GENT

25-27/06/2021 
Bezoekersprogramma Iris Sikking, 
Biennale für Aktuelle Fotographie 
Mannheim (DE) 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
ANTWERPEN

01-02/07/2021 
From Brussels with Love 
PODIUM 
BRUSSEL

07/09/2021 
Highlights from the Lowlands 
PODIUM 
ANTWERPEN

28/09/2021 
Werkbezoek Globe Aroma 
MULTIDISCIPLINAIR 
BRUSSEL

14-18/11/2021 
Werkbezoek Baskenland 
TRANSVERSAAL

07/12/2021 
To be continued 
PODIUM 
ONLINE

21/12/2021 
Ménage à trois-Deel III 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
CHARLEROI
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https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-op-weg-naar-een-inclusieve-communicatiecultuur/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-op-weg-naar-een-inclusieve-communicatiecultuur/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/workshop-op-weg-naar-een-inclusieve-communicatiecultuur/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/dekoloniale-esthetiek/
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/dekoloniale-esthetiek/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-1-kim-snauwaert-en-anyuta-wiazemsky-snauwaert/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-1-kim-snauwaert-en-anyuta-wiazemsky-snauwaert/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-1-kim-snauwaert-en-anyuta-wiazemsky-snauwaert/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-2-seppe-verboom/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-2-seppe-verboom/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-3-kevin-kotahunyi/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-3-kevin-kotahunyi/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-4-poppins-wayne/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-4-poppins-wayne/
https://www.kunsten.be/video/feen-wereld-van-verschil-aflevering-5-for-all-queens/
https://www.kunsten.be/video/feen-wereld-van-verschil-aflevering-5-for-all-queens/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-6-flokofilms/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-6-flokofilms/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-7-samah-hijawi/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-7-samah-hijawi/
https://www.kunsten.be/video/een-wereld-van-verschil-aflevering-7-samah-hijawi/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-zit-de-verdeling-van-subsidies-voor-de-kunsten-in-elkaar-wegwijzer-voor-cijfers-en-analyses/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-zit-de-verdeling-van-subsidies-voor-de-kunsten-in-elkaar-wegwijzer-voor-cijfers-en-analyses/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hoe-zit-de-verdeling-van-subsidies-voor-de-kunsten-in-elkaar-wegwijzer-voor-cijfers-en-analyses/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/welke-kennis-en-cijfers-willen-we-over-de-professionele-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/welke-kennis-en-cijfers-willen-we-over-de-professionele-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/zoeken-rekken-delen-participatieve-kunstpraktijken-tussen-theorie-en-kunstendecreet/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/zoeken-rekken-delen-participatieve-kunstpraktijken-tussen-theorie-en-kunstendecreet/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/zoeken-rekken-delen-participatieve-kunstpraktijken-tussen-theorie-en-kunstendecreet/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-veiligere-ruimtes-voor-wie-te-maken-kreeg-met-grensoverschrijdend-gedrag-2/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-3-aida-yancy/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-3-aida-yancy/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-4-veilige-ruimtes-voor-queers-en-feministen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-4-veilige-ruimtes-voor-queers-en-feministen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/better-practices-for-safer-spaces-4-veilige-ruimtes-voor-queers-en-feministen/
https://www.kunsten.be/publicaties/kunsten-na-corona/
https://www.kunsten.be/publicaties/kunsten-na-corona/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/kunstenaarsfilm-en-video-in-vlaanderen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/kunstenaarsfilm-en-video-in-vlaanderen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/reflectie-in-de-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/6-aandachtspunten-voor-eerlijke-verloning-in-de-podiumkunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/6-aandachtspunten-voor-eerlijke-verloning-in-de-podiumkunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/6-aandachtspunten-voor-eerlijke-verloning-in-de-podiumkunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-jaar-corona-in-de-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-jaar-corona-in-de-kunsten/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hitlijsten-zijn-ijkmomenten-voor-ons-muzikale-geheugen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/hitlijsten-zijn-ijkmomenten-voor-ons-muzikale-geheugen/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/fotografie-in-vlaanderen-een-veelzijdig-en-volwaardig-artistiek-medium/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/fotografie-in-vlaanderen-een-veelzijdig-en-volwaardig-artistiek-medium/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/fotografie-in-vlaanderen-een-veelzijdig-en-volwaardig-artistiek-medium/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/de-wereld-van-de-inspiratie-over-artistieke-ontwikkeling/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/de-wereld-van-de-inspiratie-over-artistieke-ontwikkeling/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-waaier-van-verschil-de-functie-ontwikkeling-in-subsidie-aanvragen-van-kunstenorganisaties/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-waaier-van-verschil-de-functie-ontwikkeling-in-subsidie-aanvragen-van-kunstenorganisaties/
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-waaier-van-verschil-de-functie-ontwikkeling-in-subsidie-aanvragen-van-kunstenorganisaties/


INFOSESSIES EN WORKSHOPS

15/02/2021 
Infosessie Kunstendecreet 
MULTIDISCIPLINAIR 
ONLINE

25/02-17/06/2021 
Nice to meet EU: reeks ontmoetingen 
met buitenlandse culturele 
vertegenwoordigers in België 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

16/03/2021 
Infosessie Kunstendecreet projecten en 
beurzen 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

20/04/2021 
Workshop Inclusieve 
Communicatiecultuur 
ONLINE

06/05/2021 
Workshop: solidariteit en samenwerking 
ONLINE

20/05/2021 
‘Reimagining the artistic world – on 
transnational/postnational practices.
TRANSVERSAAL 
ONLINE

08/06/2021 
Werksessie Wervingsstrategieën en witte 
werkvloeren 
ONLINE

18/08/2021 
Infosessie Kunstendecreet projecten en 
beurzen 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

06/09/2021 
Infossessie werkingssubsidies 
Kunstendecreet 
TRANSVERSAAL 
ARENBERG, ANTWERPEN

09/09/2021 
Infosessie werkingssubsidies 
Kunstendecreet 
TRANSVERSAAL 
VOORUIT GENT

SECTORONTMOETINGEN

28/01/2021 
Opening event Perform Europe 
PODIUM

28/01/2021 
Academy for Perfoming Arts 
PODIUM 
ONLINE

11/02/2021 tot 17/06/2021 
Praktijkgemeenschap Interculturaliseren 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

25/03/2021 
“A fair new world talk”, publiek gesprek 
ONLINE

21/04/2021 
Conservatorium Maastricht - debattafel 
FNW 
MULTIDISCIPLINAIR

10/05/2021 
Compendium online event: “What is your 
crisis and how do we deal with it? Cultural 
/ Systemic Crisis in Europe” 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

22/06/2021 
Compendium for Cultural Policies  
and Trends: Jour Fixe 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

01/07/2021 
Les Rencontres de la Photographie  
Arles 2021 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
BUZA

16/07/2021 
Le Festival d’Avignon 
PODIUM 
AVIGNON

02/08/2021 
Sectordag Kunsten Theater Aan Zee 
PODIUM 
OOSTENDE

11/09/2021 
Workshop en lezing over traject Ruimte 
voor Kunst op Symposium Beyond 
Building 
TRANSVERSAAL 
KAAISTUDIO’S

15/09/2021 
Infosessie werkingssubsidies 
Kunstendecreet 
TRANSVERSAAL 
DEPOT LEUVEN

05/10/2021 
Werksessie: dekoloniale esthetiek 
ONLINE

07/10/2021 
Infosessie BKO werkingssubsidies 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST

09/11/2021 
TRACKS infosessie werkingsmiddelen

23/11/2021 
Infosessie VVSG over Kunstendecreet

26/11/2021 
RESHAPE workshop: Gamified Toolkit 
PODIUM 
KVS, BRUSSEL

21/12/2021 
Infosessie werkingssubsidies  
aan beoordelaars

LIDMAATSCHAP VAN NETWERKEN, 
DEELNAME AAN WERKGROEPEN OF 
COLLEGAGROEPEN

Gesprekssessie Taalunie, Reshape 
workshop, AV Theaterfestival, PAM 
meetings, IETM participatory and 
immersive creation group

ONDERSTEUNING DIRECTE PARTNERS 
(TECHNISCH, INHOUDELIJK, 
BELEIDSMATIG)

29/05-29/10/2021 
MVO project: innovatieve partnerprojecten 
TRANSVERSAAL

24/06/2021 
Informeren van lokale kunstoverleggen 
over werkingssubsidies
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06/09/2021 
Publiek gesprek  
“Landschapsversterking in werking” 
MULTIDISCIPLINAIR 
ONLINE

15/09/2021 
Compendium for Cultural Policies and 
Trends: General Assembly & Assembly  
of Expert Authors 
TRANSVERSAAL 
ONLINE

21-25/09/2021 
RESHAPE slotconferentie 
TRANSVERSAAL 
LUBLIJANA, SLOVENIE

21-23/10/2021 
IETM Lyon 
PODIUM 
LYON, FRANKRIJK

24/10/2021 
Ecopolis#Dare to care 
TRANSVERSAAL

25/10/2021 
Comment penser la coopération 
européenne et internationale de façon 
éthique 
AUDIOVISUELE EN BEELDENDE KUNST 
CIRCA AUCH, FRANKRIJK

