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Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Kunsten en Erfgoed bestaat in 2010 vier jaar. In zijn pril bestaan heeft het agentschap intussen
een hele weg afgelegd, waarin traditie en vernieuwing hand in hand gaan.
Traditie staat voor de continue borging van een rijk en gediversifieerd kunsten- en cultureel
erfgoedlandschap met de inzet van professionele mensen en middelen die kunnen bogen op een
goed uitgebouwd instrumentarium .
Vernieuwing staat voor de permanente zorg voor verdieping en verbetering van de
dienstverlening en de interne werking en voor het mee vorm geven aan de ontwikkeling van een
beleidsvisie. Met het organisatietraject Kunsten en Erfgoed 2015 komen we hier ruimschoots aan
tegemoet.
2009 was een politiek overgangsjaar: een regimewissel die traditioneel gepaard gaat met
het aanreiken van nieuwe beleidsopties en het opfrissen van afspraken voor een optimale
samenwerking met bewindvoerders en collega’s. Aan de optekening van nieuwe beleidspistes
ging een heel traject vooraf. Het was in menig opzicht een vruchtbaar parcours. Talrijke
beleidsopties vonden hun weg naar de beleidsnota Cultuur voor de periode 2009-2014.
De ideeën en concrete voorstellen vormen voor de komende jaren een blijvende inspiratiebron
voor beleidsvernieuwing.
In 2010 zetten we mee onze schouders onder het Cultuurforum, een grootscheepse dialoog met
de cultuursector, die moet uitmonden in een gedragen visie op de staat van cultuur en op de
uitdagingen voor het komende decennium. Met deze oefening wil het cultuurbeleid aansluiting
vinden bij de doelstellingen in het kader van Vlaanderen in Actie en het Pact 2020.
Om het kunsten- en cultureel erfgoedveld blijvend zuurstof te bieden gaan we intussen op
zoek naar nieuwe vormen van ondersteuning en naar alternatieve pistes voor financiering. We
besteden ruim aandacht aan de internationale ambities en we hebben oog voor de duurzame
aspecten van cultuurbeleid. Dit vertaalt zich in nieuwe horizonten voor digitalisering en de
ecologische en economische dimensie van het kunsten- en cultureel erfgoedbeleid.
De komende jaren zullen we meer dan ooit een beroep moeten doen op onze creatieve krachten
om de verdeling van schaarse middelen met een maximale effectiviteit en efficiëntie te
realiseren. Als onderdeel van de Vlaamse overheid zal het agentschap hiervoor dan ook mee extra
inspanningen leveren.

Jos Van Rillaer
Administrateur-generaal
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Kunsten en Erfgoed: een inleiding

1.1

Structuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Het hoofdbestuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed bestaat uit twee afdelingen en de
Diensten van de administrateur-generaal (zie bijlage 10.1).
De afdeling Kunsten voert het kunstenbeleid uit. De afdeling bestaat uit vier teams:
•
het team Muziek, Festivals, Letteren, Audiovisuele Kunsten en Sociaal-artistiek
•
het team Podiumkunsten, Kunstencentra, Werkplaatsen, Kunsteducatie en Culturele
Publicaties
•
het team Beeldende Kunsten, Architectuur en Vormgeving
•
het team Kunsten Internationaal.
De afdeling Erfgoed voert het cultureel-erfgoedbeleid uit. Deze afdeling bestaat uit twee teams
en een cel:
•
het team Cultureel Erfgoedorganisaties
•
het team Collectie Vlaanderen
•
de cel Erfgoed Internationaal.
De Diensten van de administrateur-generaal behandelen de overkoepelende materies en
verzorgen de interne werking van het agentschap.
Kunsten en Erfgoed is ook:
•
het Kasteel van Gaasbeek
•
de Landcommanderij Alden Biesen
•
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
•
het Frans Masereel Centrum.

