AMATEURKUNSTEN IN CIJFERS
37 %

71 %

36%

van de Vlamingen
ouder dan 14 jaar,
beoefent minstens 1
creatieve discipline

van de 14 - tot
17-jarigen beoefent
kunst

spendeert elk jaar 250
tot 1000 euro aan
kunstbeoefening in de
vrije tijd

25%

67 %

7,6u

is artistiek opgeleid,
grotendeels binnen het
DKO maar ook in hoge
mate buiten het
onderwijscircuit

associeert het begrip
'amateurkunst' met
enthousiasme en
creativiteit

besteedt een
amateurkunstenaar
gemiddeld per week
aan zijn creatieve
tijdsinvulling

Amateurkunstenaars
zetten zich vaak in als
vrijwilliger en hebben
een groot sociaal
netwerk

Jongeren van nietBelgische afkomst
beoefenen even vaak
kunst als jongeren van
Belgische afkomst,
maar minder in clubof onderwijs
verband

Ontspanning,
zelfontwikkeling, zin
om te leren en samenzijn
met gelijkgezinden zijn
de belangrijkste
drijfveren om
kunst te beoefenen

Leerkrachten zijn in hun
vrije tijd zeer actief
met kunst bezig

FORUM VOOR
AMATEURKUNSTEN

Optredens,
toonmomenten
en evenementen zetten
aan om zelf kunst
te beoefenen

ASO-leerlingen krijgen
vaker de kans om actief
aan kunst deel te nemen
dan leerlingen uit het
BSO en TSO

WEGWIJS IN GELD EN ADVIES
Heel wat groepen en individuele kunstenaars zoeken
steun om hun droom te realiseren. Om die zoektocht te
vereenvoudigen centraliseert het Forum subsidielijnen en
alternatieve geldstromen in een ONLINE SUBSIDIEWIJZER.
Je vindt er projectsubsidies, wedstrijdreglementen,
fondsen, beurzen, tijdelijke of thematische oproepen.
Naast geld, kan coaching of advies op maat jouw initiatief
versterken. De 9 amateurkunstenorganisaties kunnen je
helpen. Vraag hun ondersteuning!
www.amateurkunsten.be
/subsidiewijzer
/kunstzinnigevingerafdruk
/ruimtevooramateurkunsten
/lokaalcultuurbeleid

Forum voor Amateurkunsten werkt aan een
samenhangend beleid, uitstraling en toekomstvisie rond
amateurkunsten. Het werkt daarvoor intens samen met en
voor de 9 erkende amateurkunstenorganisaties
Het Forum vormt de brug tussen de sector en een breed
netwerk van aanverwante sectoren. Waar mogelijk
stimuleren we samenwerking. Het Forum is een
gesprekspartner en adviseur voor overheden en
beleidsmakers. We werken kennisgestuurd, op basis van
onderzoek en voeling met het veld.
MEER LEZEN?
www.amateurkunsten.be
/amateurkunsteninbeeld
/snapshotamateurkunsten
/DNAvandeamateurkunsten

WEEK VAN DE
AMATEURKUNSTEN
De Week van de Amateurkunsten is een tiendaags
kunstenfestival (eind april tot begin mei) voor en door
iedereen die gepassioneerd is door kunst in de vrije tijd.
Ze zet overal in Vlaanderen en Brussel de pracht van zelf
kunst maken in de kijker. Acteurs, fotografen, schilders,
muzikanten, tekenaars, performers, schrijvers, zangers,
filmmakers en dansers geven het beste van zichzelf.
Het Forum voor Amateurkunsten zorgt
voor het centrale thema, voor inspiratie en
ludieke insteken en voor een stevige
communicatiecampagne. Daarnaast
spoort het zoveel mogelijk steden en
gemeenten, maar ook individuele
kunstenaars, groepen en
kunstenorganisaties aan om collectief hun
schouders te zetten onder hun Week van
de Amateurkunsten.
De Week van de Amateurkunsten is een manier om
erkenning af te dwingen, nieuwe contacten te leggen, te
experimenteren en de kracht van kunst in onze
samenleving extra in de verf te zetten.
www.wak.be

