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Şehriban Çakır (39) uit Brussel 
nam deel aan Fata Urbana,  
georganiseerd door OPENDOEK 
tijdens het Landjuweelfestival 
van 2019: een project om  
anderstaligen te stimuleren 
Nederlands te oefenen door hen 
vertellingen te laten brengen. 

“Mijn ouders kwamen uit Turkije, 
maar ik ben hier in België geboren  
en Franstalig opgevoed. Voor mijn 
huidige job was het nodig dat ik einde-
lijk eens Nederlands leerde spreken. 
Ik ben kwaad op mezelf dat ik dat al 
niet veel eerder heb gedaan. Toen ik 
jong was hield ik al van het leren van 
talen. En ik vind het Nederlands  
een heel mooie taal.

De workshop Fata Urbana met  
vertelster Veerle Ernalsteen gaf  
me de kans om voor het eerst iets  
speciaals te doen met het Nederlands. 
Al wist ik echt niet goed hoe eraan 
te beginnen. Hoe kon ik een verhaal 
vertellen in een taal die ik nog niet 
volledig beheers? Maar stap voor stap 
heeft Veerle me geholpen. 

Ze koos het verhaal van Roodkapje, 
omdat het een universeel verhaal is, 
dat ik ook ken in het Turks en in het 
Frans. Dat heeft me geholpen om  
de tekst in te studeren, zodat ik het 
ook in het Nederlands kon brengen. 

Ooit, lang geleden, trad ik op  
met een koor. Maar mijn stem trilde 
zo hevig van de zenuwen dat ik haast 
niet kon zingen. Nu stond ik na al 
die jaren opnieuw op een podium als 
verhalenverteller, met het sprookje 
van Roodkapje. De stress was er, maar 
Veerle heeft me die stress leren  
overwinnen. Ik keek gewoon in de  
zaal en bracht mijn verhaal!

Of ik in de toekomst hiermee 
doorga, met het vertellen van ver-
halen? Dat zou goed zijn voor mijn 
taalbeheersing. Maar ik ga me nu 
eerst volledig concentreren op mijn 
job, waar ik nu tot mijn plezier veel 
zelfverzekerder overkom, ook als ik 
Nederlands moet spreken. Ik raad 
alle mensen die een nieuwe taal leren 
aan om verhalen te gaan vertellen. Zo 
overwin je de spreekangst die je hin-
dert om een taal echt goed te leren.”

— OPENDOEK.BE
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In amper tien jaar veranderde de samenleving  
ingrijpend. De amateurkunsten gaan onvermijdelijk  
mee met deze evoluties. Hoe zetten amateurkunst-
beoefenaars en organisaties digitalisering en  
nieuwe verdienmodellen in? Dit thema onderzoekt  
ook wat amateurkunstparticipatie doet met de  
Vlaming en welke maatschappelijke impact dat heeft.

BEREIKEN

Vernieuwing 
in verschillende 
gedaanten

ONTDEK
OOK ONZE 

VIDEO’S

  amateurkunsten.be

www.amateurkunsten.be
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Sinds de oprichting van de lande-
lijke amateurkunstenorganisaties 
in 2000 evolueerde het amateur-
kunstenveld enorm op het vlak van 
professionalisering, ondersteuning 
en vernieuwing. De impulsen van 
de landelijke amateurkunsten-
organisaties hebben daar veel 
mee te maken, maar zeker ook de 
innovaties in het veld. Er worden 
nieuwe (sub)disciplines op de 
kaart gezet, cross-disciplinair en 
cross-sectoraal wordt er intens 
samengewerkt. 

Dat houdt steek: het onderzoek 
toonde al aan dat creatievelingen 
het zelden bij één creatieve hobby 
houden. Zowel de landelijke koe-
pels, individuele kunstenaars als 
groepen verkennen de grenzen van 
hun discipline. Kunstvormen als 
poetry slam (op de grens van rap 
en poëzie), street art (dat aanleunt 
bij graffiti) of experimenten met 
digitale technologieën zijn goede 
voorbeelden. Bovendien leiden 
vernieuwing en experiment niet 
alleen tot praktijkinnovaties: ook 
de zakelijke kant van het verhaal 
en de praktische ondersteuning 
worden verder ontwikkeld. Laten 
we beginnen met één van de meest 
invloedrijke vernieuwingen in 
onze samenleving: digitalisering. 

Vernieuwing via digitalisering
Sinds het onderzoek van 2008 
won het gebruik van digitale 
middelen stevig terrein. Uit 
Nederlands onderzoek blijkt dat 
het aandeel amateurkunstenaars 
dat werk toont op digitale podia 
steeg van 22% naar 32% in vier 
jaar tijd (Neele, Zernitz & IJdens, 
2017). Ook in de Vlaamse bevol-
kingsbevraging wordt er gepeild 
naar het gebruik van digitale mid-
delen tijdens de amateurkunsten-
beoefening. De bevraging werd 

afgenomen vóór de lockdown 
door de coronacrisis. Uit ander 
onderzoek bleek dat amateurkun-
stenbeoefenaars massaal digitaal 
gingen om hun artistieke praktijk 
te kunnen blijven uitoefenen. 
Verder in dit thema gaan we hier 
dieper op in.

De amateurkunstenaar verschilt 
nauwelijks van de niet-creatieve 
medemens op het vlak van tv-kij-
ken, computergebruik en gebruik 
van sociale media. Interessanter 
wordt het wanneer de onderzoe-
kers dieper ingaan op de digitale 
participatie van de amateurkun-
stenaar. Zo blijkt meteen dat 
amateurkunstenaars doorgaans 
meer digitale tools gebruiken 
voor hun algemene cultuur- 
participatie dan anderen.  
Het gaat dan niet specifiek over de 
creatieve hobby zelf. Drie activi-
teiten werden onderzocht: online 
muziek beluisteren, online tickets 
kopen of informatie opzoeken 
(zoals over culturele voorstellin-
gen) en actief online werk delen 
van artiesten of voorstellingen. 
Wie over elke discipline partici-
peert aan amateurkunsten, voert 
deze drie activiteiten dus vaker 
uit dan mensen die geen creatieve 
hobby beoefenen. Er is weinig ver-
schil tussen de disciplines, hoewel 
muzikanten wat vaker online 
muziek beluisteren en schrijvers 
actiever online delen. Zoeken 
we naar verschillende profielen, 
dan stellen we vast dat het actief 
online bezig zijn met cultuur 
(zoals reacties posten) vaker door 
jongeren en grootstedelingen 
gebeurt. Studieniveau blijkt daar-
bij geen rol te spelen. Bij receptief 
online gebruik (zoals online 
lezen) is wel een opleidings effect 
te zien: hoger opgeleiden nemen 
vaker deel aan online receptieve 
cultuur. Doorgaans worden digi-
tale hulpmiddelen meer gebruikt 
voor receptieve dan voor actieve 
cultuurparticipatie. 

Bij het beoefenen van de creatieve 
hobby werd gepolst naar de mate 

waarin amateurkunstenaars digitale 
middelen gebruiken: handleidingen 
schrijven, software gebruiken, digitale 
interactie met andere beoefenaars, 
praktisch gebruik zoals online instruc-
tiefilmpjes kijken en eigen werk delen. 
Handleidingen worden – zoals te ver-
wachten valt – weinig geschreven. Wie 
bezig is met beeldexpressie, muziek 
en zelfs schrijven, gebruikt het vaakst 
software. Vooral mannen, jongeren en 
amateurkunstenaars die DKO volgden, 
doen dat. Gemiddeld 1 op 4 amateur-
kunstenaars wisselt digitaal werk uit 
met andere amateurkunstenaars – met 
de schrijvers op kop. Ook hier vooral 
jongeren en mensen van wie de ouders 
ook een creatieve hobby hadden. Een 
grote meerderheid – waaronder vooral 
mannen en jongeren – gebruikt digitale 
hulpmiddelen vooral praktisch (infor-
matie opzoeken, inspiratie opdoen). 
Beeldend kunstenaars en muzikanten 
voeren het peloton aan. Dans en the-
ater is de hekkensluiter. Online eigen 
werk tonen is zeker niet bij iedereen 
ingeburgerd, behalve wie aan beeld-
expressie doet. Van hen toont ruim een 
kwart regelmatig eigen werk online.  
Bij wie DKO volgde, zijn alle vormen 
van online gebruik extra uitgesproken.

Digitale toepassingen 
in de amateurkunsten
De landelijke amateurkunstenorga-
nisaties maken gebruik van nieuwe 
technologieën om de amateurkunsten 
te ondersteunen. Uit het onderzoek 
blijken persoonlijke motieven zoals 
zelfexpressie of iets moois creëren, 
sterke drijfveren. Amateurkunstenaars 
gebruiken daar steeds vaker digitale 
hulpmiddelen voor. Het is dus geen 
toeval dat VI.BE, Creatief Schrijven en 

S Gemiddeld 1 op 4  
amateurkunstenaars  
wisselt digitaal werk  
uit met andere amateur-
kunstenaars – met  
de schrijvers op kop
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Kunstwerkt een online community  
creëerden waar kunstenaars en arties-
ten hun werk kunnen tonen, met 
elkaar in contact treden en deelnemen 
aan (creatieve) kansen. Digitalisering 
lijkt ook de persoonlijke interacties  
uit te breiden en te versterken. 