1.2

Missie en taken

Missie
Kunsten en Erfgoed draagt als uitvoerder van het beleid van de Vlaamse overheid, actief
bij aan de ontwikkeling van een kwalitatief en divers (professioneel) kunsten- en cultureel
erfgoedlandschap.
Het agentschap gaat het engagement aan om een uniek en centraal knooppunt van expertise te worden.
In zijn permanente professionele ontwikkeling staan toekomstgerichtheid, resultaten,
verantwoordelijkheid, enthousiasme en integriteit centraal.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft tot taak binnen de beleidsvelden professionele kunsten
en cultureel erfgoed:
•
het erkennen, subsidiëren, adviseren, inspecteren, controleren en evalueren van actoren
•
het ondersteunen van de beleidsuitvoerende commissies die een niet-bindend advies
geven over de inhoudelijke beoordeling van individuele dossiers
•
het aansturen van gemeentebesturen en provinciebesturen
•
het aansturen en evalueren van sectorale steunpunten
•
het aansturen van particuliere voorzieningen die overheidstaken uitvoeren
•
het aansturen van cultuurspreidende initiatieven
•
het zorgen voor het uitbouwen en onderhouden van internationale sectorale contacten
•
het geven van beleidsgerichte input aan en overleggen met het departement met het oog
op de beleidsvoorbereiding en beleidsevaluatie door het departement
•
het beheer van het Masereelcentrum, het domein Gaasbeek en de landcommanderij
Alden Biesen
•
het beheer van het roerend cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap.
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1.3

Begroting

De beschikbare middelen van het agentschap hebben enerzijds betrekking op de eigen
werking (apparaatskredieten: lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, …) en
anderzijds op de uitvoering van het kunsten- en erfgoedbeleid (subsidies, dotaties, aankopen
van kunstwerken, …). De beleidskredieten zijn opgesplitst volgens de beide beleidsvelden
kunsten en erfgoed. Het gaat in hoofdzaak om middelen ter uitvoering van respectievelijk het
Kunstendecreet en het Cultureel – erfgoeddecreet. Daarnaast zijn er ook middelen die betrekking
hebben op beide velden samen (communicatie, subsidies voor publicaties, subsidies art. 62 bis
Financieringswet, subsidies aanvullende tewerkstelling…)
Sinds 1 januari 2009 is het KMSKA een intern verzelfstandigd agentschap. Het deel loonkosten
en werkingskosten die gerelateerd waren aan het KMSKA werden vanuit de begroting van het
intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed overgeheveld naar de specifieke begroting
van het intern verzelfstandigd agentschap KMSKA. De middelen van het agentschap KMSKA
zijn niet in dit jaarverslag opgenomen. Voor 2009 werd de dotatie aan de DAB KMSKA nog
uitzonderlijk betaald vanuit het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Apparaatskredieten

BEDRAG IN EURO

Loonkredieten 2009
Hoofdbestuur, Landcommanderij Alden Biesen, Kasteel van Gaasbeek
Werkingsmiddelen (exclusief ICT-middelen*) 2009
TOTAAL

7.060.000
571.000
7.631.000

* ICT-middelen worden samen beheerd met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en
het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

