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Anna Borodikhina aka Anna 
Khina is een echte artistieke  
duizendpoot. Ze ademt met haar 
24 lentes één en al creativiteit 
uit. Anna schrijft, performt, 
zingt, rapt en maakt beats  
met een loopstation. Daarnaast 
is ze ook bezig met theater  
en fotografie. 

Anna is geboren in Kazachstan,  
woont in Antwerpen en heeft sinds 
vorig jaar officieel een Belgisch pas-
poort op zak. Maar daar heeft ze niet 
op gewacht om haar artistieke carrière 
uit te bouwen. Ze is een graag en veel 
geziene gaste op het laagdrempelige 
podium De Sprekende Ezels van 
Creatief Schrijven vzw. Ze won de 
nationale muziekwedstrijd Violencia 
(2018) en ging op tour met de Poëzie-
bus (2019). Anna veroverde ook heel 
wat kleine en grote podia in België en 
Nederland. Zo stond ze al op de plan-
ken van o.a. de Arenberg, het Paleis, 
Monty Kultuurfactorij, Trix, KAAP, 
Poëziecentrum, de Beursschouwburg, 
Bronks, Zinnema en Theater Rotter-
dam. Binnenkort verschijnt haar EP. 
Ze werkt ook een poëziebundel af.

Anna Borodikhina wil met kunst 
maatschappelijke taboes doorbreken.  
Met haar poëzie staat ze stil bij waar 
veel mensen van weglopen, om je dan 
te laten dansen op haar innerlijke 
melodie.
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Anna schrijft omdat  
ze ogen wil openen. 

—       Ze schrijft zodat ze haar ogen kan sluiten. 
—       Ze schrijft omdat ze dood wil gaan,  

en herboren worden. 
—       Ze schrijft omdat ze uit de smeulende 

assen van haar schrijfsels wil rijzen. 
—       Ze schrijft omdat ze wil sterven  

bij elk punt dat ze zet.
—       Ze schrijft om naar adem te happen bij 

het tikken van een nieuwe hoofdletter. 
—       Ze schrijft omdat ze rust zoekt.
—       Ze schrijft omdat praten soms  

te moeilijk is. 
—       Ze schrijft omdat schrijven therapie is. 
—       Ze schrijft, omdat als je praat,  

je onderbroken kan worden. 
—       Ze schrijft, omdat de spaties tussen 

woorden, haar ruimte bieden.
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Dé amateur- 
kunstenaar 
bestaat (niet)

Amateurkunstenaar? Aangenaam, even nader 
kennismaken. De amateurkunstenaar anno nu  
is niet die van tien jaar geleden. Zijn leeftijd,  
woonplaats, inkomen en sociologische achtergrond 
voorspellers om amateurkunstenaar te worden?  
En welke motieven spelen mee? Waarom doen ze  
wat ze doen? En wanneer doen ze het?

ONTMOETEN

ONTDEK
OOK ONZE 

VIDEO’S

  amateurkunsten.be

www.amateurkunsten.be


Het onderzoek van 2008 (Van-
herwegen, Siongers, Smits et al., 
2009) toonde aan dat jongeren 
vaker dan ouderen amateurkun-
sten beoefenen. Ook de ‘Snapshot 
amateurkunsten’, een onder-
zoeksrapport dat de bevindingen 
van verschillende Participatie-
surveys en een scholenonderzoek 
naar cultuureducatie samenlegde, 
toonde aan dat 71% van de jon-
geren tussen 14 en 17 jaar aan 
een vorm van kunstbeoefening 
doet (Vanherwegen e.a., 2016). 
Jongeren nemen doorgaans ook 
vaker deel aan actieve dan aan 
passieve cultuurparticipatie, zoals 
theater- of museumbezoek (Vle-
gels & Lievens, 2011; Willekens & 
Lievens, 2015). Daarnaast bleek 
uit het onderzoek van 2008 dat 
evenveel beoefenaars wonen in 
een stedelijke omgeving als ‘onder 
de kerktoren’, in een landelijke 
woonomgeving. Vrouwen deden 
in 2008 iets meer en frequenter 
dan mannen aan amateurkunsten, 
en 51% van de bevraagden deed 
dat (ooit) in groepsverband. 

Welk beeld kunnen we vandaag 
schetsen van de amateurkunste-
naar? De nieuwe bevraging peilde 
bij de respondenten onder meer 
naar geslacht, leeftijd, woonplaats, 

opleidingsniveau, financiële-, 
gezins- en werksituatie, sociaal 
netwerk en herkomst. De onder-
zoekers gingen ook na op welke 
leeftijd en met welke motieven 
de beoefenaar start met een artis-
tieke hobby. Tot slot belichten 
we hier of een artistieke activiteit 
eerder individueel of in georgani-
seerd verband beoefend wordt en 
op welke momenten dat gebeurt.