Hoe gaf bijvoorbeeld het VI.BE 
platform het minimal/techno project 
Iblical van de broers De Cleyn een 
boost? “Meer kansen krijgen en kun-
nen aanbieden en waardevolle nieuwe 
contacten”, klinkt het (zie thema 6). 
Ook het platform van Kunstwerkt – 
BEELD – verbindt beoefenaars met 
elkaar en met organisatoren. BEELD 
maakt het een beeldend kunstenaar 
gemakkelijker om naar buiten te 
komen met werk. Maar ook de passieve 
cultuurliefhebber wordt blij van online 
platforms. Je ontdekt er nieuw werk en 
beloftevolle kunstenaars. Performer 
en auteur Vitalski over Azertyfactor, 
het platform van Creatief Schrijven: 
“De volstrekt onbekende schrijvers die 
publiceren op Azertyfactor, laten zien 
dat er veel koren is tussen het kaf.”  
De amateurkunstenorganisaties  
publiceren geregeld online open calls. 
Eén van de talloze voorbeelden is  
A Paper / A Day, dat tekenaars uitdaagde 
om een maand lang dagelijks een teke-
ning te posten op Instagram. Curato-
ren kozen elke dag hun favoriete werk. 
Zo werden de deelnemers niet alleen 
gestimuleerd om te tekenen, maar  
ook om met hun werk naar buiten te  
treden en in de spotlights te stappen.

Digitale toepassingen focussen  
niet enkel op creatie. Er kunnen ook 
digitale hulpmiddelen gecreëerd 
worden om het de amateurkunste-
naar gemakkelijker te maken.  
Dit sluit aan bij de bevinding dat ook 
voor practicalia steeds meer naar 

digitale tools gegrepen wordt. 
VLAMO maakt bijvoorbeeld 
gebruik van een app, livestream 
en youtube tijdens wedstrijden 
en concerten. De programmAPP 
fungeert tijdens de wedstrijden 
van VLAMO als digitaal program-
maboek met extra mogelijkheden. 
Naast de klassieke info van een 
‘papieren’ programmaboek, kan 
je in de app ook extra informatie 
en toepassingen vinden, zoals live 
ranking en audio- en beeldma-
teriaal van orkesten. Daarnaast 
worden de grote wedstrijden van 
VLAMO live uitgezonden via 
livestream. Achteraf worden de 
opnames professioneel afgewerkt 
– mixing and mastering – en op het 
Youtubekanaal van VLAMO gezet. 
OPENDOEK heeft dan weer haar 
Theaterbib gedigitaliseerd om 
meer dan 17.000 theaterteksten 
raadpleegbaar te maken. Sinds 
2019 is het mogelijk om teksten 
digitaal te ontlenen, wat in het 
voorjaar van 2020 tijdens de 
lockdown door de Corona crisis 
massaal gedaan werd. Het leidde 
tot digitale leescomités en zette 
groepen aan om op een andere 
manier samen te lezen en over 
het repertoire te reflecteren.

De lockdown van 2020 en de bij-
horende coronacreativiteit bleek 
een katalysator voor digitalisering 
en vernieuwing. Amateurkunste-
naars maakten massaal gebruik 
van digitale toepassingen om hun 
creatieve hobby op een veilige 
manier te kunnen voortzetten en 
om solidariteitsacties op te zet-
ten: van virtual choirs en online-
repetities, over digitale expo’s en 
songswapsessies tot zorgbrieven 
schrijven en lockdown linedance. 
De amateurkunstensector zocht 
creatieve oplossingen, lokale 
groepen vonden zichzelf in snel-
tempo opnieuw uit. Pichak Thea-
ter maakte luisterspelen in plaats 
van theatervoorstellingen, choreo-
grafe Agnieszka Romek riep op om 
online quarantaine dansclips van 
30 seconden te maken (en kreeg 
zelfs Cirque du Soleil zover). 

Dichters van Wacht brachten met 
hun poëzie houvast en troost via 
de telefoon. Ook BREEDBEELD 
trachtte de lockdown te omarmen 
met nieuwe digitale initiatieven 
zoals Kammerspiel en INSIDE, 
die filmmakers opriepen om in 
hun kot te filmen of te fotografe-
ren. De organisatie bracht ook het 
BREEDBEELD kortfilmfestival 
online. Mensen gingen tijdens 
de lockdown op zoek naar kunst, 
want dat verbindt en biedt troost 
– zelfs via digitale wegen.

Vernieuwing verdienmodellen
Amateurkunstenaars tonen niet 
enkel creativiteit in hun artis-
tieke praktijk, maar ook in hun 
ondernemerschap. Financiële 
ondersteuning is vaak beperkt,  
de kosten zijn dat niet. Amateur-
kunstengroepen werken samen 
met professionele choreografen,  
dirigenten, begeleiders en docen-
ten. Gezelschappen moeten 
zaalhuur betalen voor repetities 
en voorstellingen. Individuele 
kunstenaars moeten materiaal 
aankopen. Geen wonder dat cre-
ativiteit ook binnensijpelt in de 
verdienmodellen achter de voor-
stellingen, expo’s, publicaties en 
optredens. In thema 1 vertelden 
de choreografen van Volta Dance 
Collective hoe verschillende 
dansgezelschappen samenwerken 
om het aantal podiumkansen en 
de spreiding van hun voorstellin-
gen te maximaliseren. Een ander 
voorbeeld van ondernemerschap 
uit de danswereld is het verhaal 
van De Genoten, die in het filmpje 
meer uitleg geven over hun gezel-
schap.   Deze groep mannelijke 
amateurdansers creëert voorstel-
lingen op locatie onder leiding 
van professionele choreografen. 
Door uitkoopsommen te vragen 
voor deze locatievoorstellingen 
tijdens events, financieren zij de 
loonkost van de choreografen. 

In het ledenonderzoek werd 
aan de respondenten gevraagd 
hoeveel kosten ze het voorgaande 
jaar maakten in het kader van  

De lockdown van 2020  
en de bijhorende corona-
creativiteit bleek een 
katalysator voor digitali-
sering en vernieuwing

  FILMPJE OP AMATEURKUNSTEN.BE

https://vi.be/platform/vibe/portal/welcome
https://vi.be/platform/vibe/portal/welcome
https://beeld.be/
www.azertyfactor.be
https://www.kunstwerkt.be/a-paper-a-day
www.vlamo.be
https://www.opendoek.be/theaterbib/home
https://verblind.be/samen-dichter/
https://breedbeeld.org/diensten/wedstrijden/kammerspiel
https://breedbeeld.org/diensten/wedstrijden/inside
https://www.facebook.com/voltadc/
https://www.facebook.com/voltadc/
http://www.degenoten.be/
www.amateurkunsten.be


hun amateurkunstenbeoefening  
en of/hoeveel ze er dat jaar aan 
overhielden. 

Vooral de respondenten van VI.BE 
en Danspunt geven aan dat ze kos-
ten maken. Voor beide disciplines 
gaat het voor 7% van de bevraagden 
zelfs om meer dan € 10.000. Bij de 
achterban van VI.BE zaten de kosten 
hem vooral in de aankoop van instru-
menten of materiaal zoals software. 
Bij Danspunt gaat het vooral om een 
combinatie van uitgaven: oefenruim-
tes huren, vervoerskosten en de kost 
van cursussen of vormingen.

De ledenbevraging peilde daarbij 
naar manieren om deze kosten op 
te vangen. Het gros van de respon-
denten betaalt de kosten uit eigen 
zak. Dit gaat van 42% bij de respon-
denten van OPENDOEK tot 80% bij 
de respondenten van BREEDBEELD. 

Vervolgens werden de inkomsten 
in kaart gebracht. Het grootste deel 
van de bevraagden geeft aan geen 
inkomsten te halen uit hun artis-
tieke praktijk. Dit gaat van 25% bij 
VI.BE tot 87% bij Koor&Stem.  
Op een absolute minderheid na, 
houdt niemand er iets aan over. 
10% van de respondenten van 
Danspunt geeft aan het voorgaande 
jaar meer dan € 10.000 verdiend te 
hebben door het uitoefenen van de 
amateurkunstenactiviteit, gevolgd 
door VI.BE (6%) en Kunstwerkt 
(6%). De achterban van VI.BE haalt 
inkomsten vooral uit optredens of 
voorstellingen, de respondenten van 
Kunstwerkt voornamelijk uit de ver-
koop van kunstwerken. Opvallend: 
bij Danspunt is lesgeven de grootste 
bron van inkomsten.

Tot slot maken de onderzoekers 
ook de balans winst-verlies op. Daar-
uit blijkt dat vooral de bevraagden 
van BREEDBEELD hun kosten weinig 
compenseren. 55% stelt het voor-
gaande jaar meer dan € 1000 verlies 
gemaakt te hebben. Bij VI.BE gaat dat 
om 47% en bij Kunstwerkt om 40% 
van de respondenten. Aan de andere 
kant van het spectrum geeft 21% van 
de bevraagden van Danspunt aan meer 
dan €1000 winst te maken. Bij de 
achterban van Kunstwerkt is dit 16%. 

Beetje artistieke inkomsten
Slechts 10% (Danspunt > uit lesge-
ven) en 6% bij VI.BE (uit optredens) 
en Kunstwerkt (uit verkoop kunst-
werken) verdient er meer dan  
10.000 euro per jaar mee.