STUURGROEPEN

• Stuurgroep doelgericht digitaal 
transformeren (DCJM + Digitaal 
Vlaanderen)

• Stuurgroep digitale collecties (DCJM 
+ Digitaal Vlaanderen)

• Adviesgroep Digitaal Podium 
(Cultuurconnect)

• Stuurgroep foto digitalisering 
(meemoo)

• Stuurgroep TRACKS

• Stuurgroep Bladmuziek Openbare 
Omroep

• Stuurgroep FAME (meemoo)

• Adviesgroep Verenigingsloket

• Klankbordgroep Cultuur Corona

• Klankbordgroep Loont Passie 2 
(CuDOS, iov DCJM)

• Klankbordgroep inventarisatie 
Cultuur- en Jeugdinfrastructuur 
(IDEA, iov DCJM)

• Klankbordgroep Evaluatie 
Kenniscentrum Cultuur- en 
Mediaparticiptie (IDEA, iov DCJM)

• Klankbordgroep OSLO-traject 
Cultuur- en Jeugdinfrastructuur 
(DCJM ism Digitaal Vlaanderen)

• ENICPA (netwerk van 
informatiecentra in Europa die 
werken rond de performing arts) 

• Ecopolis

• Stuurgroep Platform Kunst in 
Opdracht
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ACTIVITEITEN KUNSTENPUNT

Info & Advies
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I. Info & Advies

Kunstenpunt ontvangt dagelijks vragen van kunstenaars 
over de organisatorische en zakelijke aspecten van 
hun artistieke praktijk. In een jaar van hervormingen en 
veranderende coronamaatregelen was dat niet anders. 
De hoge bezoekerscijfers voor www.kunsten .  be en  
de drukbezochte infosessies en workshops over 
het Kunstendecreet toonden dat de nood aan 
heldere informatie groot was. We zetten de Morning 
Coffees verder, een online loket waar kunstenaars en 
kunstprofessionals terecht kunnen met al hun vragen. 
 
Kunstenpunt organiseerde in 2021 twee online 
infosessies en workshops rond beurzen en 
projectsubsidies  binnen het Kunstendecreet. Voor 
wie een aanvraag goed wilde voorbereiden werden de 
subsidielijnen en beoordelingscriteria besproken aan 
de hand van concrete cases. Dit combineerden we 
met een workshop correct begroten in samenwerking 
met Cultuurloket. In aanloop naar de deadline voor 
werkingssubsidies organiseerden we drie fysieke 
infosessies in Leuven, Antwerpen en Gent om 
aanvragers te ondersteunen. Deze werden kracht bijgezet 
door sterk uitgewerkte adviespagina’s op onze website.

1.1. Hervorming Kunstendecreet

Op 21 april 2021 keurde het Vlaams Parlement een 
grondige herziening van het Kunstendecreet goed.  
Er was gesprek, reflectie en debat aan voorafgegaan, 
en ook erna werd er nog uitgebreid over gepraat. 
Kunstenpunt heeft zijn rol in dit debat volop opgepakt. 
 
In 2020 begeleidden we op vraag van het Departement 
Cultuur, Jeugd en Media (DCJM) een groep experten die 
zich bogen over de eerste plannen ter hervorming van het 
decreet: de Alden-Biesen groep. 

Najaar 2020 brachten we sommigen van hen samen 
voor een publiek gesprek over hun bevindingen. In maart 
2021 nam Kunstenpunt deel aan een hoorzitting in de 
commissie Cultuur van het Vlaams Parlement over de 
nakende hervorming. 

Heel 2021 lang hebben we de sector geïnformeerd 
over de plannen naar de herziening toe, de timing, de 
discussiepunten en de verschillende stappen. Daarvoor 
putten we onder meer uit ons permanent monitoringwerk 
rond het kunstenveld en het kunstenbeleid.

“Kunstenpunt ontvangt 

dagelijks vragen van 

kunstenaars en beleidswerkers 

over de organisatorische en 

zakelijke aspecten van hun 

artistieke praktijk. In een jaar van hervormingen 

en veranderende coronamaatregelen was dat  

niet anders. De hoge bezoekerscijfers voor  

www.kunsten.be en de drukbezochte infosessies 

en workshops over het Kunstendecreet toonden 

dat de nood aan heldere informatie groots was.”

— Femke Hintjens, info en advies

Morning Coffee
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Collega Sofie Joye - Infosessie Werkingssubsidies Theaterfestival - Arenberg © Nisran Azouaghe

“Als één van de voornaamste 

financieringskanalen voor 

de kunsten in Vlaanderen 

is het belangrijk om het 

Kunstendecreet, en de 

hervorming ervan, helder en behapbaar uit 

te leggen. Kunstenpunt neemt daarin een 

complementaire rol op met het Departement 

Cultuur, Team Kunsten.”

— Tom Ruette, hoofd data-, informatie- en 

kennisbeheer

Infosessie Werkingssubsidies Theaterfestival - Arenberg © Nisran Azouaghe

15

KUNSTENPUNT JAARVERSLAG 2021



Videoreeks ‘een wereld van verschil’ - ism Klara, Aflevering 3 met Kevin Kotahunyi

Publicatie “Kunsten na Corona” - Beursschouwburg Brussel © Hannes Couvreur
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In 2021 lanceerden we vier oproepen voor ideeën voor 
een fairder, meer inclusief en duurzamer kunstenveld 
post-corona: A Fair New Idea?! (zie kaderstuk: A Fair New 

World?! / A Fair New Idea?! p. 28-29). 

De artikelenreeks Re/set, die het jaar ervoor was 
opgestart, liep door tot de zomer. Week na week 
belichtten we vormen van vernieuwing, van kleinschalig 
en precair tot groot en robuust. Het zijn manieren 
om kunst bij de mensen te blijven brengen, om 
ondersteuning en verbinding te blijven garanderen.  
Zelfs in de moeilijkste omstandigheden bleven zich 
nieuwe voorbeelden aandienen. Dat kun je ook zien in 
de videoreeks Een wereld van verschil die we maakten 
samen met Klara. Als geheel vormt dit een kroniek van 
hoe ‘leven met het virus’ eruit zag in de kunsten anno 
2021. 

Midden maart publiceerden we Eén jaar corona: een 
tijdlijn en een artikel die terugblikten op het eerste 
coronajaar. In het najaar produceerden we samen met 
VI.BE, Cultuurloket, FARO en Socius een videoreeks en 
cultuurbreed rapport over de impact van de crisis en 
innovatie in het veld: Cultuur na corona, en specifiek voor 
de kunsten, Kunsten na corona.

Toen het nieuwe Kunstendecreet was gestemd 
schakelden we over op de ondersteuning van mensen  
die hun aanvragen daarbinnen begonnen voor te 
bereiden. We organiseerden fysieke infosessies in 
Gent, Antwerpen en Leuven, in samenwerking met 
Cultuurloket, VI.BE, VAi en DCJM. DCJM ondersteunden 
we ook met infosessies voor de experten in de 
beoordelingscommissies. 

Verder voorzagen we in uitgebreide online-
informatie: tijdlijnen, uitwerking van belangrijke 
thema’s (fair practices, integriteit, duurzaamheid, 
digitalisering, grensoverschrijdend gedrag, inclusie, 
loopbaanontwikkeling, enz.), toelichting bij nieuwe  
regels, checklists, enzovoort. Zoals steeds konden 
mensen permanent bij ons terecht met hun vragen,  
via advies@kunsten.be, en via onze Morning Coffees. 

1.2 Het c-woord en hoe  
we ermee aan de slag gingen

We hadden gehoopt het niet lang meer over corona 
te moeten hebben, maar die hoop bleek ijdel. Dus 
gingen we ermee aan de slag, vanuit ons onwrikbaar 
basisvertrouwen in het potentieel voor vernieuwing in 
de kunsten – niet enkel artistiek-inhoudelijk maar ook 
structureel en maatschappelijk. 

Publicatie Kunsten na Corona - Carrying my father - There There Company © Bart Grietens
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ACTIVITEITEN KUNSTENPUNT 

Het ecosysteem  
van de kunsten

18

KUNSTENPUNT JAARVERSLAG 2021



© Tom Ruette 19

KUNSTENPUNT JAARVERSLAG 2021



2. Het ecosysteem 
van de kunsten

Kunstenpunt volgt de belangrijke thema’s in het 
kunstenveld op de voet, van A tot Z: van ambacht, (anti-)
validisme, archiveren, armoede, en artistieke kwaliteit, 
tot verfreelancing, verloning, welzijn en zorg. In 2021 
maakten we een overzicht van meer dan 50 zulke thema’s 
en hoe ze met elkaar in verband staan. Deze thema’s 
zijn een doorontwikkeling van de Landschapstekening 
Kunsten 2019, en gebaseerd op de input uit het traject A 

Fair New World?!: panelgesprekken, Re/set, Kunsten na 

corona, enzovoort.