Méér amateurkunstenaars 
in bijna alle bevolkingslagen
In thema 1 meldden we al dat er 
in 2019 7% meer amateurkunste-
naars waren dan in 2008. Waar 
toen ongeveer een derde van alle 
mannen een creatieve activiteit 
uitoefende, steeg dit elf jaar later 
naar 40%. Het aantal vrouwelijke 
beoefenaars nam toe van 40% 
naar 48%. De grootste stijging  
is te zien bij de 65-plussers 
en de 18- tot 34-jarigen. Ook 
‘inactieven’ en gepensioneerden 
ontwikkelen hun creativiteit 
beduidend meer dan vroeger via 
amateurkunsten. De gezinssitu-
atie blijkt geen grote factor van 
belang, al valt het op dat mensen 
met kinderen jonger dan elf jaar 
flink meer actief zijn in ama-
teurkunsten dan 11 jaar geleden. 
Ook opvallend is een sterkere 
stijging bij lager opgeleiden. 
Mogelijk is er een verband 
met de toename van het aantal 
65-plussers, die doorgaans  
ook wat lager opgeleid zijn.  
Een ander beeld overheerst als  
we de financiële situatie bekijken.  
Bij mensen die moeilijk rondko-
men, is er geen stijging te zien. 
Bij de anderen wel. Zo wordt 
de sociaal-economische kloof 
– al te zien in 2008 – verder 
verdiept. Dit spoort met het 
ledenonderzoek waarin een grote 
meerderheid van de responden-
ten van de 9 landelijke amateur-
kunstorganisaties aangeeft (rela-
tief) makkelijk rond te komen. 
Op het vlak van verstedelijking 
zien we vooral in de centrum-
steden een aanzienlijke stijging. 
In 2008 gaf 33% van de bevraag-

H

De grootste 
stijging is 
te zien bij de 
65-plussers 
en de 18- tot 
34-jarigen

leeftijd 
De grootste stijging 
is te zien bij 
de 65-plussers 
en bij de 18-  
tot 34-jarigen.

Sterkere stijging 
bij lager opgeleiden. 

Mogelijk hangt dit samen 
met de stijging bij 65-plus-

sers die doorgaans wat 
lager opgeleid zijn.

inkomen 
Geen stijging bij 
mensen die moeilijk  
rondkomen. 

kinderen 
Mensen met kinderen 
< 11 jaar zijn flink meer 
actief in amateurkunsten 
dan 11 jaar geleden. 

sociaal netwerk  
Groot sociaal netwerk 
> ruim 50% heeft creatieve hobby. 
Klein sociaal netwerk 
> 34 % heeft creatieve hobby. 

centrumsteden 
Het aantal amateurkunstenaars in 
centrumsteden stijgt flink. In 2008 gaf 
33% uit centrumsteden aan dat ze ooit 
amateurkunsten beoefenden. In 2019 is dit 
gestegen naar 48%. De kloof met groot-
stedelijke omgevingen – waar nog steeds 
meest mensen wonen die ooit amateur-
kunsten deden – wordt zo een pak kleiner.

PROFIEL
AMATEUR-
KUNSTENAAR 
—evoluties

mannen vrouwen

2019

2019

2019

33% 40%40% 48%

2008

2008

2008

48%33%
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den uit centrumsteden aan dat 
ze ooit amateurkunsten beoefen-
den. In 2019 is dit gestegen naar 
48%. De kloof met grootstedelijke 
omgevingen – waar nog steeds 
het meeste mensen wonen die 
ooit aan amateurkunsten deden 
– wordt zo een pak kleiner. Van 
de mensen met een groot sociaal 
netwerk heeft ruim de helft een 
creatieve hobby. Dat is slechts 
34% bij mensen die alleen zijn of 
een beperkte vriendenkring heb-
ben. Het aandeel van die laatste 
groep is weliswaar gestegen.  
Een mogelijke verklaring is dat  
er anno 2019 meer mogelijkheden 
zijn om thuis amateurkunsten  
te beoefenen. 

De herkomst van amateurkun-
stenaars dan: het valt op dat 
respondenten met minstens één 
niet-Europese ouder beduidend 
meer amateurkunsten beoe-
fenen dan respondenten met 
Belgische ouders. Enkele kant-
tekeningen zijn wel nodig. Het 
aantal respondenten met min-
stens één niet-Europese ouder 
is erg beperkt in de steekproef, 
waardoor we deze bevinding niet 
zomaar kunnen extrapoleren 
naar alle inwoners die minstens 
één niet-Europese ouder hebben. 
Daarnaast wonen mensen met 
een migratieachtergrond die 
deelnamen aan het bevolkings-
onderzoek wellicht al langer in 
België, beheersen ze voldoende 
Nederlands én zijn ze waarschijn-
lijk eerder hoger opgeleid. 

In verschillende disciplines zien 
we enkele opvallende evoluties. 
Zo is beeldexpressie populairder 
geworden bij vrouwen waardoor 
de genderkloof nu zo goed als 
gedicht werd. Er wordt ook meer 
aan beeldexpressie gedaan in 
grootsteden dan elders. Omge-
keerd wordt zang populairder 
bij mannen waardoor ook deze 
genderkloof gedicht werd. Boven-
dien is zang de enige discipline 
waaraan steeds meer mensen 
deelnemen die het financieel 

moeilijk hebben. Er wordt vooral 
meer gezongen in Oost-Vlaande-
ren. Beeldende kunst blijkt vooral 
in de lift te zitten bij de leeftijds-
groepen onder 34 jaar. Alsmaar 
meer mensen nemen deel aan 
theater, met uitzondering van  
–18 jarigen en studenten. Enkel  
in West-Vlaanderen zien we die 
stijgende trend niet. Dans lijkt 
globaal wat te stagneren. Een 
dalend aantal –18-jarigen wordt 
gecompenseerd door een stij-
gend aantal gepensioneerden. Bij 
muziek zien we een gelijkaardige 
evolutie, maar daar zijn het de 
35-plussers die de daling bij de 
jongeren compenseren. Er wordt 
ook vooral gemusiceerd in de 
grootsteden, wat in 2008 nog niet 
zo uitgesproken het geval was. 
Schrijven is de enige discipline 
waarin nu minder mensen creatief  
bezig zijn dan elf jaar geleden.  
De participatiegraad blijft met 
12,6% hoog. Die daling lijkt groten - 
deels op het conto te staan van  
de –18 jarigen en studenten. 