BALANS 
WINST—
VERLIES
—per AK

BREEDBEELD

4% maakt winst
91% maakt verlies 

VI.BE

16% maakt winst
77% maakt verlies 

Kunstwerkt 

21% maakt winst
73% maakt verlies 

Muziekmozaïek

12% maakt winst 
64% maakt verlies 

VLAMO

7% maakt winst 
76% maakt verlies 

Danspunt

27% maakt winst 
61% maakt verlies 

OPENDOEK 

8% maakt winst 
59% maakt verlies 

Koor&Stem 

3% maakt winst 
66% maakt verlies 

Creatief schrijven 

11% maakt winst 
38% maakt verlies 

Grote kosten maken
De respondenten van VI.BE en Danspunt 
maken de meeste kosten, de eerste voor 
instrumenten, de andere heeft een combi-
natie van verschillende kosten. Bij 7% gaat 
het zelfs over meer dan 10.000 euro. 

Kosten uit eigen zak 
Het gros van de respondenten  
betaalt de kosten uit eigen zak.  
Van 42% bij OPENDOEK tot 80%  
bij BREEDBEELD.

Geen artistieke inkomsten
Het gros van de respondenten haalt 
geen inkomsten uit hun artistieke  
praktijk. Van 25% bij VI.BE tot  
87% bij Koor&Stem.

CONLUSIES UIT LEDENONDERZOEK

MAKEN AMATEUR-
KUNSTENAARS 
WINST OF VERLIES?

80% 87%

42% 25%OPENDOEK VI.BE

BREEDBEELD Koor&Stem

UIT IN

83



84

Een gloednieuw  
online platform  
van Kunstwerkt 
voor beeldend  
kunstenaars:  
Beeld is dé plek  
om met je werk  
naar buiten te  
treden. Je ontdekt 
er inspirerende 
portfolio’s van 
andere beeldend 
kunstenaars,  
maar ook wed-
strijden en andere 
open calls. 

Matchmaker tussen  
organisator en kunstenaar
Beeldend werk ontstaat doorgaans 
in de beslotenheid van een atelier. 
Wil je als beeldend kunstenaar 
met werk naar buiten komen,  
dan heb je een portfolio nodig – en 
de juiste manier om het te delen. 
Via een website, een Instagram-
profiel of door actief op zoek te 
gaan naar toonkansen: het bete-
kent internet afschuimen op zoek 
naar wedstrijden en open calls. 

Beeld maakt het beeldend kun-
stenaars stukken gemakkelijker om 
met werk naar buiten te komen. Je 
kan er je eigen portfolio aanmaken, 

waarbij je zelf kiest welke werken 
je toont, én je vindt er een lijst van 
lopende open calls. Je kan deel-
nemen door je volledige portfolio 
door te sturen of door een werk 
te selecteren uit je profiel. Zo is 
Beeld de perfecte matchmaker  
tussen organisator en kunstenaar.

Van webgalerie naar Beeld
Tot eind 2019 omvatte de website 
van Kunstwerkt een webgalerie. 
Beeldend kunstenaars konden er 
een profiel aanmaken en foto’s 
van werk opladen. Eenvoudig, en 
succesvol: maar liefst 1700 kun-
stenaars hadden een profiel, met 

in totaal 24.000 kunstwerken. 
Kunstwerkt vormde recent de  
statische webgalerie om tot het 
dynamische Beeld. Je kan er als 
kunstenaar nog steeds een port-
folio aanmaken, maar je kan ook 
rechtstreeks deelnemen aan open 
calls. Beeld is er ook voor organi-
saties die open calls en wedstrij-
den voor beeldend kunstenaars 
willen organiseren. Via Beeld 
komen ze direct in contact met 
hun doelgroep. Bovendien kunnen 
ze via het platform ook kunste-
naars in hun omgeving opzoeken. 
Portfolio’s van beeldend kunste-
naars en kunstwerken kan je filte- 

LAAT 
      ZIEN  
 WAT JE   
 MAAKT

ONLINE KANSENPLATFORM
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BEELD MAAKT HET BEELDEND 
KUNSTENAARS GEMAKKELIJKER OM 
MET WERK NAAR BUITEN TE KOMEN  

AZERTY-
FACTOR
Via Azertyfactor, de online  
vrijhaven van Creatief Schrij-
ven, kunnen pennenvoerders 
hun vruchten publiceren en 
deelnemen aan diverse schrijf-
kansen. Elke woensdag scheidt 
een auteur of vakspecialist  
het kaf van het koren en oogst 
één pennenvrucht als tip van 
de week.  

Het platform telt ondertussen 
meer dan 5000 gebruikers.  
“De volstrekt onbekende schrij-
vers die met regelmaat publi-
ceren op Azertyfactor, laten 
zien dat er veel koren is tussen 
het kaf. Wie gaat surfen op 
Azertyfactor, vindt daar talloze 
juweeltjes”, aldus performer  
en auteur Vitalski, die verse 
vruchten plukt van het platform 
en van commentaar voorziet in  
het magazine VERZIN. 

Sinds 2019 reikt Creatief  
Schrijven jaarlijks de Azerty- 
factor-trofee uit aan een  
onbekende schrijver met  
een stevige portie x-factor. 
Vanessa Daniels uit Dilbeek  
was de eerste winnaar. Steden, 
gemeenten en andere spelers 
die een schrijfwedstrijd organi-
seren, kunnen gebruik maken 
van Azertyfactor om voor de  
promotie van- en tijdens het 
verloop van hun wedstrijd. 

Neem zeker eens een kijkje  
op azertyfactor.be, schrijf mee 
en/of geniet van de vele fijne 
leeswaren! 

— AZERTYFACTOR.BE

ren op gemeente, discipline, kleur,  
titel… Bovendien kiest elke maand  
een curator zijn/haar favorieten 
uit de database. Intussen zijn er al 
14.000 werken van bijna 1300 kun-
stenaars terug te vinden op Beeld.

Beeld is innovatie
Beeld is daarmee een platform dat 
tegemoet komt aan de bestaande 
noden van de doelgroep, door 
project-, wedstrijd- en toonkansen 
te bieden. Het biedt ook een ant-
woord op de vraag van partners 
om het contact met de beoefe-
naars te faciliteren. Beeld functio- 
neert als een portfolioplatform, 

brengt de bestaande ondersteu-
ning voor beeldende kunstbeoe-
fenaars samen en breidt die uit 
op een innovatieve, bruikbare en 
duurzame manier. Het platform 
fungeert als een boeiende en 
waardevolle draaischijf voor beel-
dende kunsten en kunstenaars, en 
mikt op een mooie wisselwerking 
tussen online en offline uitingen 
van bepaalde projecten/oproepen/
wedstrijden. Beeld is het eerste 
online platform waarop zowel 
kunstenaarsprofielen, kunstwer-
ken als open calls verschijnen: 
een digitale, dynamische ontmoe-
tingsplaats voor beeldende kunst. 

— BEELD.BE

https://beeld.be/
www.azertyfactor.be
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In tijden van crisis 
zingen koren online 

Onder de hashtag #zinginuwkot 
zorgde Koor&Stem met een 
digitaal aanbod dat ook tijdens 
corona niemand uitgezongen 
hoefde te zijn. Tijdens de lock-
down werden er elke week op 
YouTube en Facebook vocale 
tips en inspirerende filmpjes 
gepost voor zangers, dirigenten 
en leerkrachten. Met succes, 
want veel Vlaamse koren  
zochten alternatieve manieren 
om samen te repeteren en  
te zingen. 

Componist en koordirigent 
Koen Vits vindt het het verbin-
dende van samen zingen erg 
belangrijk. Hij nam het initiatief 
voor Koorona – Koor kontra 
Korona: een virtueel koor dat 
individueel maar toch samen 
zingt. “Online vinden mensen 
partituren, oefenbestanden 
en YouTube-filmpjes waarop 
ik dirigeer. Ze filmen zichzelf 
terwijl ze zingen en sturen hun 
opnames naar mij, waarna ik 
ze monteer. Het is maar een 
ersatz oplossing, maar ik merk 
dat mensen er iets aan hebben. 
Ze voelen zich toch een beetje 
verbonden én ontdekken 
mooie, kwalitatieve muziek.”

Meer koren kozen voor  
deze aanpak. Op YouTube 
doken elke dag nieuwe filmpjes 
op. Zo deelde het bekende 
vrouwenkoor Scala een nieuwe 
versie van hun nummer I Touch 
Myself. Ook kamerkoor Furiant, 
dameskoor Furiosa en jeugd-
koor Furiale plaatsen vanop 
afstand ingezongen nummers 
online. Dirigent Steve De Veir-
man: “Ik nam telkens een video 

op waarmee de zangers op  
het juiste tempo kunnen mee-
zingen. Idealiter zou je een 
soort clicktrack gebruiken, 
maar dat is lastiger bij klassieke 
koorwerken met veel frase-
ring en temposchakeringen. 
Technisch is het voor iedereen 
een grote uitdaging. Maar alles 
heeft zijn voordeel: ik kon rusti-
ger dan ooit luisteren naar elke 
stem en heel individuele feed-
back geven.” Toch goed nieuws 
voor die eerste echte repetitie! 