Daarnaast maakte Kunstenpunt een inventaris van 
maar liefst 750 zogenaamde cijfervragen. Aan welke 
cijfers en kwantitatieve info hebben organisaties 
in de bovenbouw, belangenbehartigers en andere 
intermediairen behoefte? Welke vragen stellen ze zich? 
We verzamelden en bespraken deze vragen, en in de 
komende periode beantwoorden we er zo veel mogelijk 
van. In 2022 ontwikkelen we een digitale omgeving waarin 
mensen kunnen grasduinen in de belangrijkste thema’s, 
vraagstukken en antwoorden.

Voor elk van die thema’s en vragen doet Kunstenpunt 
aan permanente monitoring. We verzamelen en lezen 
de relevante lectuur en analyseren de beschikbare 
gegevens. Daarnaast staan we in nauw contact met het 
kunstenveld, waar veel van de nieuwe kennis en inzichten 
zitten.

We bouwen stelselmatig verder aan onze databank. 
Daarin monitoren we activiteiten in het veld, zoals 
tentoonstellingen, residenties, podiumproducties, 
muziekuitgaven, en concerten. Om dat in de toekomst 
nog beter te kunnen doen, stapten we in 2021 mee in het 
relanceproject Doelgericht Digitaal Transformeren van de 
Vlaamse Overheid.

Al dit werk valt onder onze sectorbeschrijvende taken. 
Het is een aanloop naar en een voorbereiding op de 
nieuwe Landschapstekening Kunsten, op te leveren 
najaar 2025. Intussen delen we de kennis stelselmatig via 
artikels en onze databank.

Ecosysteem: Impact Landschapstekening

De Landschapstekening Kunsten is een vijfjaarlijks 
kwalitatief overzicht van het kunstenveld. Elke 
Landschapstekening legt mee de bouwstenen voor 
de Strategische Visienota van de minister van Cultuur. 
Die visienota legt op zijn beurt de krachtlijnen vast 
voor het kunstbeleid van de komende jaren. Welke 
aandachtspunten uit de Landschapstekening 2019 zijn 
meegenomen in het vernieuwde Kunstendecreet?

Het gebrek aan Landschapszorg werd sterk 
benadrukt in de Landschapstekening. Met het 
nieuwe Kunstendecreet wil men dat aanpakken door 
beoordelaars per commissie een eigen budget te 
geven. Zo overschouwen zij het landschap waarover 
ze aanvragen adviseren. Daarnaast is er de nieuwe 
landschapscommissie, die een bijkomende slag 
landschapszorg levert. Uit positief geadviseerde 
aanvragen die buiten budget vallen kan zij er nog een 
aantal selecteren die alsnog gesubsidieerd worden.

Internationaal werken, door de Landschapstekening 
aangestipt als een belangrijke sterkte van ons veld, 
krijgt binnen het vernieuwde Kunstendecreet nieuwe 
en specifieke instrumenten. Intussen zijn andere 
overwegingen rond internationaal werken, mede door 
de coronacrisis, sterker op de voorgrond getreden. 
Ze hebben te maken met duurzaamheid, met de 
mogelijkheden van digitalisering, en met de draagkracht 
van mens en planeet in relatie tot internationaal werken. 
We verwachten dat deze thema’s de komende jaren 
alleen maar hoger op de agenda zullen komen te staan. 

Wat die zorgzaamheid betreft: de Landschapstekening 
wijst op de nood aan meer faire praktijken, aan 
meer oog voor diversiteit en inclusie, en aan 
betere maatregelen voor integriteit en welzijn. 
Deze punten zijn opgepikt door het Kunstendecreet en 
vertaald naar subsidievoorwaarden. Ook meegenomen 
in het Kunstendecreet: de meerwaarde van cross-
sectorale samenwerkingen. Naast de innovatieve 
partnerprojecten zijn zij nu een volwaardige discipline 
geworden.
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Kunstendatabank - databank.kunsten.be

“Het werk dat we doen om 

de activiteiten in de sector 

te monitoren en beschrijven 

dient als aanloop naar de 

nieuwe Landschapstekening 

Kunsten, op te leveren in het najaar van 2025. 

Maar natuurlijk wachten we niet zo lang om onze 

kennis terug te geven aan sector en beleid. Onze 

databank en ons onderzoek naar de belangrijke 

thema’s in het veld laten ons toe nieuwe kennis en 

inzichten permanent te delen.”

— Simon Leenknegt, kennisbeheer

“De coronacrisis heeft op 

het vlak van internationaal 

werken bepaalde 

overwegingen scherper 

op de voorgrond gebracht: 

zorgen rond duurzaamheid, de mogelijkheden 

van digitalisering en het waarborgen van een 

zorgzame manier van werken. We verwachten 

dat deze thema’s de komende jaren alleen maar 

hoger op de agenda zullen komen te staan.”

— Dirk De Wit, vernieuwing en ontwikkeling, vanuit 

expertise beeldende kunst. Beleidsobservatie 

internationaal.
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ACTIVITEITEN KUNSTENPUNT 

Verbinding, ontmoeting  
& uitwisseling
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© Aglaia Konrad - Shaping Stones

Een beeld uit d’Est van Chantal Akerman

Paul Devens © Michelle Geerardyn

Voices of dance

“Kunstenpunt brengt mensen 

samen voor verbinding, 

ontmoeting en uitwisseling. 

Dat doen we op uiteenlopende 

manieren: in ons werk rond 

vernieuwing en ontwikkeling, in thematische 

workshops en werkgroepen om gedeelde 

problemen opgelost te krijgen (denk aan fair 

practices of duurzaam internationaliseren), maar 

ook via praktijkgemeenschappen en publiek 

gesprek.”

— Ann Overbergh, algemene leiding
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3. Verbinding,  
ontmoeting, uitwisseling

Kunstenpunt brengt mensen samen voor verbinding, 
ontmoeting en uitwisseling. Dat doen we op uiteenlopende 
manieren: in ons werk rond vernieuwing en ontwikkeling 
(zie verder), in thematische workshops en werkgroepen 
om gedeelde problemen opgelost te krijgen (denk aan fair 
practices of duurzaam internationaliseren), maar ook via 
praktijkgemeenschappen en publiek gesprek.

3.1 Praktijkgemeenschappen

Kunstprofessionals die een praktijk gemeen hebben 
waarrond ze kennis en ervaring willen uitwisselen, komen 
samen in praktijkgemeenschappen. Deze kunnen vanuit 
het veld groeien, uit acute noodzaak. In dat geval neemt 
Kunstenpunt waar mogelijk een faciliterende rol op.  
Ze worden ook soms opgezet door Kunstenpunt, wanneer 
we merken dat mensen behoefte hebben aan uitwisseling 
rond specifieke thema’s maar elkaar minder makkelijk 
vinden om die aan te snijden. Vaak groeien hier hechte 
groepen uit.

3.1.1 Praktijkgemeenschappen  
die Kunstenpunt faciliteert

Curator Anonymous CA
CA (Curator Anonymous) brengt curatoren in de 
beeldende kunst samen voor informatie- en kennisdeling 
rond gedeelde uitdagingen. Dat gebeurt zowel in 
plenaire sessies als in rondetafelgesprekken in kleinere 
groepen. In 2021 deed CA een oproep voor mensen die 
digitale sessies wilden organiseren rond een bepaald 
thema. Twee curatoren, Zehra Begüm Kışla en Camilla 
Colombo, organiseerden sessies rond eerlijk en inclusief 
samenwerken.

Fotografie 
Kunstenpunt faciliteert de opstart van een gemeenschap 
rond fotografie voor kunstenaars, producenten, uitgevers, 
hogescholen, curatoren, onderzoekers, tijdschriften, 
werkplaatsen, presentatie instellingen en musea.  
In 2021 werd gewerkt aan de missie, doelstellingen en 
mogelijke activiteiten door een kleine maar diverse groep 
professionals uit de fotografie. *1  Ze beslisten om een 

veldschets van het fotografielandschap in Vlaanderen te 
laten schrijven en een eerste sectormoment te organiseren 
rond een aantal thema’s. Deze sectordag werd omwille van 
corona uitgesteld naar 2022.

Platform audiovisuele en mediakunst PAM
PAM is een informeel netwerk van en voor professionals uit 
de audiovisuele en mediakunst. De werking van het platform 
wordt uitgestippeld in open meetings. PAM organiseert 
open ontmoetingen rond informatie- en kennisdeling,  
PAM p.m. genoemd omdat ze in de namiddag plaatsvinden. 
Alle professionals uit de audiovisuele en mediakunst zijn 
welkom. Alle vragen en kwesties die leven in het werk veld 
kunnen aan bod komen. PAM p.m. wordt telkens geor-
ga ni seerd door een andere organisatie, die daarbij ook 
gesprekspartners uit binnen- of buitenland uitnodigt. *2

ComAV
Kunstenpunt heeft een adviserende en informerende 
rol in de componistenvereniging ComAV. We wonen de 
vergaderingen bij vanuit een observerende positie.  
Dit resulteert in projecten als de Belgian Music Days  
(Eupen, maart 2022) en Fingerprints. 