Zit amateurkunst- 
beoefening in de genen? 
De hierboven vermelde resulta-
ten bieden een algemeen inzicht 
over de amateurkunstenaar in 
Vlaanderen. Hoewel dé amateur-
kunstenaar niet bestaat, kunnen 
we op basis van de onderzoeks-
resultaten enigszins voorspellen 
welke kenmerken het beoefenen 
van een amateurkunst stimule-
ren. Wie maakt méér kans om 
amateurkunstenaar te worden?

Uit het grootschalig 
bevolkings onderzoek blijkt dat 
vrouwen relatief meer kans 
maken om ooit of nu amateur-
kunstenaar te zijn (geweest). 
Daarnaast neemt de kans op  
amateurkunstenbeoefening en 
frequente beoefening toe naar-
mate men jonger is. Personen 
waarvan de ouders een creatieve 
hobby beoefenden toen de per-
soon in kwestie zelf tussen 0 en 
18 jaar was, maken relatief meer 
kans om ook zelf amateurkunste-
naar te zijn. Uit het onderzoek 

MARKANTE 
EVOLUTIES 
—per discipline

beeldexpressie 
Is populairder geworden bij  
vrouwen (+ in grootsteden)  
= genderkloof bijna dicht

zang 
Is populairder geworden 
bij mannen 
= genderkloof 
bijna dicht 

zang 
Is populairder geworden  
bij mensen die het financieel  
moeilijk hebben

beeldende kunst 
Stijgt vooral bij de leeftijds-
groepen onder 34 jaar

theater
Alsmaar meer mensen nemen  
deel aan theater. De groep -18 jarigen 
en studenten stabiliseert.

dans 
Blijft ongeveer gelijk. Een dalend aantal 
–18-jarigen wordt gecompenseerd door 
een stijgend aantal gepensioneerden.

muziek 
Ook muziek blijft ongeveer gelijk, 
maar hier zijn het de 35-plussers die  
de daling bij de jongeren compenseren.

schrijven 
Minder -18 jarigen 
beoefenen schrijven.
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63% van de 
beoefenaars 
met ouders die ooit  
aan amateurkunst 
deden, beoefent 
momenteel ook 
een amateurkunst

blijkt dat vooral de frequente 
beoefenaars uit gezinnen komen 
waar de ouders ook zelf een 
amateurkunst beoefenden. Tot 
slot blijkt dat de occasionele en 
frequente amateurkunstenbeoe-
fenaars vaker in een grootstad 
wonen. Ook de stedelijkheid 
speelt dus een voorspellende rol.

Iemands financiële situatie 
heeft eerder een beperkt effect. 
De onderzoekers concluderen 
dat wie moeilijk rondkomt, iets 
minder kans heeft om tot de 
occasionele participanten te 
behoren. Hier past de nuance dat 
het inkomen van een beoefenaar 
weliswaar slechts een beperkt 
effect heeft, maar in combinatie 
met andere factoren wel degelijk 
een belangrijke rol speelt. Zo zijn 
minder kapitaalkrachtigen vaak 
ook lager opgeleid en komen 
ze verhoudingsgewijs meer uit 
gezinnen waarvan de ouders 
ook geen amateurkunstenaars 
waren. Geen kinderen hebben, 
heeft een eerder beperkt effect. 
Wie geen inwonende kinderen 
heeft, doet relatief vaker occa-
sioneel aan amateurkunsten. 
Daarnaast hebben lager opgelei-
den minder kans om ooit ama-
teurkunsten gedaan te hebben 
of een occasioneel beoefenaar 
te zijn. Opvallend is wel dat dit 
opleidings effect niet speelt voor 
de frequente beoefenaars. 

Samengevat: één van de belang-
rijkste voorspellers of iemand 
al dan niet amateurkunstenaar 
wordt, is het gezin van herkomst, 
net als in 2008. In — FIG O2 zien 
we dat 63% van de beoefenaars 
met ouders die ooit aan ama-
teurkunsten deden, momen-
teel ook een creatieve hobby 
beoefent. Waren de ouders geen 
amateurkunstenaars, dan is dat 
maar 34%.

Bovendien blijkt uit het onder-
zoek dat dit effect zeer sterk is 
voor alle disciplines. De parti-
cipatiegraad is vaak het hoogst 
wanneer ouders dezelfde dis-

cipline hebben beoefend. Dit is 
vooral het geval voor beeldende 
kunsten, dans en muziek; min-
der voor de andere disciplines. 
De onderzoekers concluderen 
hieruit dat de intergenerationele 
overdracht van amateurkunst-
beoefening niet noodzakelijk 
disciplinespecifiek is.

Verder in dit thema vind je 
voorbeelden van intergenera-
tionele beoefening in de koor-
wereld, beeldende kunsten, dans 
en muziekverenigingen. Bij de 
korenfamilie Cantores uit Brugge 
kun je levenslang zingen: zangers 
stromen door van het kinderkoor 
naar het jeugdkoor, het volwas-
senenkoor en ten slotte naar het 
seniorenkoor. Ook Kunstwerkt 
brengt generaties samen in 
Visite, waarbij klassen uit het 
lager onderwijs op bezoek gaan 
bij een woonzorgcentrum in de 
buurt voor een bijzonder teken-
spel. En tijdens Bal Bazaar laat 
Danspunt grootouders en klein-
kinderen – van alle leeftijden  
– samen dansen. 