— KOORENSTEM.BE

VIRTUEEL
KOOR
KOORONA
—Koor&Stem

CORONACREATIVITEIT

‘Online vinden 
mensen 
partituren, 
oefenbestanden 
en YouTube-
filmpjes waarop 
ik dirigeer. 
Ze filmen zichzelf 
terwijl ze zingen 
en sturen hun 
opnames naar 
mij, waarna 
ik ze monteer’ 

— KOEN VITS

https://www.koorenstem.be/nl
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De lockdown 
als testcase

Voor cultuur betekende corona 
een stevige streep door het 
voorjaar en de zomer van 2020. 
Tegelijk zette de lockdown het 
belang van creativiteit, kunst 
en cultuur net extra in de verf. 
Probeer zo’n periode maar eens 
door te komen zonder creatieve 
uitlaatklep of boeken, films en 
series. BREEDBEELD maakte  
tijdens de lockdown van de 
nood een deugd door verschil-
lende nieuwe online initiatieven 
op te zetten, waarvan er heel 
wat een vervolg krijgen.

Met INSIDE en Kammer-
spiel gingen respectievelijk 
fotografen en cineasten aan 
de slag met hun beleving van 
de lockdown. Vooral de foto’s 
van INSIDE, waaruit elke week 
een selectie werd gemaakt 
en gedeeld via sociale media, 
waren een succes. Nieuw waren 
Fotografie = kinderspel en  
Start to stop motion, waarbij 
kinderen van 4 tot 11 creatief 
uitgedaagd werden om met 
fotografie en (animatie)film 
aan de slag te gaan. Via filmpjes 
kregen ze tips en een uitdaging 
voorgeschoteld, waardoor ze 
beide mediavormen beter  
leerden kennen. Fotografie 
= kinderspel en Start to stop 
motion worden verdergezet  
en komen er ook in de vorm 
van lespakketten voor de lagere 
school.

BREEDBEELD lanceerde ook 
een digitaal feedbackplatform 
om een portfolio op te stellen 
en een artist statement te 
schrijven. De website omvat 
tutorials en via videocall is 

individuele feedback mogelijk. 
Ook dit initiatief gaat door na 
de lockdown. Het feedback-
platform voor fotografen wordt 
uitgebreid en toegankelijker 
gemaakt. Ten slotte kreeg ook 
het BREEDBEELD kortfilm- 
festival tijdens de lockdown 
een onlineverlengstuk.  
De meeste kortfilms uit de  
editie 2019 werden online gezet,  
in sommige gevallen met inter-
views met de cineasten. Drie 
partners van het kortfilm- 
festival – Ongezien Kort,  
De Imagerie en Filmmagie – 
stelden voor de gelegenheid 
ook een nieuw gastprogramma 
met kortfilms samen.

— BREEDBEELD.ORG

ONLINE IN 
EEN STROOM-
VERSNELLING
—BREEDBEELD

‘BREEDBEELD 
maakte tijdens 
de lockdown 
van de nood 
een deugd door 
verschillende 
nieuwe online 
initiatieven 
op te zetten, 
waarvan er 
heel wat een 
vervolg krijgen’

www.breedbeeld.org
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Verbondenheid in  
tijden van corona
De lockdowninitiatieven die 
tijdens de coronacrisis in het 
voorjaar van 2020 in sneltempo 
werden opgezet, weerspiegelden 
de grote honger naar kunst  
en cultuur en het belang van 
creativiteit. Amateurkunstenaars 
gingen op zoek naar wat wél nog 
mogelijk was en hoe ze verbon-
den konden blijven met elkaar en 
het publiek. Die verbondenheid  
is essentieel. Koorona – Koor 
kontra Korona – leverde er een 
mooi staaltje van: een virtueel 
koor dat individueel maar toch 
samen zingt. Ook bij eerder indi-
viduele disciplines, als fotografie, 
schrijven of beeldende kunst, 
bleek dat de beoefenaars op zoek 
waren naar verbondenheid en 
solidariteit. Eens te meer bleken 
amateurkunsten bruggenbouwers.

Maar er was ook nood aan 
reflectie over onze samenleving 
en de grote maatschappelijke 
uitdagingen na de coronacrisis. 
Creatief Schrijven merkte op dat 
mensen in de pen klommen om 
te ventileren wat de crisis met 
hen deed. De organisatie besloot 
deze teksten te verzamelen op 
Azertyfactor en een selectie te 
bundelen tot een ‘Witboek: leven 
na corona’. Het S.M.A.K. bundelt 
met ‘Tekeningen in lockdown’ 
dan weer een selectie tekeningen 
die tijdens de lockdown tot  
stand kwamen van jong en oud, 
kunstenaars en liefhebbers.  
Centraal in de bundel staat de 
idee dat tekenen een bijzondere 
en unieke menselijke eigenschap 
is. Via de tekeningen zie je het 
leven in lockdown passeren.

Amateurkunsten – en kunst  
en cultuur in het algemeen – 

bewezen nog maar eens hun 
maatschappelijke relevantie 
tijdens de coronacrisis. Veel  
amateurgezelschappen en orga-
nisaties dachten razendsnel hun 
werking om en kwamen zo tege-
moet aan de grote vraag. Maar 
hoewel digitale toepassingen 
zorgden voor een creatieve boost, 
is iedereen het erover eens dat 
digitaal geen alternatief is voor 
het echte werk. De wisselwerking 
op een podium, het ritme,  
de reacties van een livepubliek  
en het fysieke samenzijn zijn 
onvervangbaar.

Meer inclusie
Amateurkunsten hebben 
natuurlijk geen crisis nodig om 
bij te dragen aan onze samen-
leving. Verder in dit thema licht 
Koor&Stem toe hoe ze inzetten 
op integratie en participatie van 
migranten en vluchtelingen.  
In MoSaIC (Music for Sound 
Integration in the Creative 
Sector) vertellen muzikanten 
van diverse origine over hun 
(muzikale) achtergrond en delen 
ze muzikale tradities. In het 
Belgische luik van dit Europese 
samenwerkingsproject musiceren 
amateurmuzikanten en professi-
onals uit Rwanda, Tunesië, Tur-
kije, Iran, Duitsland, Roemenië, 
Nederland en België samen met 
amateurkoren en scholen. In het 
project Sing Me In zingen jonge 
vluchtelingen en migranten in 
verschillende Europese landen 
samen in scholen, koren, jeugd-
huizen en vluchtelingencentra. 
Zingen draagt bij tot integratie 
en participatie in de samenle-
ving. In thema 2 zagen we dat een 
groot deel van de amateurkunste-
naars niet louter Belgische roots 

De wisselwerking 
op een podium, 
het ritme, de reacties  
van een livepubliek
en het fysieke 
samenzijn zijn 
onvervangbaar

BEREIKEN

Maatschappelijke 
impact

http://www.koorona.be/
https://azertyfactor.be/wedstrijd/witboek-leven-na-corona
https://azertyfactor.be/wedstrijd/witboek-leven-na-corona
https://smak.be/nl/nieuws/tekenen-in-lockdown
https://europemosaic.eu/nl/mosaic-project-nl/
https://www.koorenstem.be/nl/project/sing-me-in
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heeft. Met het interculturele par-
ticipatieproject SESAM wilde de 
literaire sector ook de kinderboe-
kenkast diverser maken: “Omdat 
zwarte prinsessen nog steeds in 
de minderheid zijn”. Cultureel 
diverse schrijvers en illustratoren 
maakten in duo’s en gecoacht 
door Creatief Schrijven veertien 
kleurrijke en superdiverse pren-
tenboeken. 

Niet enkel op het vlak van cultu-
rele diversiteit is inclusie brood-
nodig, zoals we reeds konden 
zien in thema 4 — verbinden.  
Daar kwam o.a. De Stem van Ons  
Geheugen aan bod, dat zingen 
voor en met mensen met demen-
tie ondersteunt. Een impact traject  
van Koor&Stem (met Cera) 
toonde aan dat samenzingen met 
mensen met dementie de levens-
kwaliteit van alle zangpartners 
verhoogt; zowel van de mensen 
met dementie, de verzorgers 
als de intiatiefnemers. BREED-
BEELD wil met Seeing the  
Unseen slechtzienden ondersteu-
nen om zich visueel en auditief 
uit te drukken. Danspunt stimu-
leert dan weer choreografen en 
dansdocenten om inclusief aan  
de slag te gaan met mensen met 
een fysieke of mentale beperking.  
De praktijkgids Eigendraads  
en een reeks workshops voor 
dansdocenten helpen hen daarbij. 
Ook de Vlaamse editie van  
World Choir Games, het grootste 
amateurkorenevent ter wereld, 
wil zo inclusief mogelijk zijn.  
Zo trekt de jury bijvoorbeeld naar 
koren die zich niet naar de wed-
strijdzalen kunnen verplaatsen, 
zoals koren in een gevangenis, 
een woonzorgcentrum of een 
vluchtelingencentrum. 

Het zijn voorbeelden van lande-
lijke amateurkunstenorganisaties 
die het initiatief nemen om zelf 
inclusieve projecten te initiëren.  
Tegelijk ondersteunen ze be- 
staande projecten in het veld.  
Ze faciliteren individuen en groe-
pen om te werken aan inclusie 
en maatschappelijke impact in 
het algemeen. VLAMO bekroont 
jaarlijks muzikale initiatieven 
met impact. De VLAMO Award 
gaat naar vernieuwende initia-
tieven met artistieke kwaliteit én 
maatschappelijke impact. Verder 
in dit thema licht VLAMO toe 
waarom het in 2019 Fanfarathon 
tot winnaar uitriep.