Hedendaagse muziek
ISCM-Vlaanderen, de Vlaamse vertegenwoordiger van 
de International Society for Contemporary Music, bestaat 
uit allerlei actoren uit het veld van de hedendaagse 
(klassieke) muziek: concertzalen, ensembles, individuele 
componisten en uitvoerders. Het jaarlijkse internationale 
festival ISCM World New Music Days werd uitgesteld 
omwille van het coronavirus. Wel werd er samengewerkt 
aan de voorbereiding van het tweejaarlijks festival Belgian 

Music Days en was er een viering van componist André 
Laporte (die gedurende vele jaren de voorzitter was van 
ISCM-België).

Voices of dance
Voices of dance is een informeel ontmoetingsplatform, 
opgestart voor en door mensen werkzaam in de heden-
daagse dans: dansers, choreografen, agenten enz. De leden 
delen informatie in meetings en via een Facebookgroep. 
Kunstenpunt neemt deel aan de meetings en neemt er 
soms een faciliterende rol in op. In 2021 organiseerde 
Voices of dance een zestal digitale ontmoetingen met 
 telkens een andere agenda, bepaald door de deelnemers.
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Laere, Melat Gebeyaw Nigussie en Josefien Cornette 
deelden hun visie op een Fair New World in de kunsten. 
Het gesprek werd geleid door Abbie Boutkabout. Het 
werd gemonteerd en online beschikbaar gemaakt, met 
een transcriptie en een samenvatting die ook naar het 
Engels werd vertaald. 

Op 6 september streamden we in het kader van het 
TheaterFestival Landschapsversterking in werking. 
Hoe zouden de tienjarig gesubsidieerde structuren van 
de toekomst de ‘landschapsversterkende rol’ die hun 
decretaal wordt opgelegd kunnen en moeten invullen? 
Welke verwachtingen leven hierrond bij kunstenaars 
en curatoren? Ann Olaerts modereerde hierover een 
gesprek tussen Khalid Koujli El Yakoubi, Caroline 
Dumalin, Pieter Theuns en Khadija El Kharraz Alami. 
Het gesprek werd voorafgegaan door een keynote van 
Orlando Maaike Gouwenberg. Als nieuwe directeur 
van JESTER deelde ze haar kennis over en ideeën voor 
lange trajecten met kunstenaars voor al wie straks 
een langdurige subsidiëring geniet. Ook dit gesprek 
blijft online beschikbaar, en werd getranscribeerd en 
samengevat.

Lezing en workshop interculturaliteit
Cultuur intercultureel was een driedelige reeks 
met lezingen, workshops en panelgesprekken van 
Kunstenpunt, Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten en 
het Vlaams-Nederlands Huis deBuren. Het doel van deze 
sessies was om engagement te creëren en goede ideeën 
rond interculturaliteit, inclusie en dekolonisering in de 
cultuursector om te zetten in goede praktijken. De eerste 
workshop gaf tips en tools voor inclusieve communicatie 
(21 april), de tweede lezing ging over wervingsstrategieën 
en witte werkvloeren (8 juni), en de derde workshop gaf 
aandachtspunten en tips over dekoloniale esthetiek (5 
oktober).

3.1.2 Praktijkgemeenschappen  
die Kunstenpunt opzet

Twee thema’s die in het kunstenveld hoog op de agenda 
staan zijn interculturalisering en fair practices. Daarop 
werd in 2021 intensief ingezet. 

Praktijkgemeenschap interculturaliseren
We organiseerden twee praktijkgemeenschappen 
rond interculturalisering, toegankelijk voor organisaties 
die hierrond ambities hadden neergeschreven in 
hun beleidsplannen. Eén reeks, Reach Out, was 
informerend van aard: hoe kan je organisatie inzetten 
op interculturalisering in de publiekswerking, in 
communicatie en in samenwerkingen? De tweede 
reeks, Zoom In, was introspectiever en ging over interne 
veranderingsprocessen, toegespitst op het HR-beleid 
van organisaties. De praktijkgemeenschappen werden 
aangepast aan de noden en vragen van de deelnemers, 
en kregen professionele begeleiding van Hybried. *3  

Praktijkgemeenschap fair practices  
beeldende kunsten
In de herfst van 2020 startte een werkgroep met het 
opstellen van een afsprakenkader voor de juiste verloning 
van beeldend kunstenaars en freelance curatoren.  
Ze hield daarbij rekening met de principes van ‘Juist 
is Juist’, een online toolbox met heldere en eerlijke 
praktijken voor samenwerkingen in de kunstensector.  
Om kunstenaars, curatoren en organisaties te helpen  
om de richtlijn om te zetten in de praktijk werd er in  
2021 een vergoedingscalculator ontwikkeld (zie p.49). 

3.2 Publieke gesprekken

Sinds najaar 2019 organiseert Kunstenpunt publieke 
gesprekken over wat iedereen in de kunsten aanbelangt 
maar te weinig publiek wordt besproken. In het voorjaar 
staan deze gesprekken in het teken van A Fair New 

World?!, ons streven naar een fairder, duurzamer en 
meer inclusief kunstenveld. In het najaar belichten ze 
een aspect van ons kunstbeleid en daarmee verbonden 
uitdagingen in het ecosysteem van de kunsten.

Op 25 maart streamden we vanuit Arenberg onze tweede 
A Fair New World-talk. Rachida Lamrabet, Nixie Van 
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Publiek gesprek Landschapsversterking in werking, Arenberg © Nisran Azouaghe

Workshop “inclusieve communicatie” met Mounir Samuel © Irwan Droog & Mayada Srouji © Michiel Devijver
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organisaties werkt ideeën uit om professionele 
internationale verplaatsingen duurzamer aan te 
pakken, voor het welzijn van mensen en voor de 
draagkracht van de planeet. 

• Een feministisch collectief onderzoekt hoe ze op faire 
en duurzame wijze een digitale omgeving kunnen 
ontwikkelen waar makers in residentie kunnen, en 
waar ze tegelijk alle creatieve controle in handen 
houden over de manier waarop hun werk online wordt 
gedeeld. 

• The Constant Now in Antwerpen brengt jonge 
beeldende kunstenaars van kleur in contact 
met curatoren van gevestigde kunstplekken in 
Vlaanderen. 

• Marijn Prakke doet onderzoek aan het 
Conservatorium Antwerpen over hoe antivalidisme 
in de kunsten eruit kan zien en ontwikkelt daartoe 
geschikte gespreksformats. 

• Silence Radio helpt organisaties in het kunstenveld 
om inclusiever te werken naar doven en 
slechthorenden toe. 

Alle verzamelde kennis die deze initiatieven opleveren zal 
door ons worden gebundeld en gepresenteerd aan de 
sector in de loop van 2022 en voorjaar 2023.

A Fair New World?! / A Fair New Idea?!

 In 2020 lanceerde Kunstenpunt het tweejarig traject 
A Fair New World?! Onder die koepel verzamelen we 
initiatieven en experimenten waarmee mensen het 
kunstenveld inclusiever, fairder en duurzamer proberen  
te maken. In 2021 lag de focus sterk op de oproepenreeks 
A Fair New Idea?! als deel van het traject. 

We lanceerden vier oproepen om ideeën te delen voor 
vernieuwing rond vier thema’s: zorgzaamheid, digitaal 
werken in de kunsten, internationaal werken in de 
kunsten, en inclusiviteit. In 2022 ondersteunen en 
begeleiden we hieruit zes initiatieven, geselecteerd door 
onafhankelijke jury’s. 

• Wouter Hillaert, Leontien Allemeersch en Kopano 
Maroga doen onderzoek en micro-experiment 
naar financiële solidariteit tussen individuen in het 
kunstenveld en hoe dat eruit kan zien. Ze starten met 
een doorlichting van de literatuur en experimenten 
die hierrond wereldwijd reeds bestaan en plaatsen 
die kennis in de Vlaamse context. 

• Een werkgroep van internationale kunstenaars, 
curatoren, freelance professionals, netwerken en 

The Feminist Server Afni.be © Leontien Allemeersch - Theater Aan Zee - Blob - Maria Jerez Quintana
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© Leontien Allemeersch - Theater Aan Zee - Blob - Maria Jerez Quintana

“A Fair New World” TALK met Nixie Van Laere, Rachida Lamrabet, Melat Gebeyaw Nigussie en Josefien Cornette in Arenberg, Antwerpen

Podcast - Better Practices for Safe(r) Spaces, 2021 © Sadrie Alves
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ACTIVITEITEN KUNSTENPUNT 

Internationaal:  
matchmaking, werkbezoeken, 
bezoekersprogramma’s,  
promotie
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4. Internationaal:  
matchmaking, werkbezoeken,  
bezoekersprogramma’s,  
promotie

Kunstenpunt werkt zeer internationaal:

• We informeren over subsidieprogramma’s en 
oproepen rond internationaal werken, zowel vanuit 
Vlaanderen als vanuit het buitenland.  