In het ene verhaal worden 
generaties bewust samen-
gebracht, in andere voorbeelden 
is intergenerationaliteit impliciet 
of vanzelfsprekend. Vooral het 
verenigingsleven – fanfares, 
koren, harmonies of theater-
gezelschappen – brengt beoefe-
naars van alle leeftijden samen. 
VLAMO beschrijft hoe een 
muziekvereniging leeftijden  
verbindt. Niet alleen het artis-
tieke aspect speelt er een belang-
rijke rol, ook het sociale karakter 
van amateurkunsten is voor 
beoefenaars in verenigingen  
een grote drijfveer.

Eens amateurkunstenaar, 
altijd amateurkunstenaar
Het bevolkingsonderzoek bekijkt 
ook de deelname aan amateur-
kunsten per leeftijdsgroep en 
voor elke levensfase. Voor alle 
disciplines blijkt dat de jongste 
generatie respondenten –  
tussen 15 en 40 jaar – het meest 
amateurkunsten beoefenen. 

Dat doen ze tijdens elke leef-
tijdsfase, maar de piek ligt op 
jonge leeftijd, namelijk tussen 
6 en 18 jaar. Ouderen geven aan 
minder vroeg gestart te zijn met 
amateurkunsten. Vooral met 
beeldexpressie en schrijven zijn 
zij vaak pas op latere leeftijd 
gestart. Dat verandert, want voor 
beeldexpressie valt op dat de 
jongste generatie respondenten 
 – tussen 15 en 40 jaar – er al op 
veel jongere leeftijd mee startte. 
Ook voor dans en theater – en in 
iets mindere mate voor muziek 
en zang – valt op dat de piek voor 
de jongere generaties vroeger 
komt te liggen. Bij beeldende 
kunst zit de piek voor alle 
bevraagde generaties tussen 13 en 
18 jaar, waarbij oudere generaties 
aangeven ook daarna nog actief 
te blijven. 

— FIG O2
AMATEURKUNSTBEOEFENING
OPGESPLITST NAAR OUDERS
DIE OOIT OF NOOIT AMATEUR-
KUNSTEN HEBBEN BEOEFEND

  NOOIT GEDAAN      OOIT GEDAAN (+6M)      VOORBIJE 6M GEDAAN

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 80% 90% 100%

ouders
beoefenaars

ouders geen
beoefenaars

14%

36% 31% 34%

24% 63%

http://www.cantores.be/
https://www.kunstwerkt.be/visite
https://balbazaar.be/


Wat drijft amateurkunstenaars? 
Waarom doen ze wat ze doen? 
Het bevolkingsonderzoek vroeg 
de respondenten die de voor-
bije zes maanden een creatieve 
activiteit uitoefenden, naar 
hun beweegredenen. Vier soor-
ten motieven werden in kaart 
gebracht. Persoonlijke motieven, 
bijvoorbeeld nieuwe dingen ont-
dekken of iets bijleren. Ontspan-
ningsmotieven, zoals je gedach-
ten verzetten of plezier beleven. 
Sociale motieven, bijvoorbeeld 
nieuwe mensen ontmoeten of 
zich sociaal engageren. Tot slot 
werden ook professionele drijf-
veren als motiverende factor 
bekeken. Het gaat dan bijvoor-
beeld over erkenning krijgen van 
een publiek, of er iets aan willen 
verdienen. 

De infografiek laat duidelijk zien 
dat ontspanning de belangrijk-
ste beweegreden is om met een 
creatieve hobby te starten. Ook 
persoonlijke en sociale motieven 
spelen een grote rol, terwijl maar 
een minderheid eerder professi-
onele ambities heeft. Diezelfde 
volgorde geldt in grote lijnen 
voor alle disciplines, maar het is 
zinvol om te vermelden dat het 
sociale aspect het hoogst scoort 
bij dans, zang en theater en  
het laagst bij schrijven en beeld-
expressie. Persoonlijke motieven 
blijken voor alle disciplines  
ongeveer even belangrijk. 

De minderheid die professi-
onele motieven aangeeft, blijkt 
overwegend uit mannen en 30  
à 44-jarigen te bestaan. Voorna-
melijk bij theater en zang geven 
mensen professionele motieven 
aan. Muziek en dans worden 

WAAROM DOET 
DE VLAMING AAN  
AMATEURKUNSTEN? 
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— FIG O4 
TYPE MOTIVATIES 
OM DE ORGANI-
SATIESPECIFIEKE  
ACTIVITEIT UIT 
TE OEFENEN PER 
AK ORGANISATIE

— FIG 03   
MOTIEVEN VOOR 
AMATEURKUNST-
BEOEFENING, 
PER DISCIPLINE 
2019
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  PERSOONLIJK        SOCIAAL        ONTSPANNING        PROFESSIONEEL

   ONTSPANNING       PERSOONLIJK        SOCIAAL         PROFESSIONEEL

verschillen 
MET BEVOLKINGSONDERZOEK

Persoonlijke motieven primeren 
boven ontspanningsmotieven.
Respondenten van VI.BE, Kunstwerkt 
en Creatief Schrijven hebben vaker  
professionele motieven. 

gelijkenissen 
MET BEVOLKINGSONDERZOEK

Sociale motivatie hoogst bij Dans-
punt, Koor&Stem en OPENDOEK.