BEleidskredieten 2009

BEDRAG IN EURO

erfgoed

36.037.594

Kunsten

151.605.000

kunsten en erfgoed

7.381.986

DAB KMSKA

2.909.000

TOTAAL

205.564.580
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Kunsten

2.1

Regelgeving

De regelgeving voor de subsidiëring van professionele kunstdisciplines is sinds 1 januari 2006
verankerd in het Kunstendecreet. Dit decreet biedt een open en samenhangend kader voor alle
kunstvormen1: podiumkunsten, muziek, beeldende en audiovisuele kunst, letteren2, architectuur,
vormgeving, nieuwe media, en alle mengvormen daarvan. Over alle disciplines heen wordt een
uniforme subsidieregeling voorzien, gebaseerd op kwaliteitsbeoordeling.
Sinds 2006 wordt dus ook de subsidiëring van de professionele muzieksector geregeld door
het allesomvattende Kunstendecreet, met uitzondering van de meerjarig gesubsidieerde
muziekorganisaties. Zij vielen tot en met 2006 nog onder het Muziekdecreet, en worden pas
sinds 2007 gesubsidieerd op basis van het Kunstendecreet. Vandaar dat de meerjarige subsidies,
in tegenstelling tot bij de andere sectoren, bij deze organisaties niet zijn opgesplitst in een tweeen vierjarige periode, maar onmiddellijk voor drie jaren werden toegekend. Vanaf 2010 loopt de
timing dan wel gelijk met de andere sectoren.
De advies- en beslissingsmomenten in de eerste jaren van de toepassing van het decreet vormden
een interessante praktijktest. Zij brachten een aantal technische en inhoudelijke knelpunten aan
het licht die mee aan de basis lagen van de decreetwijziging in 2008.
Een bijkomende aanpassing die hierbij werd doorgevoerd, is de toekenning van driejarige
werkingssubsidies als een beslissing moet worden genomen in een jaar waarin er verkiezingen
voor het Vlaams Parlement plaatsvinden. Deze situatie deed zich voor in 2009. De beslissing
die in 2009 is genomen over de aanvragen voor een meerjarige subsidie heeft dan ook voor alle
organisaties betrekking op de periode 2010-2012, ongeacht of zij voordien voor twee dan wel vier
jaar werden gesubsidieerd.
De volledige regelgeving vindt haar neerslag in de volgende teksten:
•

•
•

•

•

1

2

met uitzondering van
literatuur (Vlaams Fonds
voor de Letteren) en film
(Vlaams Audiovisueel
Fonds)
niet-literaire segment
van algemeen-culturele en
kunstkritische publicaties

•
•

het decreet van 2 april 2004 houdende de subsidiëring van kunstenorganisaties,
kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie en organisaties voor sociaal-artistieke
werking, internationale initiatieven, publicaties en steunpunten
het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 houdende de uitvoering van het
Kunstendecreet van 23 april 2004
het decreet van 3 juni 2005 tot wijziging van het decreet van 2 april 2004 houdende
de subsidiëring van kunstenorganisaties, kunstenaars, organisaties voor kunsteducatie
en organisaties voor sociaal-artistieke werking, internationale initiatieven, publicaties
en steunpunten
het besluit van de Vlaamse Regering van 20 oktober 2006 houdende bepaling van
aanvullende beoordelingscriteria ter uitvoering van artikel 8, § 2, van het Kunstendecreet van 2 april 2004
het decreet van 22 december 2006 houdende de wijziging van het Kunstendecreet van
2 april 2004
het decreet van 20 juni 2008 tot wijziging van het Kunstendecreet
het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 betreffende de uitvoering van
het Kunstendecreet van 2 april 2004, gewijzigd bij de decreten van 3 juni 2005,
22 december 2006 en 20 juni 2008.

De bepalingen van het laatste gewijzigde decreet en uitvoeringsbesluit die betrekking hebben
op de subsidiëring, worden voor het eerst toegepast op alle aanvragen tot subsidiëring vanaf
1 januari 2010. De bepalingen die betrekking hebben op de subsidiëring van instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap treden pas in werking op 1 januari 2011.
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2.2

Besluitvorming

De afdeling Kunsten, de beoordelingscommissies, de minister en in sommige gevallen de
Vlaamse Regering hebben elk hun specifieke taken binnen het besluitvormingsproces.