• We ondersteunen kunstprofessionals in het 
internationaal werken, zowel in ontwikkeling 
en productie als presentatie, in de vorm van 
matchmaking, netwerking en promotie.  
Kunstenpunt is lid van internationale netwerken 
waarmee deze matchmaking ondersteund wordt, 
zoals IETM, Visual Arts Platform, Music Council, 
IAMIC en On the Move. 

• We hebben oog voor buitenlandse 
kunstprofessionals die zich hier vestigen, en 
betrekken hen zo integraal mogelijk bij onze werking 
rond info en advies, matchmaking, onderzoek en 
vernieuwen. 

• We werken ook internationaal rond ontwikkelen 
en vernieuwen, bouwen daarrond netwerken 
uit voor het delen van best practices en kennis, 
zetten internationale projecten op en nemen 
actief deel aan internationale ontwikkelings- en 
vernieuwingstrajecten met de sector (bv. RESHAPE ). 

• We werken samen met Vlaamse en buitenlandse 
overheden rond internationaal werken, zowel rond 
matchmaking en promotie (bv. Flanders Culture, 
Eunic Brussels, Onda, Dutch Performing Arts, 
Mondriaan Fonds, ...) als rond het monitoren van  
het werken in de kunsten en het kunstenbeleid  
(bv. Compendium) en het ontwikkelen en vernieuwen 
in relatie met het kunstenbeleid op Europees niveau 
(bv. Perform Europe, Agenda for Music). 

4.1 Bezoekersprogramma’s in groep

Kunstenpunt werkt aan duurzame internationale relaties 
voor kunstenaars en organisaties door kansen te creëren 
voor Vlaamse kunstenprofessionals in het buitenland, 
in te zetten op internationale uitwisseling van kennis 
en expertise, internationale kunstenwerkers te laten 
kennismaken met het Vlaamse landschap en haar spelers 
en bruggen te bouwen met (beleids)partners. 

Kunstenpunt nodigt kunstprofessionals – individueel of 
in groep - uit naar Vlaanderen om Vlaamse kunstenaars, 
kunstwerkers en organisaties te leren kennen, in de vorm 
van bezoekersprogramma’s.

Antwerp Photo Curators Programme (24-27 juni)
Dit bezoekersprogramma werd georganiseerd ter 
gelegenheid van de tweede editie van het Antwerp  
Photo Festival en de opening van de .tiff tentoonstelling  
in FOMU, die focust op jonge Belgische fotografie.  
Het programma was op maat gemaakt voor acht 
buitenlandse curatoren, met tentoonstellingen,   
portfolio-reviewing sessies, een curated tour door de 
bruisende Antwerpse kunstscène en professionele 
sociale evenementen.

From Brussels with Love (1-2 juni)
Tijdens From Brussels With Love konden bezoekers 
kennismaken met de podiumartiesten die deelnamen 
aan Kunstenfestivaldesarts. Dit evenement werd 
georganiseerd door Kunstenpunt in samenwerking 
met Wallonie-Bruxelles Théâtre Danse. Omwille van 
de coronamaatregelen werd het verplaatst naar juli en 
teruggebracht naar twee dagen, zodat reizigers binnen 
de 48 uur konden terugkeren. *4

Werksessie RESHAPE tijdens Próximamente 
We organiseerden een workshop over samenwerken en 
solidariteit in de kunsten tijdens Próximamente Festival, 
waarbij kunstenaars en andere professionals uit Latijns-
Amerika en Vlaanderen met elkaar in gesprek gingen.
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“We ondersteunen 

kunstprofessionals in het 

internationaal werken, zowel 

in ontwikkeling en productie 

als presentatie, in de vorm 

van matchmaking, netwerking en promotie. 

Kunstenpunt is lid van internationale netwerken 

waarmee deze matchmaking ondersteund wordt, 

zoals IETM, Visual Arts Platform, Music Council, 

IAMIC en On the Move.”

— Lissa Kinnaer, (inter)nationale 

sectorondersteuning en promotie: beeldende 

kunst

Antwerp Photo Curators Programme, portfolio-reviewing sessie FOMU © Lissa Kinnaer

Werksessie RESHAPE
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“Programmatoren uit Europa en 

daarbuiten werden uitgenodigd 

om op Highlights from the 

Lowlands kennis te maken 

met een selectie Vlaamse en 

Nederlandse podiumkunstenaars. De focus 

lag op theater en interdisciplinair werk dat een 

(onontgonnen) internationaal potentieel heeft. We 

stelden een programma samen met presentaties, 

gesprekken en voorstellingen.”

— Sarah Rombouts, (inter)nationale 

sectorondersteuning en promotie: 

podiumkunsten

Nico Alkam in C-Mine bij de tentoonstelling 
 van Marianne Berenhaut

Biennale Chronique in het atelier van Kris Verdonck

Amsterdam peer-to-peer sessie © Lissa Kinnaer
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Amsterdam peer-to-peer sessie © Lissa Kinnaer

Letsema! Collaborate!
Uitwisselingsproject in samenwerking met ASSITEJ 
België en Zuid-Afrika. Tijdens een infosessie kregen 
deelnemers een inkijk in het jeugdtheaterveld in Zuid-
Afrika, Vlaanderen en Wallonië en konden ze praktijken 
en ervaringen uitwisselen. Later in het project toonden 
ze ook werk aan elkaar en elkaars publiek, inclusief 
nagesprek. Dit project loopt in 2022 verder, ondersteund 
door Vlaanderen en WBI.

Beeldende kunst

Online Peer-to-Peer programma’s
In 2021 organiseerde Kunstenpunt twee online 
bezoekersprogramma’s, onder de naam Peer-to-Peer 

Programme. Het opzet: kunstenaars en curatoren 
in Vlaanderen in contact brengen met peers in het 
buitenland.

Peer-to-Peer Sessies 
tussen Vlaanderen en Nederland
Kunstenpunt en Mondriaan Fonds organiseerden samen 
online sessies waarbij tien Vlaamse kunstenaars in 
gesprek gingen met Nederlandse curatoren, en tien 
Nederlandse kunstenaars met curatoren uit Vlaanderen. 
Kunstenaars konden kiezen met welke curatoren ze 
in gesprek wilden. De gesprekken boden iedereen de 
kans om kennis te maken, feedback te krijgen en nieuwe 
connecties te maken. *7

 
Peer-to-Peer Programme Europa
We brachten ook kunstenaars en curatoren uit Europa 
met elkaar in contact voor professionele discussies 
en het opbouwen van netwerken, ondanks corona. 
Met deze sessies ondersteunden we interculturele en 
transdisciplinaire relaties, brachten kritische dialoog 
op gang, moedigden intellectuele en dynamische 
discussies aan en cultiveerden nieuwe connecties 
voor toekomstige samenwerkingen. Georganiseerd in 
samenwerking met de Danish Art Foundation, Estonian 
Centre for Contemporary Art, Frame Contemporary Art 
Finland, IASPIS – The Swedish Arts Grants Committee’s 
International Programme for Visual and Applied Art, 
Latvian Centre for Contemporary Art, Mondriaan Fonds, 
Office for Contemporary Art Norway en Swiss Arts 
Council Pro Helvetia. *8

4.2. Individuele  
bezoekersprogramma’s

Kunstenpunt organiseerde in 2021 individuele 
bezoekersprogramma’s voor de volgende curatoren:

• José Garcia, curator van de Biënnale  
van Sydney (AU)

• Iris Sikking, curator van de Biënnale  
für aktuelle fotografie in Mannheim (NL/DE)

• Het team van Biënnale Chroniques  
in Marseille en Aix-en-Provence (FR)

• Sam Bardaouil en Till Fellrath,  
curatoren van de Lyon Biënnale (DE/FR)

• Haeju Kim, artistiek directeur  
van de Busan Biënnale (Zuid-Korea)

• Nico Anklam, associate curator van  
de RIBOCA Riga Biënnale (DE/LVA)

Podiumkunsten

To Be Continued
Om tegemoet te komen aan de nood aan ontmoeting 
bij programmatoren en kunstenaars, ontwikkelden 
we in 2020 het format To Be Continued. Tijdens 
digitale ontmoetingen werd een inkijk geboden in het 
artistieke creatieproces dat zich door het coronavirus 
noodgedwongen achter gesloten deuren afspeelde. 
Begin 2021 organiseerden we nog vier zulke sessies, 
waarin kunstenaars en (internationale) programmatoren 
elkaar online konden ontmoeten en in gesprek gaan. 
Samen met onze partners experimenteerden we met 
formats en gesprekstools. *5

Highlights from the Lowlands
Programmatoren uit Europa en erbuiten werden 
uitgenodigd om op 7 september kennis te maken met een 
selectie Vlaamse en Nederlandse podiumkunstenaars. 
De focus lag op theater en interdisciplinair werk dat een 
onontgonnen internationaal potentieel heeft. We stelden 
een programma samen met presentaties, gesprekken en 
voorstellingen. In 2021 ging het evenement online door. *6
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4.3 Samenwerkingen met 
bovenbouworganisaties in 
Vlaanderen en buitenland

We werken samen met de Vlaamse Overheid rond 
internationaal werken in de kunsten. We streven naar 
synergie met de Departementen Cultuur, Buitenlandse 
Zaken, Toerisme en Economie, in het kader van Culture 
Flanders. 