CONLUSIES UIT LEDENONDERZOEK

sociaal
Het sociale aspect scoort  
het hoogst bij dans, zang 
en theater. Het laagst bij 
schrijven en beeldexpressie. 

ontspanning
Ontspanningsmotieven vinden we 
meest terug bij muziek en dans.

professioneel 
Vooral mannen tussen 30 en 44 jaar 
hebben professionele motieven.
Professionele motieven vinden we 
meest terug bij theater en zang.

persoonlijk
Wie DKO volgde, geeft vaker 
persoonlijke motieven aan. 

ONTSPANNING1

MOTIVATIES
—kanttekeningen

CONCLUSIES LEDENONDERZOEK
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Mensen starten 
een creatieve 
hobby vooral 
ter ontspanning,  
maar ook persoon- 
lijke en sociale 
motieven spelen 
een grote rol

De grootte 
en kwaliteit 
van het 
aanbod en 
de beschik-
baarheid 
van infra-
structuur 
blijken 
vooral in 
grootsteden 
en op het 
platteland 
knelpunten

Naast hun beweegredenen peilde 
het onderzoek ook naar wat men-
sen ervan weerhoudt om een cre-
atieve hobby op te nemen. Wat 
staat hen in de weg? Deze drem-
pels werden ook in vier catego-
rieën ingedeeld: gebrek aan tijd, 
gebrek aan interesse, prakti-
sche drempels en sociale drem-
pels. Tijdsgebrek blijkt voor 
alle disciplines de belangrijkste 
boosdoener. Weliswaar met de 
kanttekening dat we niet kunnen 
concluderen dat tijdsgebrek 
dé reden is om geen creatieve 
activiteiten op te nemen. Niet 
geïnteresseerd zijn – ‘het is niets 
voor mij’ of ‘ik blijf liever thuis’ – 
scoort ook vrij hoog. Praktische 
drempels (locatie, kostprijs,…) 
worden minder vaak aangegeven 
en ook sociale drempels (schrik, 
zich ongemakkelijk voelen,…) 
zijn zeker niet doorslaggevend. 
Het lijkt er dus op dat vooral een 
mix van contexten in de weg 
van een creatieve hobby staat. 

Beschouwen we de aangeduide 
drempels vanuit persoonsken-
merken, dan valt op dat prakti-
sche belemmeringen en tijds-
gebrek sterk sociaal gestructu-
reerd zijn. Zo geven vrouwen, 
jongeren en financieel kansarme 
mensen vaker praktische drem-
pels aan. Wie in een centrum-
stad woont, ervaart net minder 
prak tische drempels. Jongeren, 
mensen met kinderen en inwo-
ners van een grootstad wijzen het 
vaakst op tijdsgebrek. 

Ten slotte werd ook het verband 
bekeken tussen de aangegeven 
drempels en de woonplek. Drie 
drempels zijn bij uitstek ‘lokaal’: 

het aantal en de kwaliteit van het 
aanbod en de beschikbaarheid 
van infrastructuur en materiaal. 
In de middelgrote centrumsteden 
blijkt men daar nogal tevreden 
over te zijn, in de grootstad en  
op het platteland zijn het wel  
duidelijke knelpunten. Ook  
provinciaal zijn er verschillen. 
Zo zijn deze drempels nauwelijks 
aanwezig in Limburg, maar des  
te meer in Oost-Vlaanderen 
(vooral dan gebrek aan infra-
structuur en materiaal). 

DREMPELS:  
WAT ZIJN HET,  
WAAR LIGGEN ZE? 

daarentegen vooral ter ontspan-
ning beoefend. Voorts valt op dat 
mensen die DKO gevolgd hebben, 
meer persoonlijke motieven 
aanduiden als reden voor hun 
engagement als amateurkunste-
naar. 

De bevraging bij de achterban 
van de negen landelijke organi-
saties toont een enigszins ander 
plaatje (zie — FIG O4). Ook hier 
scoren de ontspanningsmotieven 
hoog, maar primeren persoon-
lijke motieven zoals iets bijleren, 
iets moois maken,… Dat sociale 
motivaties voorop staan bij dan-
sers, zangers en mensen die bezig 
zijn met theater, wordt bevestigd 
door de hoge scores daarvoor 
bij Danspunt, Koor&Stem en 
OPENDOEK. Leden van som-
mige landelijke amateurkunsten-
organisaties blijken wat vaker 
ook professionele motieven te 
hebben. Dit geldt vooral voor de 
achterban van VI.BE, Kunstwerkt 
en Creatief Schrijven. 

PROFESSIONEEL

PERSOONLIJK

SOCIAAL2 3
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Een creatieve hobby kan je in je 
eentje in je tuinhuis beoefenen 
of je kan er samen met anderen 
voor gaan. Het ligt niet voor de 
hand om aan de hand van de 
onderzoeksresultaten strikt af 
te bakenen wie individueel of 
in georganiseerd verband actief 
is, ligt niet voor de hand. Net 
als vergelijken met 2008, omdat 
de toen gestelde vraag afweek 
van die in het recente onder-
zoek. Toch bevestigen de cijfers 
grotendeels wat we eigenlijk al 
weten: vooral dans, muziek en 

zang worden in georganiseerd 
verband beoefend. Er zijn wel 
enkele evoluties. 

In het bevolkingsonderzoek 
werden onder de noemer ‘georga-
niseerde vormen van deelname’ 
drie elementen bekeken.  
Eén: les volgen in het deeltijds 
kunstonderwijs. Twee: vorming 
of cursus volgen buiten het DKO 
(bijvoorbeeld bij amateurkun-
stenverenigingen, culturele 
centra, privéscholen, kunsteduca-
tieve organisaties). Drie: lid zijn 
van of betrokken zijn bij een club, 
gezelschap of vereniging.