AMATEURKUNSTEN

IN VLAANDEREN
"Ik geloof niet in talent. Er is alleen maar
goesting, hard werken; de goesting om het
nodige werk te doen. De
amateurkunstenverenigingen geven al die
goesting de kans om uit hun kast of garage te
kruipen. Iedereen begint als liefhebber.”
Johan Heldenbergh, acteur

Taalkundig gezien heeft het woord amateurkunst, roots in
het Latijn. Amare betekent houden van. Liefde voor de
kunst, passie en goesting, zijn drijfveren voor
amateurkunstenaars. Het gaat om mensen als u en ik die
in de vrije tijd een vorm van kunst beoefenen. Als bron van
plezier en uiting van hun persoonlijke passie. Met hun
eigenzinnige kijk geven ze toegevoegde waarde aan de
wereld.
Van sociaal dier tot ultrakunstzinnig artiest, van
traditiegetrouw tot experimenteel of innovatief, van
ontluikend talent tot ambitieuze duizendpoot, van
stedelijke cultuuromnivoor tot verbindend
plattelandsfiguur, van Europeaan tot wereldburger... over
alle disciplines heen, los van leeftijd of achtergrond,
beoefenen mensen kunst in de vrije tijd.
Amateurkunstenaars bevinden zich op een snijlijn met
cultuureducatie en onderwijs, jeugdwerk en deeltijds
kunstonderwijs, professionele kunsten en welzijn,
participatie en lokaal vrijetijdsbeleid.
Met 2 miljoen zijn ze, de amateurkunstenaars in
Vlaanderen en Brussel. Er zijn negen
amateurkunstenorganisaties om hen te ondersteunen.
Die 9 organisaties zijn, samen met het Forum voor
Amateurkunsten, erkend door de Vlaamse Overheid. Zij
ondersteunen meer dan 10.000 groepen en een veelvoud
aan individuele kunstenaars.
Deze publicatie maakt je wegwijs in de sector
amateurkunsten.

CENTRUM VOOR
BEELDEXPRESSIE

KOOR&STEM
Koor&Stem ondersteunt iedereen die graag zingt, brengt
zingende mensen samen en promoot koorwerking in
Vlaanderen. Hun initiatieven helpen koorleden om beter te
zingen en om dat met nog meer plezier te doen.
Zowel koren, zanggroepen, vocale ensembles als
individuele zangers kunnen bij Koor&Stem terecht voor
opleiding, advies, coaching en allerlei dienstverlening.

De Stem van ons Geheugen ** Doewap ** Sing Me In
www.koorenstem.be

Het Centrum voor Beeldexpressie is er voor iedereen die in
zijn of haar vrije tijd bezig is met FOTOGRAFIE, FILM of
MEDIAKUNST. Je krijgt er informatie en advies op maat.
Verder kan je je beeldend talent ook uitleven in
tentoonstellingen, filmfestivals, wedstrijden,
feedbackmomenten, gespreksavonden en studiedagen.
Iedereen met een passie voor beeldtaal kan bij het
Centrum voor Beeldexpressie terecht, leden genieten van
extra voordelen.
Beeld Express ** ZOOM ** Photo View ** Ciné Public ** ...
www.beeldexpressie.be

KUNSTWERKT
KUNSTWERKT is de creatieve bondgenoot van iedereen
die BEELDENDE KUNST beoefent. Net als kunst zelf zet
KUNSTWERKT aan tot actie en reactie, tot bedenken,
maken en overschouwen.
Met toonkansen en experimenten moedigt KUNSTWERKT
beeldende kunstbeoefenaars aan en daagt hen uit om te
proeven én te verdiepen. Informatie, workshops,
expomaterialen, uitleenkoffers, atelierbezoeken… voor al
deze zaken en meer kan je bij KUNSTWERKT terecht.
KUNSTLETTERS ** Drawing Days ** Designed by ME ** ...
www.kunstwerkt.be

OPENDOEK

DANSPUNT

CREATIEF SCHRIJVEN

OPENDOEK is er voor iedereen die gek is van theater.
Zowel individuele theaterliefhebbers als toneelgroepen
blijven via OPENDOEK op de hoogte van het reilen en
zeilen van het THEATER in Vlaanderen en Brussel.