Meer cultuurparticipatie
De impact van amateurkunsten 
gaat verder dan de beoefenaars 
en hun publiek. Amateurkunsten  
spelen een rol in het brede cultuur - 
landschap in Vlaanderen. Zoals in 
thema 4 — verbinden uitgebreid 
aan bod komt, leggen amateur-
kunsten voortdurend verbindin-
gen naar andere beleidsdomeinen 
en sectoren. Ze creëren meer-
waarde in projecten binnen het 
onderwijs, de jeugdsector, zorg en  
welzijn, en het sociaal-cultureel 
volwassenenwerk enzovoort. 
Bovendien vormen ze zowel de 
humus als een afzetmarkt voor  
de professionele kunsten.

In het bevolkingsonderzoek 
leggen de onderzoekers ook een 
link tussen actieve cultuurparti-
cipatie (amateurkunsten) en  
passieve cultuurparticipatie 
(naar voorstellingen, musea, 
concerten, of tentoonstellingen 
gaan). Al zou je denken dat actief 
participeren zoveel tijd kost dat 
het andere engagementen uit-
sluit, toch is dat niet het geval – 

Zingen draagt 
bij tot integratie 
en participatie in 
de samenleving

Wie aan actieve  
cultuurparticipatie 
doet, doet ook vaker 
aan receptieve  
cultuurparticipatie.
Zo bezoeken amateur-
kunstenaars dubbel  
zo vaak musea  
en bibliotheken

https://www.studiosesam.be/
https://www.koorenstem.be/nl/project/de-stem-van-ons-geheugen
https://www.koorenstem.be/nl/project/de-stem-van-ons-geheugen
https://breedbeeld.org/agenda/seeing-the-unseen
https://breedbeeld.org/agenda/seeing-the-unseen
https://www.danspunt.be/ons-aanbod/publicaties/eigendraads/
https://www.vlamo.be/node/6406628
https://www.fanfarathon.be/


CULTURELE 
ACTIVITEITEN
—in beeld

Amateurkunstenaars 
nemen gemiddeld 11% 
vaker deel aan culturele 
activiteiten dan anderen

bioscoop / filmfestival

cultureel erfgoed

concert / festival niet klassiek

bibliotheek bezoeken

theatervoorstelling

kunstmuseum / tentoonstelling

museum (natuur, technisch, historisch)

concert / festival klassiek – opera

stand-up comedy

musical

optreden fanfare – harmonie

ballet- / dansvoorstelling

literair evenement

circusvoorstelling

  TOTAAL

  BEOEFENAAR AMATEURKUNSTEN

   GEEN BEOEFENAAR AMATEURKUNSTEN

Culturele activiteiten
ten minste één keer gedaan
in de laatste zes maanden

Culturele waardering

10% 20% 30% 40% 50% 60%

2008 
VS. 2019

voor iedereen

NIET AK
VS. AK 

in 2019

2008 NIET AK2019 AK

65,8%54,9%

‘De overheid moet ook 
organisaties ondersteunen 

voor mensen die in hun vrije 
tijd creatief bezig zijn’59,6%54,2%

2008 NIET AK2019 AK

57,4%44,6%

‘Ik vind het belangrijk dat  
de overheid ervoor zorgt  
dat ook experimentele  
kunstwerken of kunst- 

vormen een kans krijgen’ 50,3%42,6%

2008 NIET AK2019 AK

74,7%57,8%

‘Zonder kunst 
en cultuur zou 

het leven 
heel saai zijn’65,3%52,6%

2008 NIET AK2019 AK

73,7%58,3%

‘Dat er mensen zijn die 
creatief zijn in hun vrije 

tijd vind ik een verrijking 
voor de samenleving’64,9%63,6%
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en dat geldt zeker voor amateur-
kunstenaars, zowel op het vlak 
van hun vrijetijds- als culturele 
activiteiten. Amateurkunstenaars 
gaan meer op reis, doen vaker uit-
stappen, gaan meer uit en volgen 
vaker een cursus. Specifiek voor 
culturele activiteiten is het ver-
schil tussen amateurkunstenaars 
en niet-amateurkunstenaars nog 
een pak groter. Een amateurkun-
stenaar neemt gemiddeld maar 
liefst 11% vaker deel aan allerlei 
culturele activiteiten dan een 
niet-amateurkunstenaar. Zo gaan 
die eersten beduidend vaker naar 
de bioscoop of een concert. Ama-
teurkunstenaars luisteren gevoe-
lig vaker naar alle muziekgenres, 
met – uiteraard – de muzikanten 
aan de kop van het peloton. Maar 
musea- en bibliotheekbezoeken 
spannen de kroon, want amateur-
kunstenaars bezoeken maar 
liefst dubbel zo vaak musea en  
bibliotheken! Met andere woor-
den: wie aan actieve cultuur-
participatie doet, doet ook vaker  
aan receptieve cultuurparti- 
cipatie.

Laten we even per amateurkunst-
discipline de link leggen met  
de meest verwante receptieve 
activiteit en die koppelen aan 
persoonlijke profielen. Goed  
voor een gedetailleerd beeld.  
Zo valt op dat wie zelf theater 
doet vaker naar theatervoor-
stellingen gaat. Ook valt het 
museum- en bioscoopbezoek op  
van wie zelf bezig is met beeld-
expressie en/of beeldende kunst. 
Jongeren zijn daarbij oververte-
genwoordigd en gaan ook bedui-
dend meer naar de bioscoop.  
Wie creatieve ouders heeft en 
DKO volgde, trekt vlotter naar 
een museum. Wie het financieel  
moeilijk heeft, gaat minder vaak  
naar museum en bioscoop. 
Grootstedelingen bezoeken vaker 
een museum, wie kinderen jonger 
dan 11 jaar heeft, doet dit dan 

Onderwijsniveau,  
gezinsachtergrond  
en financiële situatie  
hebben meer effect  
op receptieve dan op 
actieve participatie

Amateurkunsten- 
beoefenaars staan  
over het algemeen  
positiever tegenover 
kunst- en cultuurbeleid

weer minder. Dans wordt vooral 
beoefend door vrouwen en  
jongeren. Wanneer ouders een 
creatieve hobby hadden of heb-
ben, stijgt de kans om zelf te dan-
sen en naar dansvoorstellingen 
te gaan. En ook hier: wie moeilijk 
rondkomt, gaat nauwelijks naar 
dansvoorstellingen. Muziekcon-
certen bezoeken is vooral iets 
voor jongeren, mensen zonder 
inwonende kinderen, hoger  
opgeleiden en mensen van wie  
de ouders een creatieve hobby 
hadden. Schrijven en literaire 
evenementen of bibliotheken 
bezoeken is dan weer vooral weg-
gelegd voor vrouwen, jongeren en 
hoger opgeleiden en het gebeurt 
ook vaker in een grootstad.  
Algemeen zijn onderwijsniveau, 
gezinsachtergrond en financiële 
situatie bepalender voor  
‘receptieve cultuurparticipatie’  
(zoals museumbezoek) dan 
voor actieve participatie (zoals 
bezig zijn met beeldende kunst). 

Amateurkunstenbeoefenaars 
doen niet alleen vaker aan 
receptieve cultuurparticipatie, 
zoals naar een museum gaan 
of een concert bijwonen, maar 
staan ook over het algemeen 
positiever tegenover kunst- en 
cultuurbeleid, zo blijkt uit het 
onderzoek. De respondenten van 
het bevolkingsonderzoek kregen 
– net als tijdens het onderzoek 
van 2008 – stellingen voorgelegd 
over (amateur)kunst en kunsten-
beleid in het algemeen. Net als 
toen wijken de antwoorden van 
amateurkunstenaars af van die 
van de niet-amateurkunste-
naars. Opvallend én positief is 
dat de perceptie over kunsten 
en amateurkunsten in 2019 wat 
positiever is dan in 2008, voor de 
hele groep respondenten, zowel 
de amateurkunstenaars als de 
niet-amateurkunstenaars.  
Ook beleids- en financiële onder-
steuning kan rekenen op meer 

bijval. Die positievere houding is 
overigens groter bij mensen die 
nu geen creatieve hobby beoefe-
nen. Al zijn er uitzonderingen: 
minder niet-amateurkunstenaars 
dan in 2008 zijn het eens met de 
stelling dat een creatieve hobby 
waardevoller is dan een andere 
hobby of sport. Dat creatief  
bezig zijn sowieso goed is voor  
je persoonlijke ontwikkeling, 
wordt ook minder algemeen 
beaamd. Maar het dominante 
beeld is toch dat gratuite uitspra-
ken als “tegenwoordig moet je 
niets meer kunnen om een kun-
stenaar te zijn” minder aanslaan 
dan 11 jaar geleden. 
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DIVERSITEIT

Samen zingen, is een sociale activiteit die sterke 
emotionele banden smeedt. De gedeelde erva-
ring van schoonheid, inspanning en plezier is van 
onschatbare waarde. Dat maakt van zingen een 
uitstekende manier om mensen uit verschillende 
culturen en met verschillende achtergronden 
samen te brengen. Schijnbare verschillen ver-
dwijnen en maken plaats voor dialoog en begrip.

e sociale, lichamelijke en psychologische 
effecten van samen zingen, zijn voor vluch-
telingen erg relevant. Zingen kan een uiting 

zijn voor onderdrukte emoties en mogelijk verzacht het 
ook angst, eenzaamheid en frustratie. Het project Sing 
Me In waaraan Koor&Stem deelnam, richt zich specifiek 
op jonge vluchtelingen en migranten met een andere 
culturele achtergrond dan die van hun Europese gastland. 
Samen zingen – op school, in een koor, in een jeugdhuis, 
in een vluchtelingencentrum… – kan hun integratie en 
participatie in de samenleving verhogen.