— FIG O5 geeft weer welke disci-
plines in georganiseerd verband 
beoefend werden en voor welke 
disciplines men lessen volgt/
volgde. In het algemeen stellen 
we dus vast dat binnen nage-
noeg alle disciplines alle geor-
ganiseerde vormen van deel-
name stijgen ten opzichte van 
2008, met uitzondering van thea-
ter en -in mindere mate- zang. 

Vooreerst stijgt voor alle disci-
plines het aantal mensen dat les 
volgde in het deeltijds kunston-
derwijs van 21% in 2008 naar 
27% in 2019. Daarnaast leiden we 
uit de tweede kolom van — FIG O5  
af dat vooral dansers en muzikan-
ten anno 2019 beduidend meer 
lessen volgen buiten het DKO 
en/of betrokken zijn bij een 
club of vereniging dan in 2008. 
Bij theater en zang zien we een 
omgekeerde beweging. Kijken we 
ten slotte naar het aantal mensen 
die hun creatieve hobby in geor-
ganiseerd verband uitoefenden, 
hetzij in het DKO, hetzij in de 
vorm van andere lessen, hetzij in 
een club of vereniging (= derde 
kolom), dan zien we voor bijna 
alle disciplines een stijging.

Dat de bevindingen uit het 
ledenonderzoek hier sterk van 
afwijken, hoeft niet te verbazen 
(zie — FIG 06). Het is vrij logisch dat 
de achterban van de negen lande-
lijke amateurkunstenorganisaties 
hun artistieke hobby vaker in een 

27% van 
de amateur-
kunstenaars 
volgde ooit 
les in het 
deeltijds 
kunst-
onderwijs

% DKO % Lessen buiten een 
academie of in een ander 
georganiseerd verband

% Lessen (in of buiten  
DKO) of betrokken bij  
een club, vereniging

2008 2019 2008 2019 2008 2019

beeldexpressie 5% 9% 12% 12% 16% 21%

beeldende kunst 15% 19% 15% 16% 29% 34%

schrijven 0,4% 1% 4% 6% 4% 7%

theater 7% 10% 37% 23% 43% 32%

dans 5% 8% 50% 58% 54% 66%

muziek 22% 33% 25% 36% 40% 63%

zang 13% 15% 47% 38% 57% 52%

INDIVIDUEEL 
OF TOCH LIEVER 
GEORGANISEERD?

— FIG 05
ORGANISATIEVERBAND 
VAN AMATEUR-
KUNSTENAARS  
PER DISCIPLINE,  
VERGELEKEN MET 2008

— FIG 06
PERCENTAGE 
RESPONDENTEN 
DAT OOIT LESSEN 
HEEFT GEVOLGD 
OF EEN CREATIEVE 
ACTIVITEIT HEEFT 
UITGEOEFEND IN 
EEN GEORGANISEERD 
VERBAND PER 
AK ORGANISATIE 
(ALGEMEEN)
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Wie betrokken 
is bij een landelijke 
amateurkunsten-
organisatie, volgt 
vaker cursussen  
en beoefent de  
artistieke praktijk 
vaker in georga-
niseerd verband

club, vereniging of gezelschap 
beoefenen. Wel opvallend is dat 
leden van een landelijke amateur-
kunstenorganisatie nóg vaker een 
opleiding volg(d)en in het DKO. 
Bij Kunstwerkt en VLAMO loopt 
dat op tot maar liefst 79% van de 
respondenten. Hetzelfde geldt 
voor de lessen buiten het DKO. 
Algemeen volgen leden van de 
landelijke amateurkunstenor-
ganisaties en mensen die erbij 
betrokken zijn vaker les – binnen 
en buiten het DKO – en oefenen 
ze hun activiteit vaker in georga-
niseerd verband uit.

Valt die algemene stijging van 
beoefenaars die ooit DKO of 
andere cursussen volgden te 
rijmen met de daling van het 
aantal ‘frequente’ beoefenaars 
(zie thema 1)? Toch wel, want 
waarschijnlijk speelt de instroom 
van jongere generaties – die 
vaker op jongere leeftijd lessen 
hebben gevolgd – hier een grote 
rol. Zeker binnen hogere en 
middenklasse gezinnen is er een 
trend naar customization van het 
gestructureerde vrijetijdsaanbod 
voor kinderen. Lees: het is niet 
ongewoon om hobby’s te combi-
neren en vaak te switchen tussen 
clubs, organisaties en instellingen 
(Bennett et al., 2012). De jongere 
generaties onder de responden-
ten combineren ook op oudere 
leeftijd verschillende, eclectische 
vrijetijdsactiviteiten.

Het onderzoek polste ook naar de 
frequentie en de regelmaat waar-
mee amateurkunstenaars actief 
zijn. Daaruit blijkt dat vooral 
zang en muziek op dat eerste 
vlak hoog scoren, theater het 
laagst (zie — FIG 07). Qua regel-
maat zien we dat vooral voor zang 

en dans op vaste tijdstippen uitge-
voerd worden, terwijl schrijven en 
beeldexpressie niet tijdsgebonden 
zijn. Dat deze twee laatsten vaker 
individueel beoefend worden en 
daardoor niet afhankelijk zijn van 
vaste tijdstippen, speelt natuur-
lijk mee. (zie — FIG 08).