Samenwerkingen met  
het Departement Cultuur, Jeugd en Media (DCJM):
• Samenwerking rond de uitwisselingsprogramma’s 

van DCJM, zoals Overbruggen (Nederland), 
cultuurculture (federatie Wallonië Brussel) en de 
samenwerking met Hauts-de-France en Québec

• Samenwerking rond de residentieprogramma’s van 
DCJM: informatie over residenties en de ervaringen 
van residenten delen

• Samenwerking rond promotie: in 2021 startten we 
de communicatie en promotie op in het kader van de 
Biënnale van Venetië voor beeldende kunst in 2022. 

Samenwerkingen met  
het Departement Buitenlandse Zaken (BUZA):
• Samenwerking met de diplomatieke 

vertegenwoordigers van de Vlaamse regering 
rond culturele diplomatie: bijvoorbeeld rond digitale 
artistieke inhoud voor hun communicatie in het kader 
van de 21 juli-viering

• De culturele dimensie van bilaterale akkoorden: in 
2021 het bilateraal akkoord met Hongarije

• Samenwerking met culturele 
uitwisselingsprogramma’s van het Departement: 
in 2021 werd de uitwisseling met Baskenland 
opgestart en heeft het Catalaanse festival FEMAP 
de samenwerking met Vlaanderen verdergezet die 
het via Kunstenpunt en Departement Buitenlandse 
Zaken heeft opgezet in 2019 en 2020. 

 
4.4 Nice to meet EU

We werken actief samen met de culturele 
vertegenwoordigers van Europese landen in België,  
die verenigd zijn in de EUNIC Brussels cluster.  
Nice to Meet EU was een reeks digitale ontmoetingen 

Muziek

Het internationale event voor de klassieke muzieksector 
Classical:NEXT werd voor de tweede maal afgelast en 
kreeg een onlineversie: Classical:NEXT Encore (26–28 
mei). Kunstenpunt stimuleerde de Vlaamse sector om 
hieraan deel te nemen met communicatie via de website 
en de nieuwsbrief.

EFA – European Festival Association: Kunstenpunt 
fungeerde als Belgische ‘hub’ voor het project 
EFFE ‘Europe for Festivals – Festivals for Europe’ en 
communiceerde o.a. over de EFA Spring Sessions  
& EFA Festival Cities. We namen ook deel aan  
de conferentie tijdens MittelFest (september) en aan  
de Arts Festival Summit in Galway (november).

We namen deel aan het (online) European Forum on 
Music van de European Music Council (3 - 6 juni) 
evenals het Symposium (21 - 24 april) van het MCICM 
(Maastricht Centre for the Innovation of Classical Music). 
Verder was Kunstenpunt ook aanwezig op de (online) 
Conference on Diversity and Competitiveness in the 
music sector van de Europese Commissie (4 & 5 maart).
 
In november 2021 konden de World Choir Games dan 
uiteindelijk toch plaatsvinden in Antwerpen en Gent; we 
werkten intensief mee aan de voorbereiding. Eén van 
de doelstellingen was het beter hoorbaar en zicht baar 
maken van (het werk van) Vlaamse componisten.

De wereld van de oude muziek kreeg een nieuwe impuls 
met twee nieuwe festivals: het IntraMuros Festival in 
Alden-Biezen (juli) en FestiVita in Brussel (februari). 
Kunstenpunt werd meermaals geconsulteerd en hielp 
o.a. mee op vlak van communicatie en bij het leggen van 
contacten. In het licht van de plannen van het Europese 
netwerk REMA (Reseau Européen de Musique Ancienne) 
om een Early Music Summit in België te organiseren 
in 2024, brachten we spelers uit het veld van de Oude 
Muziek samen om in te spelen op deze en andere 
internationale initiatieven.
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In de sessies kwamen achtereenvolgens aan bod: 
Oostenrijk, de Faeröer eilanden, Noorwegen, Zweden, 
Duitsland, Finland, Estland, Hongarije, Slovenië, Italië, 
Letland, Litouwen, Slovakije, Roemenië, Polen, Tsjechië, 
Turkije, Luxemburg, Andorra en Spanje. De informatie 
uit deze sessies werd door Kunstenpunt verzameld en 
gebundeld en zal in 2022 in de vorm van ‘Landenfiches’ 
ter beschikking worden gesteld van de sector.

tussen de Vlaamse kunstensector en de culturele 
vertegenwoordigers van Europese landen in Brussel  
die lid zijn van EUNIC. In 11 sessies kreeg de kunsten-
sector presentaties en informatie uit eerste hand van 
vertegen woordigers van culturele instellingen van  
EU-lidstaten. Elke ontmoeting werd grondig voorbereid 
en gemodereerd door Kunstenpunt. 

DramatikerInnenfestival Graz 
Nico Boon - Komt Op Gaat Af © Rana van Pellecom

Peer to peer programma Europa - Kopenhagen 
 - VONK © Lissa Kinnaer

Les Rencontre(s) d’été 2021 Avignon 
Jan Sobrie en Raven Ruëll, Embrouilleurs Woestzoeker 01 © Gerco De Vroeg
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reflectie op het proces – zijn gebundeld in de internationale 
publicatie RESHAPE. A workbook to reimagine the art world 
(online en print). De samenstelling en redactie werden 
verzorgd door Kunstenpunt, ONDA (Parijs) en POGON 
(Zagreb). De lancering vond plaats in maart 2021 in 
Ljubljana. Parallel aan de publicatie werd verder gewerkt  
aan een digitale ontsluiting van al het materiaal via  
www.reshape.network. Verschillende artikels uit de 
publicatie werden vertaald naar het Nederlands en worden 
in 2022 verder ontsloten. 
 

Advocacy

Parallel aan de publicatie werd werk gemaakt van advocacy 
bij o.a. de Europese overheid (Raad Van Europa – afdeling 
cultuur en Creative Europe), de vertegenwoordiging van 
steden, ministeries en culturele instituten (Goethe Institut, 
Dutch Culture, e.a.). Tijdens een workshop werden de 
thema’s van RESHAPE aan hen voorgelegd, waarna ze de 
prototypes tijdens de slotconferentie konden uittesten.

RESHAPE

Samen met een reeks partners uit heel Europa 
ontwikkelde Kunstenpunt RESHAPE, een meerjarig 
ontwikkelingstraject rond een duurzaam Europees 
kunstenveld. Internationale kunstenaars en 
kunstprofessionals experimenteerden met nieuwsoortige 
antwoorden op maatschappelijke uitdagingen: tools, 
nieuwe modellen,.... RESHAPE gaf hen tijd en ruimte 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.
 

Nieuwe publicatie: RESHAPE. A 
workbook to reimagine the art world.

De resultaten van RESHAPE – waaronder nieuwe 
prototypes, een selectie essays die de tijdsgeest 
en thema’s van het traject vatten, documentatie en 

Baskenland

Op vraag van Buitenlandse Zaken organiseerden 
we van 15-17 november ism het Etxepare Basque 
Institute een werkbezoek aan Baskenland voor 
kunstprofessionals uit Vlaanderen. Dit bezoek – in 
San Sebastian, Bilbao en Vitoria-Gasteiz – was een 
eerste stap om ontmoeting en samenwerking tussen 
Vlaanderen en Baskenland te stimuleren in beeldende 
kunst, muziek, podiumkunsten, literatuur, circus en 
multidisciplinaire praktijken. 

De Vlaamse deelnemende kunstprofessionals *9  
werden geselecteerd na een open call, en leerden 
(op maat van hun praktijk en interesse) organisaties 
en kunstprofessionals kennen die werkzaam 
zijn in Baskenland. In de lente 2022 organiseert 
Kunstenpunt in samenwerking met de Vlaamse 
overheid een bezoekersprogramma voor professionals 
uit Baskenland aan Vlaanderen en in de zomer 
van 2022 wordt er een oproep gelanceerd voor 
samenwerkingsprojecten. Werkbezoek Baskenland © Juan Dopico Massobrio
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• On solidarity (november) in het kader van 
Próximamente Festival

 
Tijdens de slotconferentie in Zagreb en Ljubljana 
(september) werden alle resultaten van het RESHAPE-
traject gepresenteerd en getest. In totaal werden 9 
prototypes voorgesteld – ontwikkeld door 40 kunstenaars 
en kunstwerkers uit Europa en de Zuidelijke Mediterrane 
regio – die elk op hun manier werken aan de grote 
uitdagingen voor de kunstensector in de transitie naar 
een fair en duurzaam kunstenlandschap.