2.2.1

Afdeling

De afdeling Kunsten zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van de
aanvraagdossiers en de zakelijke beoordeling ervan. Zij bezorgt de zakelijke en inhoudelijke
adviezen aan de minister en volgt de subsidiedossiers op.
Ontvankelijkheidsonderzoek. Dit houdt de vraag in of het dossier tijdig en binnen de juiste
regelgeving werd ingediend. De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van het resultaat.
Zakelijke beoordeling. De afdeling stelt voor elke ontvankelijke subsidieaanvraag een
zakelijk advies (financiële en beheersmatige aspecten) op. Voor de verschillende disciplines
en sectoren zijn afzonderlijke beoordelingscriteria opgesteld (met onder meer positionering,
langetermijnvisie, landelijke en/of internationale uitstraling). Ze bezorgt elk dossier, samen met
de zakelijke beoordeling, aan de beoordelingscommissie. Deze formuleert een inhoudelijk advies.
Opvolging van subsidiedossiers. Nadat de minister of de Vlaamse Regering een beslissing
genomen heeft over de aanvragen, doorlopen de dossiers waarover een positieve beslissing is
genomen een financiële goedkeuringsprocedure (advies Inspectie van Financiën, vastlegging
van het budget, enzovoort) en stelt de afdeling de subsidiebesluiten op. Zodra deze laatste
ondertekend zijn door de minister brengt de afdeling de aanvrager op de hoogte van de
beslissing.
De werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald op basis van een actieplan en een begroting,
en verantwoord aan de hand van een inhoudelijk en financieel jaarverslag. De afdeling voert op
regelmatige basis visitaties uit om de werking van de organisaties, onder meer aan de hand van
de voornoemde documenten, op te volgen.
De projectsubsidies worden verantwoord op basis van een financieel en inhoudelijk verslag. De
afdeling controleert deze documenten en nodigt, indien zij dit wenselijk acht, de aanvragers
uit om aan de hand van het verslag het verloop van het project te komen toelichten. De
afdeling communiceert schriftelijk met de aanvrager over de uitbetaling en de in te dienen
verantwoordingsstukken.

2.2.2

Beoordelingscommissies

Er zijn beoordelingscommissies (zie bijlage 10.2) voor de verschillende sectoren:
multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals, theater, dans, muziektheater,
muziek, beeldende kunst, architectuur en vormgeving, audiovisuele kunsten, kunsteducatie,
sociaal-artistieke werking, publicaties. Overkoepelend is er de adviescommissie kunsten.
Inhoudelijke beoordeling. De subsidieaanvragen voor de structurele werkingen en de
projecten worden voor kwalitatief-inhoudelijke beoordeling voorgelegd aan de bevoegde
beoordelingscommissie. De leden van die commissies zijn mensen die over expertise beschikken
in een of meer deelaspecten van het kunstenveld.
De beoordelingscommissies baseren hun adviezen op artistieke/inhoudelijke criteria.
De commissie formuleert een advies over de aanvraag voor een werkings- of projectsubsidie
en stelt, indien nodig, een rangorde op.
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2.2.3

Minister en/of Vlaamse Regering

Voor elk aanvraagdossier ontvangt de Vlaamse minister van Cultuur de (zakelijke)
adviezen van het agentschap en de (inhoudelijke) adviezen van de beoordelingscommissies.
Op basis hiervan neemt de Vlaamse minister van Cultuur een beslissing of formuleert de minister
een voorstel aan de Vlaamse Regering, die uiteindelijk beslist.
Bij de beoordeling van de aanvragen hanteert de minister een referentiekader dat overkoepelend
is voor alle sectoren en dat sterk bepaald is door de voorgelegde adviezen van de commissies
en het agentschap. De criteria die worden gehanteerd in het Kunstendecreet zijn cruciaal voor
de beslissing over de aanvragen. Zo moeten organisaties die een aanvraag indienen voor een
meerjarige ondersteuning op artistiek vlak een toonaangevende rol spelen, kwalitatief werk
brengen of een wezenlijke bijdrage leveren tot nieuwe ontwikkelingen. Voorts moeten ze een
duurzaam professionalisme op financieel en organisatorisch vlak aan de dag leggen, en moet
worden gezorgd voor diversiteit en interculturaliteit in het culturele aanbod.