Didactische tips aanreiken
Het project reikt kinder- en jeugdkoordirigenten, muziek-
leraren, sociaal werkers en andere geïnteresseerden  
specifieke didactische tips en methodes aan. Daar bestaat 
een grote behoefte aan: organisaties die met jonge 
migranten en vluchtelingen werken, staan vaak voor 
dezelfde uitdagingen, maar kunnen hun ervaringen en 
oplossingen niet altijd delen of vlot uitwisselen. 

Handboeken en een repertoiregids
Elf muziekorganisaties uit tien landen sloegen de handen  
ineen om goede praktijkvoorbeelden te verzamelen. 
Gebaseerd op die rijke input uit het veld en met de steun 
van experts en ervaringsdeskundigen, ontwikkelden ze 

samen nieuwe pedagogische inzichten. De samenwerking 
resulteerde onder meer in verschillende handboeken en  
een repertoiregids, die organisaties kunnen helpen bij de uit-
bouw van hun eigen projecten. Het materiaal is gratis  
te downloaden in elf talen via de European Choral Associaton 
Europa Cantat (europeanchoralassociation.org).

Muzikanten van diverse origines
MoSaIC staat voor Music for Sound Integration in the Creative 
Sector. In dit Europese, meerjarige project werkt Koor&Stem 
samen met partners uit Italië, Denemarken en Roemenië.  
Het project brengt muzikanten van diverse origines samen. Ze 
proberen de kennis over de muzikale tradities van migranten 
en niet-migranten te delen: wat zijn typische instrumenten uit 
een bepaald land of een regio? Welke rol speelt zang en muziek 
er in het dagelijkse leven? Hoe klinkt het als we elkaars tradities 
bij elkaar brengen? Met de artiesten zet Koor&Stem samen- 
werkingsverbanden op met koren en scholen in Vlaanderen. 

Voor een genuanceerder wereldbeeld
Aurélie Nyirabikali Lierman is artistiek coördinator voor Vlaan-
deren van het project. Ze komt uit Rwanda, werd er geadopteerd 
en groeide op in Brugge. Als radioproducer, zangeres en compo-
niste betekent muziek alles voor haar. “Mijn vroegste herinne-
ringen zijn gelinkt aan muziek. Toen ik zes was, brachten mijn 
ouders me naar een muziekacademie om mee te zingen in het 
koor. Ondanks de verlegenheid en de onzekerheid, voelde ik een 
moment van intens geluk. Ik besefte toen dat ik mijn hele leven 
wilde zingen. Ik gebruik nu mijn ervaring als radiojournaliste 
ook voor mijn composities van akoestische muziek en elektro-
nica. Ik vind het fijn om op een inclusieve manier naar muziek 
te kijken, door in mijn werk allerlei klanken toe te laten die niet 
altijd meteen als muziek worden beschouwd (spreekstemmen, 
alledaags omgevingsgeluid, de klank van gewone gebruiks- 
voorwerpen). En verhalen en context rond muziek te horen  
krijgen, leidt tot meer verbondenheid en begrip.”

— KOORENSTEM.BE

GRENZELOOS 
ZINGEN
SING ME IN 
EN MOSAIC: 
KOORZANG ALS 
INTERCULTUREEL 
INSTRUMENT

‘Verhalen 
en context 
rond muziek 
te horen 
krijgen, leidt 
tot meer 
verbondenheid 
en begrip’ 

— AURÉLIE NYIRABIKALI LIERMAN
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Omdat zwarte prinses-
sen nog steeds in de 
minderheid zijn

In de boekhandel moet je  
de schappen uitkammen  
voor een kinderboek met een  
hoofdpersonage een migratie
achtergrond. Daar wilde het 
interculturele participatie
project Studio Sesam  
verandering in brengen.

Toen coördinator Ingrid 
Tiggelovend kinderen met 
buitenlandse roots vroeg om 
een verhaal te verzinnen, ble
ken hun hoofdpersonages bijna 
nooit een migratieachtergrond 
te hebben. Problematisch, vond 
Ingrid. “Kinderboeken horen 
een correcte weerspiegeling 
van de samenleving te zijn. Als 
de leefwereld van de kinderen 
op een positieve manier in 
beeld komt, versterkt dat hun 
gevoel van eigenwaarde.” 

Ingrid Tiggelovend nam  
het heft in handen en zette 
twee edities van Sesam op. Ze 
bracht cultureel diverse schrij
vers en illustratoren samen en 
coachte hen twee jaar lang in 
samenwerking met Creatief 
Schrijven. Samen voerden ze 
een uitgebreid vooronderzoek. 
Ze luisterden naar de verhalen, 
bekommernissen en voorkeu
ren in multiculturele klassen 
en kwetsbare wijken. Creatief 
talent werd opgedeeld in duo’s 
die elk samen aan een super 
divers kinderboek werkten. 

In de verhalen ruimden 
Klaas en Lien het veld voor 
Fatima en Faoud. Laïla Koubaa 
en Tinne Van den Bossche 
vormden samen het kloppende 
hart achter Ik wil niet naar 

Naar het meest  
inclusieve zangevene-
ment ter wereld

De World Choir Games is  
het grootste zangevenement 
ter wereld: wedstrijden in  
28 categorieën, meer dan  
100 concerten en tal van koor- 
en zangworkshops. In juli 2021 
vindt de 11e editie plaats.  
Gent en Antwerpen worden 
omgetoverd tot festivalsteden 
en vele andere gemeenten zet-
ten activiteiten op om aan te  
sluiten bij dit grote koorfeest. 

Koor&Stem werd door de 
Vlaamse overheid gevraagd 
om de lokale organisatie op te 
nemen. Vanuit de eigen sociale 
waarden wil Koor&Stem deze 
editie uitdragen als The most 
inclusive games met een brede 
maatschappelijke gedragen-
heid. Naast logistieke voorzie-
ningen die de festivallocaties 
letterlijk toegankelijk maken 
voor minder mobiele personen, 
zorgt Koor&Stem voor activi-
teiten of begeleiding op maat 
van diverse, vaak kwetsbare, 
doelgroepen. 

Er werd een jury in het 
leven geroepen die naar een 
groep gaat die zich niet zelf 
naar de wedstrijdzalen kan ver-
plaatsen (zoals een gevangenis-
koor). De vele gratis concertjes 
en singalongs zorgen voor een 
breed aanbod. Voorbereidende 
zangsessies in armoedevereni-
gingen, een singalong op maat 
van senioren en mensen met 
dementie en vriendschapscon-
certen in o.a. opvangcentra 
voor vluchtelingen, in woon-
zorgcentra, bij de brandweer en 
in musea dragen de boodschap 

Marokko, een boekje dat het 
thema vervreemding aankaart. 
Laïla Koubaa: “Ik vind het 
enorm belangrijk dat alle kin-
deren kunnen dromen en zich 
herkennen in verhalen. Boeken 
en pennen zijn onze krachtigste 
wapens! Het Sesam-project 
wil een wij-gevoel creëren en 
een ‘wij-zij’-gevoel vermijden. 
Essentieel om hun integratie  
te doen slagen.”

SESAM mondde uit in veer-
tien kleurrijke prentenboeken. 
De auteurs stelden hun boeken 
voor op het Sesamfestival in 
2014 en 2017, twee dagen vol 
workshops, lezingen en meet 
& greets. De boeken zijn online 
te koop via de sites van Sesam, 
EPO distributiecentrum en  
ABC Uitgeverij.

— STUDIOSESAM.BE 

uit dat samen zingen voor 
iedereen is en mensen met 
elkaar verbindt.

Deze inclusieve boodschap 
werd extra in de verf gezet met 
de olympische ‘Koorvlam’ die in 
de aanloop van de WCG2021 als 
een estafette door Vlaanderen 
reist en wordt doorgegeven 
door koren, scholen, woon-
zorgcentra, gehandicapten-
voorzieningen, gevangenissen 
en opvangcentra. Zo staat de 
vlam symbool voor de grens-
overschrijdende verbindende 
kracht van het samen zingen. 
Ze steekt uiteindelijk het vuur 
aan waarmee de World Choir 
Games officieel voor geopend 
worden verklaard.

— KOORENSTEM.BE

MEER KLEUR 
IN KINDER-
BOEKEN
—SESAM  

THE MOST 
INCLUSIVE 
GAMES
—Koor&Stem

DIVERSITEIT INCLUSIE

‘Ik vind het 
enorm belang-
rijk dat alle kin-
deren kunnen 
dromen en zich 
herkennen in 
verhalen. Boe-
ken en pennen 
zijn onze krach-
tigste wapens!’ 

— LAÏLA KOUBAA

‘De ‘Koorvlam’ 
wordt door
gegeven door 
koren, scholen,  
woonzorgcentra,  
gehandicapten
voorzieningen, 
gevangenissen 
en opvangcentra’
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Dans voor mensen 
met een fysieke of 
mentale beperking

Heel wat mensen met een 
fysieke of mentale beperking 
houden van dans en beweging. 
Danspunt wil het dansveld aan-
moedigen om daar mee aan de 
slag te gaan, vanuit een inclu-
sieve visie die dansers met- en 
zonder beperking samenbrengt.  