FREQUENTIE  
EN REGELMAAT:  
GROTE VERSCHILLEN
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— FIG 08
MOMENTEN WAAROP 
DE HOOFDACTIVITEIT 
BEOEFEND WORDT

— FIG 07
FREQUENTIE WAARMEE 
DE HOOFDACTIVITEIT 
BEOEFEND WORDT
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Vier Brugse koren 
vormen extended 
korenfamilie

Het oorspronkelijke Brugse 
oratoriumkoor Cantores 
maakte de voorbije jaren een 
enorme evolutie door. Vandaag 
vormen vier koren samen 
een echte korenfamilie. Een 
gesprek met dirigenten Rein-
hard Andries en Hans Helsen.

In 2005 kwam Reinhard 
Andries ter ore dat Cantores 
op zoek was naar een nieuwe 
dirigent. Andries: “Cantores was 
een gevestigde waarde, maar je 
moet jezelf af en toe heruitvin-
den.” In 2013 kwam er daarom 
naast het oorspronkelijke koor 
ook een jeugdkoor: Cantores 
Twist, voor jongeren van 13 tot 
25 jaar. Andries: “We hebben een 
repertoire met verschillende 
stijlen en genres. Ik probeer alle 
jonge koorleden zangtechniek 
en zelfstandigheid bij te bren-
gen. Zo kunnen ze probleemloos 
doorstromen naar het volwas-
senenkoor, Cantores Avvio.”

In september 2015 volgde 
nog een uitbreiding, met kin-
derkoor Cantores Primo voor 

De tekenklas  
op verplaatsing

Het project Visite van Kunst-
werkt brengt twee generaties 
samen en laat jong en oud 
ongedwongen en verrassend 
samen tekenen. Ontmoeting en 
plezier staan voorop. Tijdens 
Visite gaan klassen uit het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar 
op bezoek in een woonzorg-
centrum in de buurt voor een 
bijzonder tekenspel. Al spelend 
en tekenend leren ze elkaar 
beter kennen – en als afsluiter 
is er taart.

Tekenen heeft unieke eigen-
schappen: het laat je anders 
naar de dingen en de wereld 
kijken. Bovendien is tekenen 
een ideaal middel om mensen 
met elkaar te verbinden.  
Van die eigenschap maakt  
Visite gebruik: we verbinden 
generaties die vaak heel weinig  
contact met elkaar hebben. 
Nuttig, want uit studies en 
ervaringen blijkt dat jong 

kinderen vanaf het tweede leer-
jaar en seniorenkoor Cantores 
Continuo. Hans Helsen werd 
dirigent. Cantores Continuo is 
er voor ervaren koorzangers 
vanaf 55 jaar. Helsen: “We laten 
enkel nieuwe leden toe met de 
nodige bagage. Er moet muzi-
kaal en sociaal een match zijn.’ 

Een seniorenkoor voor  
senioren mét ervaring is een 
unicum. Helsen: “Ook hier ligt 
de lat hoog. Ik vind het belang-
rijk om de focus te verleggen 
van ‘Wat lukt er niet meer?’ 
naar ‘Wat is onze kracht?  
Ik ken geen enkele ander  
seniorenkoor waar zo veel ken-
nis en ervaring in één ruimte zit.”

Andries: “Door een apart 
seniorenkoor is het volwas-
senenkoor aantrekkelijker 
geworden. Een erg interessante 
dynamiek. Als we andere koren 
hierin kunnen inspireren of 
adviseren, zou dat fantastisch 
zijn.” Reinhard en Hans willen 
het muzikale niveau blijven 
optillen en de korenfamilie per 
leeftijdsgroep verder uitbou-
wen. “Een koor speciaal voor 
jonge tieners zou leuk zijn. En 
wie weet ooit een kleuterkoor?”

— CANTORES.BE  

KOORZANG, 
VAN JONG 
TOT OUD
—Cantores

VISITE – 
TEKENEN 
EN TAART
—Kunstwerkt

INTERGENERATIONALITEIT

‘Tekenen 
heeft unieke 
eigenschappen:  
het laat je 
anders naar  
de dingen  
en de wereld 
kijken’

en oud wel degelijk graag in 
elkaars gezelschap vertoeven. 

Visite ontstond uit Drawing 
Days, een internationaal 
tekenfestival met één simpel 
en geniaal doel: iedereen aan 
het tekenen brengen. Voor de 
editie 2019 – 2020 van Visite 
ontwikkelde Etna vzw een 
nieuw concept met een mooie, 
kleurrijke vormgeving waarbij 
tekenen wordt herleid tot  
de essentie: lijnen, kijken en 
verbeelding.

— KUNSTWERKT.BE/VISITE
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www.cantores.be
https://www.kunstwerkt.be/visite


Grootouders en klein-
kinderen – van alle leef-
tijden! – dansen samen

Grootouders en kleinkinderen 
via beweging dichter bij elkaar 
brengen: dat wil Danspunt 
bereiken met Bal Bazaar. 
Tijdens workshops dansen 
grootouder-en kleinkindduo’s 
met elkaar. Ze communiceren 
via beweging, geven elkaar ver-
trouwen en delen waardevolle 
momenten.

Waarom precies grootouders 
en kleinkinderen? Anne-Lore 
Baeckeland, artistiek-educatief 
medewerker bij Danspunt: 
“Grootouders worden soms 
vergeten in onze samenleving. 
Met dit initiatief voor groot- 
ouders en kleinkinderen –   
en zonder ouders – leren ze 
elkaar anders kennen.”