2.3

Subsidiestromen

Subsidies voor het geheel van de werking zijn subsidies die op twee- of vierjarige basis
worden toegekend en die bijdragen aan de basis-, personeels- en werkingskosten van de
organisaties.
Het vierjarige werkingsbudget biedt organisaties bestaanszekerheid en geeft hun de kans om een
langetermijnvisie en -planning uit te werken.
Het tweejarige werkingsbudget kan worden gebruikt:
•
als autonome subsidievorm voor organisaties die baat hebben bij kortetermijn
ondersteuning
•
als niet-projectgebonden instapmogelijkheid voor nieuwkomers die goed op weg zijn
een continue werking uit te bouwen
•
als uitstap- of heroriënteringsmaatregel voor organisaties die niet langer aan de
criteria voor vierjarige ondersteuning voldoen.
Deze subsidies worden toegekend aan kunstenorganisaties en organisaties voor sociaal-artistieke
en kunsteducatieve werking. Kunstensteunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap
ontvangen meerjarige subsidies voor een periode van respectievelijk vier en vijf jaren .
Projectsubsidies hebben tot doel organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund
worden de kans te bieden om één project, afgerond in tijd en doelstelling, te realiseren. Ze
zijn gericht op het uitproberen van allerhande initiatieven en experimenten, en dit buiten de
bestaande structuren. Ze worden toegekend aan organisaties die een project willen realiseren op
het vlak van de kunsten, kunsteducatie of het sociaal-artistieke.
Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan kunstenaars van wie (de
mogelijkheden tot) œuvre-ontwikkeling positief worden ingeschat. Er is sprake van
een verwachtingspatroon, dat echter niet gegarandeerd is. Van kunstenaars die een
ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in hun kunstcreatie
engageren, de toegekende beurs daartoe aanwenden en hiervan verslag uitbrengen.
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Projectbeurzen kunnen worden aangevraagd door kunstenaars ter ondersteuning van een
specifiek project, dat zich onder meer kan situeren op het vlak van de presentatie van een œuvre,
de reflectie over een œuvre, of de productie van een specifiek werk. Ze beogen een concreet
resultaat: een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een uitvoering,
een betere reflectieve omkadering van het œuvre van de kunstenaar, de integratie van een
kunstwerk in de openbare ruimte. Projectbeurzen moeten achteraf worden verantwoord,
zowel inhoudelijk (met een inhoudelijk verslag) als financieel (met een gestaafd overzicht van
inkomsten en uitgaven).
Kunstenaars die een project wensen te realiseren in 2010 dienden in het najaar van 2009
niet langer een aanvraag in voor een projectbeurs maar voor een projectsubsidie aan
kunstenaars, naar analogie met de projectsubsidie aan organisaties. De regelgeving in het
Kunstendecreet van 2 april 2004 was sterk bepaald door de op dat ogenblik gangbare praktijk
in de beeldende kunstensector. Kunstenaars uit de podiumkunsten en muziek kwamen enkel
in aanmerking voor beurzen op het vlak van de reflectie – op zich reeds een vaag begrip – en
niet voor beurzen op het vlak van creatie en presentatie. De praktijk heeft uitgewezen dat de
regeling niet aangepast was aan deze disciplines. Daarom is een systeem gecreëerd dat praktisch
toepasbaar is voor alle kunstenaars, onafhankelijk van de sector waarbinnen ze werken.
De doelstelling van de projectsubsidie aan kunstenaars en de projectsubsidie aan organisaties is
dezelfde, namelijk de gerichtheid op een resultaat. Het verschil tussen beide vormen ligt in de al
dan niet individuele uitvoering van het project.
De projectsubsidie voor kunstenaars geeft jonge kunstenaars kansen om kleinere projecten uit te
voeren, zonder dat zij verplicht zijn om een rechtspersoon op te richten. Dit beleidsinstrument
laat de kunstenaar met andere woorden toe een duidelijk groeipad te volgen in zijn of haar
carrière. Bovendien kan deze subsidievorm worden beschouwd als een concretisering van het
zogenaamde rugzakje waarmee de kunstenaars naar de grote kunstenorganisaties kunnen
stappen om zo een eigen plek binnen het landschap te veroveren.
Subsidies voor creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever ter ondersteuning
van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de beeldende kunst, de
muziek of de podiumkunsten. De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden
binnen een bepaalde termijn.
Subsidies aan internationale initiatieven worden toegekend voor internationale projecten,
werkverblijven, internationale netwerkorganisaties, tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en
transportkosten vanuit en naar het buitenland, en vertalingen uit het Nederlands naar andere
talen en omgekeerd. Bij de laatste decreetwijziging is ook de mogelijkheid ingevoerd om een
subsidie aan te vragen voor de voorbereiding van een internationaal project binnen een Europees
subsidieprogramma.
De subsidies aan internationale initiatieven worden besproken in hoofdstuk 6.
Subsidies voor publicaties zijn te vergelijken met structurele subsidies en projectsubsidies.
De uitgevers van periodieke publicaties ontvangen subsidies in de vorm van een structurele
ondersteuning voor 2 of 4 jaar. De subsidies voor niet-periodieke publicaties worden per
publicatie toegekend.
Subsidies voor opnameprojecten worden toegekend voor de registratie op een drager van
artistieke uitvoeringen en van kunsteducatieve activiteiten.
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De subsidies binnen het Kunstendecreet voor 2009 kunnen als volgt worden samengevat:

SUBSIDIEVORM

GOEDGEKEURD

BEDRAG IN EURO

Procentuele verhouding

Meerjarige subsidies Kunstendecreet

242

85.146.417,13

Projectsubsidies

148

3.640.500,00

2,60%

Ontwikkelingsgerichte beurzen

121

1.006.700,00

0,73%

Projectbeurzen

49

353.438,00

0,72%

Creatieopdrachten

114

274.995,00

0,25%

Meerjarige subsidies periodieke publicaties

11

422.509,78

0,30%

Niet-periodieke publicaties

11

69.700,00

0,05%

Opnameprojecten

41

145.747,00

0,10%

Internationaal

446

1.177.193,00

Instellingen Vlaamse Gemeenschap

5

43.951.994,85

Steunpunten

5

3.063.988,10

TOTAAL

1204

139.998.187,86

60,82%

0,84%
31,39%
2,19%
100,00%

2,19%
STEUNPUNTEN
60,82%
MEERJARIGE SUBSIDIES
KUNSTENDECREET

31,39%
INSTELLINGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP

0,84%
INTERNATIONAAL

0,73%
ONTWIKKELINGSGERICHTE BEURZEN
0,10%
OPNAMEPROJECTEN
0,05%
NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES
0,30%
MEERJARIGE SUBSIDIES PERIODIEKE PUBLICATIES
0,25%
CREATIEOPDRACHTEN
0,72%
PROJECTBEURZEN

2,60%
PROJECTSUBSIDIES
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2.3.1

Subsidies voor het geheel van de werking
Algemeen. De volgende organisaties kunnen subsidies voor het geheel van de 		
werking krijgen:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kunstencentra
festivals
organisaties voor Nederlandstalige dramatische kunst
organisaties voor dans
organisaties voor muziektheater
muziekgroepen en muziekensembles
concertorganisaties
muziekclubs
werkplaatsen
organisaties voor beeldende kunst
architectuurorganisaties
organisaties voor audiovisuele kunsten
organisaties voor kunsteducatie
organisaties voor sociaal-artistieke werking
instellingen van de Vlaamse Gemeenschap (zie hoofdstuk 5)
steunpunten.

Subsidies voor het geheel van de werking voorzien middelen voor de subsidiëring van basis-,
personeels- en werkingskosten van de organisaties voor een termijn van twee of drie jaren.
Periode 2006 - 2007/2009 en 2008 - 2009
51 organisaties ontvingen een meerjarige ondersteuning voor de periode 2006 - 2009, 82
organisaties voor de periode 2007 - 2009, en 109 organisaties voor de periode 2008 - 2009.
Voor al deze organisaties was 2009 dus het laatste jaar van de periode waarvoor zij een
meerjarige subsidie toegekend kregen. Voor de toekenning van een nieuwe meerjarige subsidie
moesten zij uiterlijk 1 oktober 2008 opnieuw een aanvraagdossier indienen.
Periode 2010 - 2012
Het gewijzigde decreet van 20 juni 2008 voorziet dat alle meerjarige werkingssubsidies
uitzonderlijk voor een termijn van drie jaren worden toegekend als de beslissing daarover wordt
genomen in een jaar waarin verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvinden. Dit was het
geval in 2009. In totaal werden er 368 aanvragen ingediend, waarvan er 3 onontvankelijk waren.
In april 2009 is over deze aanvragen een beslissing genomen over het al dan niet toekennen van
een subsidie.
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Onderstaande tabel biedt een overzicht voor 2009 van de subsidiebedragen op meerjarige basis
per discipline.
discipline