KRACHT VAN
INCLUSIEVE 
DANS 
—Danspunt 

‘Mensen 
die willen 
dansen zijn 
dansers, 
punt’ 

— PHILINE JANSSENS

Danspunt prikkelt choreografen 
en dansdocenten om zo’n  
inclusieve, verrijkende werking 
uit te bouwen. De publicatie 
Eigendraads (2017) is het 
instrument. De praktijkgids 
bundelt expertise vanuit  
Platform-K, Demos en de oplei-
ding dans van het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen/AP 
Hogeschool. In samenwerking 
met de inclusieve danswerkplek 

Platform-K kwam er een reeks 
workshops voor dansdocenten 
die inclusief willen lesgeven. 

Frauke Seynnaeve is artistiek 
dansmedewerker bij Platform-K 
en werkt intensief mee aan 
het traject rond Eigendraads: 
“Lesgevers die een inclusieve 
danswerking hebben of ermee 
willen starten, hebben nood 
aan gedeelde kennis en willen 
ervaringen uitwisselen.” 

Philine Janssens van dansschool 
dans!Apen nam deel aan de 
workshop: “Naarmate onze 
school groeit, schrijven zich ook 
leerlingen in met andere noden. 
We  hebben een kind met het 
syndroom van Down en een 
meisje met een visuele beper-
king. Als docent tools in handen 
krijgen, is prima, maar eigenlijk  
is de volledige mindset aan  
verandering toe. Iedereen met 
een beperking zou overal aan 
moeten kunnen deelnemen,  
zonder gelabeld te worden. 
Mensen die willen dansen zijn 
dansers, punt”.

“We zien inclusieve initiatieven 
ontstaan, dus de workshop 
werpt zeker vruchten af”, aldus 
Frauke. “Maar er liggen nog veel 
opties open om inclusieve dans 
zichtbaar te maken bij een breed 
publiek.” Door zoals Danspunt 
via diverse projecten te tonen 
welke creatieve, fysieke en  
intellectuele verrijking dansers 
met een beperking bijdragen 
aan een artistiek proces.  

— DANSPUNT.BE/EIGENDRAADS

https://www.danspunt.be/ons-aanbod/publicaties/eigendraads/
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Slechtzienden als 
doelgroep voor 
fotografie en film

De inspiratiedag Seeing the 
Unseen was voor BREEDBEELD 
een stap in het onbekende. 
Voor een steunpunt voor 
visuele kunsten als fotografie 
en film, zijn slechtzienden géén 
voor de hand liggende doel-
groep. Toch zijn ook mensen 
met een visuele beperking op 
zoek naar creatieve manieren 
om zich visueel en auditief  
uit te drukken.

Seeing the Unseen werd  
een inspiratiedag om binnen  
de kunsten drempels voor men-
sen met een visuele beperking 
te identificeren en te verlagen. 
Het programma richtte zich  
op zowel slechtzienden, kunste-
naars en geïnteresseerden als 
op andere organisaties uit  
de kunstwereld en de socio- 
culturele en zorgsectoren.  
Voor verschillende organisaties 
die werken voor mensen met 
een visuele beperking een 
mooie gelegenheid om hun 
werking voor te stellen. 

De dag werd opgezet  
om zoveel mogelijk praktijk-
voorbeelden te laten zien, 
organisaties te inspireren en 
mensen met elkaar in contact 
te brengen. Naast lezingen,  
een documentaire (mét audio- 
descriptie) en workshops  
werden er ook interactieve 
rondetafelgesprekken geor-
ganiseerd om constructieve 
contacten te stimuleren en tot 
stand te brengen tussen de  
verschillende organisaties.

BREEDBEELD voegde 
daarbij ook zelf de daad bij het 

Impact
cultuurparticipatie 
op ouderen 

In oktober 2018 organiseerde 
OPENDOEK het internationale 
congres ‘AGE on stAGE’ in 
Genk, waarbij de impact van 
cultuurparticipatie op ouderen 
onderzocht werd en inspire-
rende methodieken werden 
verzameld. 

Twee dagen lang deelden  
95 binnen- en buitenlandse  
deskundigen hun inspiratie 
en kennis met de Vlaamse 
cultuur- en zorgsector via 
voorstellingen, films, keynotes, 
good practices, acts, discussies, 
panelgesprekken en netwerk-
momenten. OPENDOEK bracht 
hiermee een onderzoeksdebat 
op gang over hoe ze – en bij 
uitbreiding de hele Europese 
cultuursector – kan inspelen 
op de toenemende vergrijzing. 
Daarnaast wilde OPENDOEK 
ook de artistieke theaterbele-
ving en -expressie van ouderen 
in Vlaanderen en Brussel een 
boost geven door het lanceren 
van een nieuwe deelwerking 
waarin ouderen vanuit hun 
eigen beleving, ervaringen en 
persoonlijkheid een artistiek 
traject afleggen. In deze wer-
king is er ook plaats voor oude-
ren in zeer kwetsbare situaties, 
zoals mensen met dementie. 
OPENDOEK is ervan overtuigd 
dat dit bijdraagt tot een grotere 
zelfwaarde en actiever burger- 
schap van ouderen in onze 
samenleving. 

Een van de projecten die 
OPENDOEK sindsdien uitwerkte 
is ‘BALVOORAL!’ , een inter- 
generationele voorstelling rond 

woord en nam de toegankelijk-
heid van de eigen organisatie 
voor slechtzienden onder de 
loep op het vlak van fysieke 
drempels en online communi-
catie, zoals de website. Daar-
naast werden de kiemen gelegd 
voor een mooie samenwerking 
met de coördinatrice van de 
dag. Voor haar groeide dit sta-
geproject intussen uit tot een 
freelance-samenwerking die de 
inclusieve focus op projecten 
en evenementen bewaakt.

— BREEDBEELD.ORG 

bewegingstheater. Mensen  
uit verschillende Genkse ont-
moetingscentra voor senioren 
experimenteerden onder  
leiding van een choreografe 
met verhalend bewegings- 
theater, vertrekkend vanuit hun 
eigen ervaringen en leefwereld.

Ondertussen blijft OPEN-
DOEK haar internationale  
contacten verruimen en 
bestendigen door op regel- 
matige basis deel te nemen  
aan activiteiten in het buiten- 
land. Zo ging OPENDOEK met 
een delegatie ouderen uit 
Vlaanderen en Brussel naar  
het seniorentheaterkamp ‘Cou-
lourstorms & Frontiersongs’  
in Højer (Denemarken) van 
DATS en het ‘Don’t Look Back’ 
Seminar, de ‘CONNECT+’ work-
shops en ‘The Epic Awards’  
van Amateo, Voluntary Arts  
en Luminate in Edinburgh 
(Schotland).

SEEING 
THE 
UNSEEN
—BREEDBEELD

ARTISTIEK
TRAJECT 
VOOR OUDEREN 
—AGE on stAGE
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https://breedbeeld.org/agenda/seeing-the-unseen
https://www.opendoek.be/ageonstage/age-stage-0
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MUZIEK-
VERENIGINGEN 
GEVEN KLANK     
         EN KLEUR 
     AAN DE 
SAMENLEVING
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IMPACT

MUZIEK 
BUITEN 
DE LIJNTJES

DE VLAMO AWARD 
BEKROONT MUZIKALE  
INITIATIEVEN MET IMPACT

VLAMO wil muziekverenigingen aanmoedigen  
om buiten de lijntjes van de traditionele werking  
te kleuren. Hiervoor gaan we elk jaar op zoek  
naar een vernieuwend initiatief met artistieke  
kwaliteiten én maatschappelijke impact.  
Het initiatief dat het best in dit plaatje past  
wordt bekroond met de VLAMO Award. 

uziekverenigingen zijn er in allerlei maten  
en gewichten. Ze geven klank en kleur aan 
hun stad of gemeente, maar ook aan de 

samenleving. Daar mogen we best trots op zijn. Om hun  
buitengewone initiatieven te koesteren en naar waarde te 
schatten, werd de VLAMO Award in het leven geroepen. 

Een deskundig panel neemt alle inzendingen onder de loep 
en voorziet ze van feedback. Na een eerste selectie kiest  
het panel de genomineerden. Die krijgen naast advies ook  
een financiële ondersteuning om hun initiatief mee te  
verwezenlijken. In de aanloop naar de uitvoering zet VLAMO  
de genomineerden via haar communicatiekanalen vervolgens 
geregeld in de kijker. Tot slot verkiest het panel de winnaar  
in het begin van het daaropvolgende jaar. 

Winnaar VLAMO Award 2019
In 2019 ging de VLAMO Award naar Fanfarathon, een groot-
schalige muzikale marathon voor het goede doel. Organisator 
Fanfarathon vzw ontstond uit een samenwerkingsverband  
tussen drie lokale fanfares uit drie naburige dorpen:  
de KF De Kunstminnaars Kasterlee, KF Vreugd In Deugd 
Lichtaart en KF de Kempenzonen Tielen. De VLAMO Award- 
winnaar van 2019 overtuigde het panel door de geslaagde  
combinatie van een creatief concept (een muzikale marathon) 
en een grote impact op de omgeving.