Workshops voor het brede veld

We organiseerden verschillende workshops voor 
nationale en internationale beleidsmakers, kunstenaars 
en andere kunstprofessionals waarin de thema’s van 
RESHAPE werden voorgesteld en waarbij telkens een 
prototype werd uitgetest (zomer en najaar 2021). Ook in 
de toekomst nemen we deze prototypes en tools mee in 
onze sectorondersteuning. 

Een greep uit de workshops die we organiseerden:
• Reimagine The Art world (januari, online) ism. Vooruit
• The Gamified Workshop (mei, online) ism. Pogon en 

Etijahat
• The Gamified Workshop (juli) in het kader van het 

bezoekersprogramma From Brussels With Love
• Post Transnational & Governance of The Possible 

Workshop
• Reimagining the art world: on transnational/

postnational practices (mei, online) ism. Onda

Reshape conference Ljubljana

“Tijdens de slotconferentie in 

Zagreb en Ljubljana (september) 

werden alle resultaten 

van het RESHAPE-traject 

gepresenteerd en getest. 

In totaal werden 9 prototypes voorgesteld – 

ontwikkeld door 40 kunstenaars en kunstwerkers 

uit Europa en de Zuidelijke Mediterrane regio.”

— Sofie Joye, vernieuwing en ontwikkeling, vanuit 

expertise podiumkunsten
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ACTIVITEITEN KUNSTENPUNT 

Ontwikkelen  
en vernieuwen
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 © Francis Vautier - Les Assemblees de Loire 41
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Richtlijnen en vergoedingscalculator voor beeldende kunst - Art is Work © Apparatus 22

iMAL © Caroline Lessire
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5. Ontwikkelen  
en vernieuwen

Het kunstenveld verandert en evolueert permanent, 
ingebed in een samenleving in transitie. Samenleving 
en kunsten krijgen te maken met taaie vraagstukken 
met grote urgentie, waarvoor geen eenduidige 
oplossingen bestaan. Bijvoorbeeld de maatschappelijke 
positie van kunstenaars en freelancers, structurele 
uitsluitingsmechanismen, polarisatie of de klimaat-
problematiek. We hebben dit jaar aan een aantal grote 
trajecten verder gewerkt zoals A Fair New World?!/ 

A Fair New Idea (zie p. 28-29) en RESHAPE (zie p. 38-
39). Daarnaast liepen nog een aantal andere initiatieven: 
een traject rond faire verloning in beeldende kunst, en 
een traject rond ruimte voor kunst.

Traject verloning beeldende kunst

In juli 2020 lanceerde oKo Juist is Juist, een online 
kennisplatform dat eerlijke principes en praktijken 
definieert voor samenwerkingen in de kunsten. Drie 
maand later startte Kunstenpunt een werkgroep om in 
het kader van Juist is Juist een praktische richtlijn te 
ontwerpen voor eerlijke praktijken en correcte verloning 
in de beeldende kunsten. 

Deze werkgroep bestond uit oKo (de werkgroep 
Beeldende Kunsten, aangevuld met multidisciplinaire 
kunstenorganisaties met een werking binnen de 
beeldende kunsten), de musea voor hedendaagse kunst 
die verenigd zijn in het CAHF (Contemporary Art Heritage 
Flanders), SOTA (State of the Art), NICC en een pool van 
kunstenaars en freelance curatoren. Cultuurloket werkte 
mee vanuit zijn zakelijke en juridische expertise. Ook de 
werkgeversorganisatie Sociare en de vakbonden werden 
geïnformeerd. 

Een jaar later, in september 2021, presenteerde de 
werk groep de richtlijn en bijbehorende vergoeding-
scalculator voor de beeldende kunsten, die door 
de grote meerderheid van veldspelers positief werd 
onthaald. In de loop van het jaar werden enquêtes, tien-
tallen vergaderingen en drie workshops georganiseerd 
(fysiek of online) om tot dit akkoord te komen. Alle 
organisaties beeldende kunsten passen de richtlijn en 

de vergoedingscalculator toe bij het schrijven van hun 
dossiers ter aanvraag van werkingssubsidies. De richtlijn is 
bedoeld voor levende kunstenaars, freelance curatoren en 
organisaties die (structureel of projectmatig) gesubsidieerd 
worden wanneer ze samenwerken met kunstenaars en 
gastcuratoren. Hij sluit aan bij het criterium voor juiste ver-
loning binnen het Kunstendecreet, en bij de plannen van 
minister Jambon om de positie van de beeldende kunsten-
sector en van de individuele kunstenaars in het bijzonder te 
versterken.

Ruimte voor Kunst

Ruimte is essentieel voor de ontwikkeling en productie  
van nieuw werk en om kunst te verbinden met publiek. Maar 
door stijgende prijzen staat ze onder druk. Tijdelijk gebruik 
van leegstand wordt steeds korter en draagt vaak bij tot 
gentrificatie. 

Welke pistes worden ontwikkeld voor betaalbare ruimte 
met een langetermijnperspectief waar overheid, markt 
en de gemeenschap op de één of andere manier bij 
betrokken zijn en op elkaar inspelen? Wat kunnen we leren 
van inspirerende voorbeelden? In 2021 werden de cases 
‘Postcollective, spaces for change’ en ‘Globe Aroma, 
tussen kunst, onderwijs en sociaal weefsel’ onderzocht  
aan de hand van interviews met de betrokken spelers. 

Kunstenpunt analyseerde alle cases door synergieën 
en spanningen tussen de betrokken spelers in kaart te 
brengen. Deze inzichten werden verwerkt in een model om 
de relaties tussen marktspelers, overheid en gemeen schap 
in ruimtegerelateerde projecten te duiden. Daarbinnen 
wilden we ook de synergie en de spanning tussen privaat 
en publiek, profit en non-profit, formeel en informeel beter 
begrijpen.

Dit model werd voor het eerst gepresenteerd tijdens de 
summer school Beyond Building, toegepast op ruimte 
voor kunst in een context van stedelijke ontwikkeling in 
Leuven. Kunstenpunt was één van de partners samen met 
Kaaitheater, VUB en Permanent. Er ontstond een ruimere 
coalitie rond ruimte voor kunst vanuit een kerngroep met 
onder andere Timelab, Permanent, Jubilee en Cas-co.  
In 2022 zullen we een open praktijkgemeenschap op starten 
om te leren van elkaar aan de hand van concrete projecten. 
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Kunst in publieke ruimte

Het Platform Kunst in Opdracht ontwikkelde instrumenten om 
spelers betrokken bij een kunstopdracht te ondersteunen in 
een vernieuwende omgang met kunst in publieke ruimte. 
Kunstenpunt is lid van de stuurgroep van het traject ‘Kunst 
in opdracht verkent’ van Depar tement CJM en Universiteit 
Hasselt, en van de  ontwikkeling van het ‘Vormingsinstrument 
kunst in opdracht’.

Fair practice

In 2021 hebben we de ‘fair practice’-gesprekstool 
verder uitgewerkt. Deze tool werd als pilot uitgetest bij de 
lancering van Juist is Juist tijdens het Theaterfestival in 
Vooruit in 2019. Deelnemers gaan spelenderwijs met elkaar 
in gesprek over wat fair is en niet en hoe het anders kan. In 
samenwerking met Oetang werd de tool verder uitgepuurd 
voor gebruik in verschillende contexten: intern gebruik binnen 
een organisatie, in een samen werkings verband, voor een 
praktijkgemeenschap van peers, etc. In 2022 worden deze 
parameters gebruikt bij de uitwerking van een gesprekstool 
specifiek op maat van de beeldende kunsten. 

Fair practice gesprekstool

Boijmans Ahoy drive-thru © Aad Hoogendoorn

REST – Opera Ballet Vlaanderen – Gent @ RV HLN
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Re/set

Met Re/set bracht Kunstenpunt in 2020 en 2021 
experimenten voor het voetlicht die pistes toonden voor 
hoe de kunstensector op een duurzame, eerlijke en 
inclusieve manier verder kan, met en na corona. 

Hoe kunnen we die experimenten vasthouden en 
meenemen in de heropstart? Vormt de gezondheidscrisis 
een mijlpaal om het vanaf nu daadwerkelijk anders te 
doen? Tot de zomer publiceerden we wekelijks een 
kort artikel op onze website en Facebook-pagina met 
inspirerende voorbeelden. Re/set kadert in het traject  
A Fair New World?!.

Boijmans Ahoy drive-thru © Aad Hoogendoorn

Triënnale Brugge Selgascano Pavilion © Iwan Baan

REST – Opera Ballet Vlaanderen – Gent @ RV HLN

Eenmansbloemencorso © Teun Castelein
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22 maart: Met Julie Bougard, Kim Snauwaert & Anyuta 
Wiazemsky Snauwaert, Olga de Soto, Leslie Mannès 
& Thomas Turine & Vincent Lemaître, Francesca Grilli, 
Evelien Cammaert, buren, Marco Torrice, Simon Thomas. 
In samenwerking met workspacebrussels en WBTD 
(Wallonie Bruxelles Théâtre Danse)

*6  Deelnemende kunstenaars: Jetse Batelaan, Luanda 
Casella, Julian Hetzel, Anoek Nuyens & Rebekka de Wit, 
Gorges Ocloo, Alexander Vantournhout, Miet Warlop, 
Guy Weizman. In samenwerking met Dutch Performing 
Arts Fund NL, Het TheaterFestival en Het Nederlands 
Theaterfestival.