Gesubsidieerd

BEDRAG IN EURO

Procentuele verhouding

Architectuur en vormgeving

6

346.192,61

0,41%

Audiovisuele kunsten

12

1.184.317,14

1,39%

Beeldende Kunst

11

1.118.036,90

1,31%

Dans

9

5.185.164,07

6,09%

Muziektheater

8

3.584.786,15

4,21%

Theater

36

24.726.618,99

Festivals

36

7.220.813,67

8,48%

Sociaal-artistieke werking

10

2.088.980,48

2,45%

Kunsteducatieve werking

12

2.978.975,86

Kunstencentra

22

16.490.012,63

Werkplaatsen

23

3.197.904,94

Muziek

57

17.024.613,69

Totaal

242

85.146.417,13

29,04%

3,50%
19,37%
3,76%
19,99%
100,00%

0,41%
Architectuur en vormgeving

20%
muziek

1,39%
Audiovisuele kunsten
3,76%
Werkplaatsen
1,31%
beeldende kunst
6,09%
dans
4,21%
Muziektheater

29,04%
theater

19,37%
Kunstencentra
3,5%
Kunsteducatieve werking
2,45%
Sociaal-artistieke werking

8,48%
festivals
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2.3.2

Projectsubsidies

Via projectsubsidies kunnen organisaties die niet op meerjarige basis ondersteund
worden één project realiseren, afgerond in tijd en doelstelling. Projectsubsidies maken het
mogelijk om allerhande initiatieven en experimenten uit te proberen buiten de bestaande
meerjarig gesubsidieerde organisaties. Het gaat hier om projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nederlandstalige dramatische kunst
dans
muziektheater
muziek
beeldende kunst
architectuur
vormgeving
audiovisuele kunst
festivals
kunsteducatie
sociaal-artistiek werk.

Ook een mengvorm van bovenstaande disciplines kan voor een projectsubsidie in aanmerking
komen.
Kunstenorganisaties die gesubsidieerd worden voor het geheel van hun werking voor een
bedrag dat lager is dan 300.000 euro, kunnen bijkomend een subsidie aanvragen voor een
kunsteducatief of sociaal-artistiek project. Organisaties die op meerjarige basis ondersteund
worden voor een bedrag gelijk aan of hoger dan 300.000 euro, komen niet in aanmerking voor
projectsubsidies.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectsubsidies voor 2009 per discipline.
DISCIpline

GOEDGEKEURD

BEDRAG IN EURO

Procentuele verhouding

Architectuur en vormgeving

5

71.500,00

1,96%

Audiovisuele kunsten

9

215.500,00

5,92%

Beeldende kunst

11

230.000,00

6,32%

Dans

19

680.000,00

18,68%

Muziektheater

9

600.000,00

16,48%

Theater

15

695.000,00

19,09%

Sociaal-artistieke werking

10

278.000,00

7,64%

Kunsteducatieve werking

4

Muziek

62

Multidisciplinair

4

TOTAAL

148

80.000,00

2,20%

625.500,00

17,18%

165.000,00

4,53%

3.640.500,00

100,00%

1,96%
Architectuur en vormgeving

5,92%
Audiovisuele kunsten

4,53%
multidisciplinair

6,32%
beeldende kunst

17,18%
muziek

2,20%
Kunsteducatieve werking

7,64%
Sociaal-artistieke werking

18,68%
dans

16,48%
Muziektheater
19,09%
theater
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2.3.3