Fanfarathon: drie dorpen, één doel!
Toen in 2015 kanker werd vastgesteld bij de dochter van  
een muzikante uit Lichtaart, kwam het gezin in contact met 
vrijwilligers van het Kinderkankerfonds. Ze hielpen het gezin 

door een heel woelige periode en uiteindelijk liep alles goed af. 
Bij de bestuursleden van de drie fanfares groeide vervolgens 
het idee om samen een groot benefiet te organiseren ten voor-
dele van het Kinderkankerfonds. In 2018 richtten ze Fanfara-
thon vzw op om het evenement in goede banen te leiden. 

Op 14 september 2019 marcheerden de drie verenigingen 
elk een individueel parcours van 13 km door hun dorp:  
het resultaat van een professionele voorbereiding. In hun  
zog volg den tal van bewoners en sympathisanten. Langs het 
parcours waren er diverse sponsoracties en recreatieve haltes.  
Tijdens de laatste kilometer marcheerden de drie fanfares  
als één groep naar het slotevenement, op de tonen van de  
– speciaal hiervoor gecomponeerde – Fanfarathonmars. 

Meer dan een benefiet
Dit initiatief was meer dan een benefiet. De fanfares wilden 
met de Fanfarathon een verbindende rol opnemen in de lokale 
gemeenschap. Mét succes: sterkhouders uit andere verenigingen  
zetten hun schouders onder het initiatief. Samen mobiliseerden  
ze 84 scholen en verenigingen. 79 sponsors toonden zich  
van hun beste kant en door de spontane hulp van enkele  
professionals werd het slotevenement een schot in de roos. 
Fanfarathon bracht een nooit geziene samenwerking op  
gang. Verenigingen ontwikkelden eigen sponsoracties  
en inspireerden elkaar. Het financiële resultaat kon niet  
uitblijven. De Fanfarathon bracht maar liefst 80.000 euro  
op voor het Kinderkankerfonds. 

Fanfares in de kijker
De fanfares brachten een hele gemeenschap bovendien niet 
alleen figuurlijk, maar ook letterlijk in beweging, en kozen  
er bewust voor om het marcheergebeuren – een vorm van 
optreden die tegenwoordig toch vaak ondergewaardeerd 
wordt – op een hedendaagse en positieve manier in de schijn-
werpers te zetten, zowel bij de muzikanten als het publiek. 

Mensen samenbrengen en verbinden door instrumentale 
muziek, de missie van VLAMO, werd hier op meer dan één 
manier in de praktijk omgezet. 

M

— VLAMOAWARD.COM 

https://vlamoaward.com/
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“In 2006 startte ik met een opleiding  
beeldhouwen aan de academie  
van Brugge. Daarvoor had ik al  
tekenen en schilderen gevolgd aan 
de academie in Oostende. Tijdens 
mijn opleiding beeldhouwen werd  
ik aangemoedigd om creatief om  
te gaan met materialen. Er werd niet 
alleen veel gewerkt, maar ook veel 
nagedacht en besproken. Beeldhou-
wen kan een vorm van communicatie 
zijn, een expressie, maar ook gewoon 
de weergave van iets moois. Zolang 
je de inhoud maar eerlijk weergeeft – 
één van de belangrijkste lessen die  
ik heb geleerd van onze leraar.  
Acht jaar academie hebben me voor-
bereid om alleen verder te zoeken 
naar steeds nieuwe creaties en  
misschien ook wel naar mezelf. 
Dieren in beweging maken, blijft mij 
motiveren. De mogelijkheden zijn 
oneindig en ik amuseer mij enorm.”

DIRK SANTENS
54 JAAR — ICHTEGEM
BEELDHOUWKUNST

“Deelnemen aan B-Jazz International 
Contest in 2013 was één van de vele 
stepping stones die mee mijn traject  
bepaalden. Het was een unieke 
wedstrijd, in de eerste plaats een 
opportuniteit om te mogen optreden 
voor een internationaal samenge-
stelde jury. Maar ook om muzikanten 
uit alle windstreken te ontmoeten 
en uiteraard om te laten zien wat we 
waard zijn. Ik ben nog altijd blij en 
fier dat we toen met brons naar huis 
gingen. Het leverde ons meteen  
wat media-aandacht en enkele 
optredens op. Met sommige mensen 
die ik toen leerde kennen, kruisen 
mijn wegen af en toe nog wel eens. 
Het was sowieso een verrijkende 
ervaring waar ik nu nóg de vruchten 
van pluk. B-Jazz was voor mij één van 
de duwtjes in de rug richting waar 
ik nu sta met Nordmann, MDCIII en 
mijn soloproject. Waarvoor dank.”

MATTIAS DE CRAENE
31 JAAR — GENT
JAZZ SAXOFOON

“Muziek betekent alles voor mij. 
Mijn vroegste herinneringen zijn 
gelinkt aan muziek. Toen ik zes was, 
brachten mijn ouders me naar een 
muziekacademie om mee te zingen 
in het koor. Ondanks de verlegenheid 
en de onzekerheid, voelde ik een 
moment van intens geluk. Ik besefte 
toen dat ik mijn hele leven wilde 
zingen. Ik gebruik nu mijn ervaring 
als radiojournaliste ook voor mijn 
composities van akoestische muziek 
en elektronica. Ik vind het fijn om  
op een inclusieve manier naar 
muziek te kijken, door in mijn werk 
allerlei klanken toe te laten die  
niet altijd meteen als muziek worden 
beschouwd (spreekstemmen,  
alledaags omgevingsgeluid, de klank 
van gewone gebruiksvoorwerpen). 
En verhalen en context rond muziek 
te horen krijgen, leidt tot meer  
verbondenheid en begrip.”

AURÉLIE NYIRABIKALI LIERMAN 
VEERTIGER — NEDERLAND
WOORD EN MUZIEK

… 
beseffen 
dat ik 
besta

… 
stappen 
vooruit 
zetten

… 
terugdenken 
aan mijn 
vroegste 
herinneringen ©
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“Als veertienjarige zat ik tijdens mijn eerste 
toneelvoorstelling gebiologeerd in de zaal.  
Het theater had een onweerstaanbare aantrek-
kingskracht op me, alsof er elk moment iets  
bijzonders kon gebeuren. Toneel werd mijn 
hobby. Een hele uitdaging voor dat schuchtere 
meisje dat werd uitgelachen omdat ze stotterde. 
Maar het stotteren werd overwonnen: net 20 
trad ik voor het eerst op in een avondvullende 
voorstelling. Vanaf toen beheerste toneel mijn 
leven. Een vriendje of liefje moest verdragen 
dat ik meermaals in de week moest repeteren 
en teksten instuderen én dat dat mijn priori-
teit was. Toneel is nog altijd mijn vlucht uit de 
dagelijkse sleur. Zodra ik op weg ga naar een 
repetitie, word ik iemand anders. Ik kaap een 
personage en word een vrouw met andere 
intimiteiten. Ook wanneer ik een stuk regisseer, 
speur ik overal naar mogelijkheden, situaties, 
details die ik in het stuk kan gebruiken. Ik verza-
mel thuis ook heel veel spulletjes. De zolder  
ligt al vol. Mijn man zegt weleens dat hij ‘toneel-
weduwnaar’ is – en ergens klopt dat wel.”

GWEN DEPREZ
64 JAAR — LEFFINGE
THEATER

“Film is een soort van noodzakelijkheid in mijn 
leven. Iedereen heeft wel een passie (of wil er een) 
en als je veel met een discipline bezig bent, dan ben 
je ‘gepassioneerd’. Maar voor mij gaat het verder. 
Als puber was ik niet echt een hoogvlieger op 
school. Ik probeerde jobs uit als ober, beveiligings-
man, kok,… Ik was nergens écht goed in. Maar film, 
film is voor mij je van het… Een beetje vreemd mis-
schien: hoe meer ik met film bezig ben, hoe minder 
graag ik ernaar kijk. Je ziet de mechanismen, de 
trucage, de bedoeling van de regisseur. Je laat de 
film en het verhaal minder binnenkomen, je analy-
seert meer de betekenis van bepaalde elementen, 
de inzet van de filmcrew, het vallen en opstaan… 
Het geeft alleen méér zin om zelf weer aan de slag 
te gaan! Word je dan nog eens beloond voor het 
harde werk – de prijs voor Beste documentaire op 
het BREEDBEELD kortfilmfestival 2019 voor mijn 
film Mother’s was de eerste die ik ooit won – dan 
weet je dat je goed bezig bent. En dat het verhaal 
dat je wil vertellen – ondanks alle fallbacks – over-
komt bij een breder publiek. De tranen die toen 
vloeiden waren van vreugde en opluchting!”

HIPPOLYTE LEIBOVICI 
23 JAAR — BRUSSEL
FILM

“In mijn zoektocht naar meer  
tactiliteit in mijn ontwerpproces  
als interieurvormgever, studeerde  
ik ook Textielontwerp aan School  
of Arts in Gent. Vanuit mijn fascinatie 
voor oude ambachten onderzoek 
ik het trage proces van handweven. 
Mijn werk typeert een frisse en 
gevoelige aanpak op vlak van kleur, 
motief en materiaal. Omdat ze duur-
zamer zijn, kies ik voor natuurlijke 
materialen zoals linnen en wol.  
Op mijn weefgetouwen creëer ik 
graag unieke series handgeweven 
textiel voor mode- en interieur- 
toepassingen.”

SOPHIE VANWYNSBERGHE
34 JAAR — KORTRIJK
TEXTIEL

… 
speuren 
naar nieuwe 
mogelijkheden

… 
ontsnappen 
en reizen

…
voelen 
dat ik iets 
goed kan
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