Dans is non-verbale commu-
nicatie. Intiemer dan woorden 
waarmee je dingen kan verbloe-
men. Je stelt je kwetsbaar op 
als je samen beweegt. Die inti-
miteit is ook Anne-Catherine 
Platel bijgebleven. Zij nam met 

De muziekvereniging 
werkt verbindend

Muziek verbindt alle leeftijden:  
dat weerspiegelen de cijfers 
van een ledenonderzoek 
waarin elke leeftijdsgroep  
is vertegenwoordigd. Inter- 
generationaliteit is dan ook 
eigen aan het muziekvereni-
gingsleven. Binnen eenzelfde 
vereniging vinden we een 
unieke mix van generaties 
terug. Ook in de moderne, 
drukke, geïndividualiseerde 
samenleving van vandaag  
slagen muziekverenigingen  
er in om mensen van alle leef-
tijden te verenigen. Hoe komt 
het dat verschillende genera-
ties muzikanten – soms zelfs 
hele gezinnen of families –  
in staat zijn om samen te  
spelen binnen één vereniging? 
Wat is de verbindende kracht? 

Het laagdrempelige karak-
ter van de muziekvereniging 
speelt zeker een belangrijke 
rol. Fysieke prestaties zijn geen 
hoofdzaak en je hoeft geen 

haar kleinzoon deel: “We deden 
een oefening waarbij we elkaar 
moesten omhelzen en weer uit 
elkaar moesten smelten. Dat 
was mijn mooiste moment.  
Niet alleen van ons, ook voor  
de anderen. Zo schoon en lief!”. 

“Eerst verliepen de workshops 
wat onwennig”, vervolgt 
Anne-Catherine. “Maar een 
groeiend vertrouwen maakte 
het steeds leuker.” De speelse 
aanpak en de dansvloer spelen 
een grote rol. Scenografe  
Saskia Louwaard ontwierp voor 
Bal Bazaar een vloer met leuke 
symbolen die je doen fantase-
ren en bewegen. “Er ontstaat 
een spel waarbij kinderen en 
grootouders afspraken maken 
die enkel zij begrijpen.”

De reeks werd afgesloten met 
een toonmoment, waarna ook 
het publiek wordt uitgenodigd 
op de dansvloer. Anne-Catherine 
kijkt er met een warm gevoel op 
terug: “Ik onthoud vooral zoveel 
blijheid. De kinderen vonden  
het zo leuk dat ze dit met hun 
grootouders konden doen.  
Die interactie is erg mooi!”.

— BALBAZAAR.BE 

volleerd muzikant te zijn om bij 
een muziekvereniging te mogen 
spelen. Muzikanten mogen er 
geleidelijk hun muzikale vaar-
digheden en talent ontplooien. 
Jong en oud, beginners en 
gevorderden: ze hebben hier 
allemaal een plaats. In het 
kielzog van je meer ervaren 
collega-muzikanten leer je al 
doende de muzikale kneepjes 
van het vak.

Een muziekvereniging is 
eigenlijk een muzikale familie 
waar tieners en tachtigers zij 
aan zij aan kunnen deelnemen. 
Het is een plek waar je levens-
lang kan blijven musiceren.  
De gedeelde uitdaging om 
samen toe te werken naar een 
goed muzikaal samenspel, zorgt 
voor vriendschap en verbon-
denheid over leeftijdsgrenzen 
heen. Elke muzikant telt en 
kan leren van een ander. Een 
vereniging vormt je immers 
niet enkel artistiek, maar ook 
sociaal. Muziek is dan ook een 
universele taal die mensen, los 
van hun verschillen, verbindt.

— VLAMO.BE

MAG IK DIT 
BAL BAZAAR 
VAN U? 
—Danspunt

OP MUZIEK 
STAAT GEEN 
LEEFTIJD
—VLAMO
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https://balbazaar.be/
www.vlamo.be
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HANNE BRACAVAL
24 jaar — Wuustwezel
fotografie

LEON VLIEX
52 jaar — IJsselstein (NL)
dirigent en componist

CARINE BOOGHS
62 jaar — Oostende
schilderkunst / tekenkunst

ANNICK DESRAMAULTS 
54 jaar — Deerlijk
violiste

LORE SEVERI
22 jaar — Paal
Severe dj

ROMEO LOTHY BAMPENDE
29 jaar — Borgerhout
hiphop / New style

JAN VUYE
49 jaar — Gent
dirigent

EDOUARD SCHNEIDER 
25 jaar — Gent
grafiek

KIM SNAUWAERT
34 jaar — Gent
schilderkunst / tekenkunst

AUDE VANDECAVEYE 
23 jaar — Geluwe
showkorps / percussioniste
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ESOHE WEYDEN 
21 jaar — Deurne
slam Poetry

VANESSA DANIËLS
39 jaar — Dilbeek
poëzie 

SOLANGE THEYS
59 jaar — Lendelede
hedendaagse dans / butoh

THEO MUNTERS
64 jaar — Alken
acteur

STIJN HOFMAN
25 jaar — Gent 
gitarist en zanger

YARIE LAUWERS 
15 jaar — Gentbrugge 
acteur

JOSEFIEN VERCRUYSSE
29 jaar — Relegem
dwarsfluit

EMILIEN SIMON
29 jaar — Brussel
mediakunst

EMIEL VERNEERT
18 jaar — Bottelare
trompet

WILLY JONCKHEERE
78 jaar — Brugge
trompet / klaroenblazer 

AN ALEN
59 jaar — Laakdal
dirigent
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EN NOG ZO’N
2.149.582

VLAMINGEN