*7  Deelnemende kunstenaars en curatoren uit 
Vlaanderen: Caroline Dumalin, Danielle Van Zuijlen,  
Fia Cielen, Frank Maes, Helena Kritis, Jelena Juresa, 
Jivan van der Ende, Joachim Naudts, Karen Verschooren, 
Louise Osieka, Maika Garnica, Natasja Mabesoone, 
Ode de Kort, Pieter Boons, Pieternel Vermoortel, Roel 
Heremans, Sam Steverlynck, Samuel Saelemakers,  
Sarah De Vos, Sarah Vanhee, Shirley Villavicencio Pizango, 
Simon Delobel, Stef Van Bellingen, Stijn Maes, Valerie 
Verhack

*8  Deelnemende kunstenaars en curatoren uit 
Vlaanderen: Younes Baba-Ali, Bianca Baldi, Sara Deraedt, 
Laurent Dupont, Francesca Grilli, Voebe de Gruyter, 
Oussama Tabti, Leen Voet, Heidi Ballet, Sandrine Colard, 
Matteo Lucchetti, Joanna Zielinska

*9  Deelnemers: Dirk Veulemans (componist), Oriana 
Dierinck (Z V E Z D O L I K I), Dolores Bouckaert (beeldend 
en podiumkunstenaar), Dusica Drazic (Out of Sight, 
WPZimmer), Stella Lohaus (directeur LLS Paleis), Trudo 
Engels (kunstenaar, Nadine), Ilka Tillekaerts (Curating the 
young), Donatella Portoghese (Constant), Susanne Weck 
(Sound Image Culture), Elisabeth Severino Fernandes 
(Mamas Open mic), Stefanie Lambrechts (City of Leuven), 
Yannick Geens (Flanders Literature)

Voetnoten

*1  Ans Brys, Jim Campers, Kaat Celis, Rein Deslé, Geert 
Goiris, Inge Henneman, Steven Humblet, Katrin Kamrau, 
Aglaia Konrad, Max Pinckers, Dries Segers, Maartje 
Stubbe, Maarten Vanvolsem en Stefan Vanthuyne.

*2  PAM p.m. meetings op 20 januari (door Escautville en 
Jubilee), 24 februari (door Courtisane en Auguste Orts),  
31 maart (Escautville en Courtisane), 29 april 
(Kunstenpunt), 25 mei (Overtoon en Werktank), 22 juni 
(Escautville en Kunstenpunt).

*3  Sessies op 11/2, 25/2, 11/3, 25/3, 1/4, 22/4, 6/5, 20/5, 
3/6, 17/6 2021

*4  De eerste dag maakten we kennis met kunstenaars 
van het Kunstenfestivaldesarts: Léa Drouet, Sarah 
Vanhee, Adeline Rosenstein, Salvatore Calcagno, 
Ictus en Roland Gunst. De tweede dag presenteerden 
we de Gamified Workshop Toolkit van RESHAPE (zie 
ook elders in dit jaarverslag) en konden volgende 
10 opkomende kunstenaars nieuw werk pitchen: 
Benjamin Abel Meirhaeghe, Vitamina Performing Arts, 
Caterina Mora, Mille Lundt, Mario Barrantes Espinoza, 
Charlotte Bouckaert, Shantala Pèpe, Geert Belpaeme, 
Tumbleweed, Benjamin Khan. We bezochten ook Pool is 
Cool en Zinneke.

*5  11 januari: Met o.a. Yasmina Reggad, Myriam Van 
Imschoot, Sara Manente, Gaëtan Rusquet, Moya Michael, 
Mathieu Charles en Jihan Imago  
In samenwerking met Hiros en kosmonaut
 

8 februari: Met Femke Gyselinck, Ingrid Berge Myhre,  
Liz Kinoshita, Mohamed Toukabri, Sidney Leoni en Ula 
Sickle. Special guest: Dr.Dance/Eleanor Bauer 
In samenwerking met Caravan Productions
 

22 februari: Met Lisa Vereertbrugghen, Simon Van 
Schuylenbergh & Nathan Ooms & Anne-Franciszka 
Jäger, Edurne Rubio & Maria Jerez, Samah Hijawi, Khadija 
El Kharraz Alami, Stijn Demeuleneare, Maxime Arnoud, 
Coupé Décalé & Myriam Pruvot. In samenwerking met 
Kunstenwerkplaats Pianofabriek, Entropie en WBTD
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Infographic van de workshop over Inclusieve Communicatie 
(Cultureel Intercultureel) © Shamisa Debroey

Reshape closing conference in Ljubljana

To be Continued - netwerkontmoeting met o.a. Moya Michael © Danny Willems

Ménage à trois - Charleroi © Lissa Kinnaer
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Ruimte voor kunst post collective, 2021

Podcast: Better Practices for Safe(r) Spaces, 2021
RESHAPE, a workbook to reimagine the art world, 2021

Staalkaart 
(online) publicaties
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https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-post-collective-building-spaces-for-change/?fbclid=IwAR1aUCjET164FBcKWqKUR_6BHpGd55OqO3xqGkNqKfGzQiTufWQHGa_SCvw
https://www.kunsten.be/en/research/a-fair-new-world/podcast-better-practices-for-safer-spaces/
https://reshape.network/uploads/prototype_config/document/1/RESHAPE_A_Workbook_to_Reimagine_the_Art_World.pdf


Ruimte voor kunst post collective, 2021

Een wereld van verschil, 2021

Are we there yet, Kunsten na Corona, 2021

Infosessie Beurzen en projectsubsidies in het Kunstendecreet, 2021

Een jaar COVID in de kunsten, 2021
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https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/the-post-collective-building-spaces-for-change/?fbclid=IwAR1aUCjET164FBcKWqKUR_6BHpGd55OqO3xqGkNqKfGzQiTufWQHGa_SCvw
https://www.kunsten.be/dossiers/a-fair-new-world/videoreeks-een-wereld-van-verschil/
https://wp.assets.sh/uploads/sites/4718/2021/10/KUNACO-Kunstenpunt-Oktober-2021-AO.pdf
https://www.kunsten.be/ontmoetingen-programmas/infosessie-beurzen-en-projectsubsidie-indienronde-15-september-2021/
https://wp.assets.sh/uploads/sites/4718/2021/10/KUNACO-Kunstenpunt-Oktober-2021-AO.pdf
https://www.kunsten.be/nu-in-de-kunsten/een-jaar-corona-in-de-kunsten/


Kunstenpunt

ANN OVERBERGH 
Algemene leiding

SAM EGGERMONT 
Zakelijke leiding

GREET HALSBERGHE 
Zakelijke ondersteuning

TOM RUETTE 
Hoofd data-, informatie- en 
kennisbeheer

QUINTEN VAN WICHELEN 
Informatiebeheer

MARIAM ZIROYAN 
Onthaal en logistieke 
ondersteuning

CHRISTEL DE BRANDT 
Informatiebeheer

ZUENA KAHITANI  
Databeheer 

SIMON LEENKNEGT 
Kennisbeheer 

DIANE BAL 
Databeheer 

SOFIE JOYE  
Vernieuwing en ontwikkeling, 
vanuit expertise podiumkunsten

NIKOL WELLENS 
Kennisbeheer

SARAH ROMBOUTS 
(Inter)nationale 
sectorondersteuning en promotie: 
podiumkunsten

DIRK DE WIT 
Vernieuwing en ontwikkeling, 
vanuit expertise beeldende kunst. 
Beleidsobservatie internationaal.

Gedreven door kennis, 
gebeten door kunst.
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LISSA KINNAER 
(Inter)nationale sector  
ondersteuning en promotie: 
beeldende kunst

INE VERMEYLEN 
Instromers en outreach

met de steun van

Colofon

Redactie 
Dirk De Wit, Tom Ruette, Simon Leenknegt, Ann Overbergh, 
Anneliese Geerts, Sarah Rombouts, Sofie Joye, Zuena Kahitani, 
Lissa Kinnaer, Ine Vermeylen en Femke Hintjens
Eindredactie
Maya Witters en Anneliese Geerts 
Beeldredactie
Nele De Cocker, Anneliese Geerts en Anne Van der Pot 
Vormgeving 
Mr. Henry 
Uitgever
Kunstensteunpunt vzw, 2022
Coverfoto
Apparatus 22 in Kunsthal Extra City  
Openingsavond “Mad in X” en “To the Bone” © Sebastiaan Franco

FEMKE HINTJENS
Info en Advies

ANNELIESE GEERTS
Hoofd communicatie 

NELE DE COCKER 
Communicatie en eindredactie

ANNE VAN DER POT 
Digital creative

STEF CONINX 
(Inter)nationale beleids
ondersteuning en promotie 
muziek
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