Danspunt is er voor iedereen met een passie
voor DANS, zowel actieve dansbeoefenaars als
dansliefhebbers.
Danspunt organiseert cursussen, infosessies en
inspiratiedagen voor docenten, makers en dansers.

Creatief Schrijven is gepassioneerd door taal en is een
open huis voor iedereen die schrijft of wil schrijven.

OPENDOEK regelt verzekeringen, organiseert cursussen,
geeft repertoireadvies en coaching, organiseert festivals
en veel meer. Kijk – beleef – proef – voel en speel!

JongDOEK ** Spots op West ** Landjuweel ** Theaterbib
www.opendoek.be

De Grote Belgische Dansvitrine ** Dag van de Dans ** ...
www.danspunt.be

VLAMO
Vlamo (Vlaamse Amateurmuziekorganisatie) wil mensen
samenbrengen en verbinden door INSTRUMENTALE
MUZIEK. Ze willen een platform creëren en faciliteren.
Ruimte, tijd en plaats maken voor instrumentale
amateurmuziek.
Vlamo zorgt voor praktische en artistieke ondersteuning
en speelkansen, wedstrijden, les en begeleiding,
verzekering, ... Kortom alles wat een muzikant nodig kan
hebben voor het leren, inoefenen of opvoeren van
muziek.
Klankbord ** Vlamo Award ** Van Toeten noch blazen
www.vlamo.be

Danspunt biedt onbekend talent een scène en begeleidt
hen in hun artistiek parcours. Danspunt informeert over
diverse kwesties die dans aanbelangen: van je statuut of
financieringsmogelijkheden tot het dansaanbod in
Vlaanderen en Brussel.

MUZIEKMOZAIEK
Muziekliefhebbers jong en oud, individuele muzikanten,
folk- en jazzgroepen, organisatoren... ieder die interesse
heeft in alle genres binnen FOLK- en of JAZZMUZIEK kan
bij Muziekmozaïek terecht.
Muziekmozaïek geeft workshops, muziekstages en
speelkansen aan muziekgroepen of individuele
muzikanten. Op festivalvlak kun je genieten van
nationaal en internationaal talent tijdens het
volksmuziekfestival Gooikoorts en B-Jazz plaatst jong
internationaal jazztalent in de schijnwerpers d.m.v. een
wedstrijd.
Jazzmozaïek ** Folkmagazine ** Gooikoorts ** B-Jazz ** ...
www.muziekmozaiek.be

Creatief Schrijven geeft kansen voor beginnende en
semi-professionele SCHRIJVERS IN ALLE GENRES en wil
bijdragen tot een duurzaam schrijflandschap door
literaire initiatieven op te zetten of te ondersteunen,
door je wegwijs te maken in het schrijfveld, door
antwoord te geven op schrijfvragen of door cursussen
en podiumkansen te bieden.
Verzin ** Azertyfactor ** Schrijfdag ** Naft voor Woord ** ...
www.creatiefschrijven.be

POPPUNT
Poppunt zet zich in voor MUZIKANTEN EN DJ'S uit pop,
rock, dance en aanverwante genres. Of je nu je eerste
snaren spant, je eerste nummers aan elkaar mixt of op
het punt staat een platencontract te tekenen: Poppunt
steunt muzikanten over de hele lijn.
Poppunt bestaat uit muziekliefhebbers die zich elke dag
inspannen om het leven van muzikanten en dj’s
interessanter en aangenamer te maken. Dagelijks helpt
Poppunt je vooruit met info en advies, podium- en
mediakansen.
Poppunt magazine ** Vi.be ** Play & Produce ** Lokale Helden
www.poppunt.be