Ondersteuning van kunstenaars

De ondersteuning van individuele kunstenaars gebeurt voornamelijk via
ontwikkelingsgerichte beurzen, projectbeurzen/projectsubsidies aan kunstenaars en
creatieopdrachten. Naargelang de plaats die de kunstenaar inneemt in het culturele landschap en
de projecten die hij of zij wenst te realiseren, kunnen verschillende soorten van subsidies worden
aangevraagd. Zowel de reeds erkende, gevestigde kunstenaar als de nog beginnende, zoekende
kunstenaar komt voor ondersteuning in aanmerking.
Ontwikkelingsgerichte beurzen. Ontwikkelingsgerichte beurzen worden toegekend aan
kunstenaars aan wiens œuvre een bijzondere kwaliteit of bijzondere mogelijkheden worden
toegeschreven. Er is dus sprake van een duidelijk verwachtingspatroon, dat echter niet
gegarandeerd is.
Van kunstenaars die een ontwikkelingsgerichte beurs ontvangen, wordt verwacht dat zij zich in
hun kunstcreatie engageren, dat ze de toegekende beurs daartoe aanwenden en dat ze daarvan
verslag uitbrengen. Daarom worden ontwikkelingsgerichte beurzen altijd volledig uitbetaald
(mits aan de rapporteringplicht wordt voldaan). Dat is ook het geval als de verhoopte positieve
œuvre-ontwikkeling, die de reden was waarom de beurs werd toegekend, uitblijft.
Zoals de naam aangeeft, wil de Vlaamse overheid met deze beurzen de ontwikkeling van een
œuvre ondersteunen. Kunst komt er alleen door het risico van de creatie – een risico op creatief
en op financieel vlak. Het beleid wil de mogelijkheden verbeteren om die risico’s daadwerkelijk te
kunnen nemen.

Ontwikkelingsgerichte beurzen

GOEDGEKEURD

Architectuur

1

BEDRAG IN EURO

Audiovisuele kunsten

1

Beeldende kunst

76

577.000,00

Dans

18

120.200,00

Muziektheater

2

Theater

20

Muziek

3

TOTAAL

121

8.000,00
7.000,00

10.000,00
258.000,00
26.500,00
1.006.700,00

Projectbeurzen. Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars om de realisatie van een
specifiek project te ondersteunen. Het kan gaan om de presentatie van een œuvre, de reflectie
betreffende een œuvre, of de productie van een specifiek werk. Een dergelijke subsidie beoogt
een concreet resultaat (een tentoonstelling, de realisatie van een kunstwerk of muziekstuk, een
uitvoering, een betere reflectieve omkadering van het œuvre van de kunstenaar, de integratie van
een kunstwerk in de openbare ruimte).
Anders dan bij een ontwikkelingsgerichte beurs, moet de aanvraag voor een projectbeurs
vergezeld gaan van een ontwerpbudget. De plannen en kosten voor het project zijn op het
moment van de aanvraag immers al voldoende concreet. Projectbeurzen moeten zowel
inhoudelijk verantwoord worden (via een inhoudelijk verslag) als financieel (via een gestaafd
overzicht van inkomsten en uitgaven).
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Ontwikkelingsgerichte beurzen en projectbeurzen worden in principe verleend en uitbetaald
aan de kunstenaar. De Vlaamse Regering kan evenwel in bepaalde gevallen besluiten dat die
subsidies, geheel of ten dele, niet aan de kunstenaar zelf worden uitbetaald, maar aan een door
de kunstenaar aan te duiden rechtspersoon of feitelijke vereniging.

Projectbeurzen

GOEDGEKEURD

Architectuur

5

BEDRAG IN EURO
54.000,00

Audiovisuele kunsten

6

52.500,00

Beeldende kunst

22

Dans

7

41.500,00

Theater

14

64.138,00

Muziek

1

TOTAAL

49

136.300,00

5.000,00
353.438,00

Creatieopdrachten. Creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgever, ter
ondersteuning van de creatie en presentatie van nieuwe werken binnen het veld van de
beeldende kunst, de muziek en de podiumkunsten.
De creatieopdracht moet publiek getoond of uitgevoerd worden binnen een bepaalde termijn.
De opdrachtgevers sluiten een contract af met de kunstenaar die de creatie zal uitvoeren.
Hoewel de creatieopdrachten worden toegekend aan de opdrachtgevers, komt deze subsidievorm
de scheppende kunstenaars ten goede. De grote meerderheid van de opdrachten zijn
compositieopdrachten. Dat heeft vooral te maken met het feit dat deze subsidievorm ook binnen
het vroegere Muziekdecreet al frequent werd gebruikt.

DISCIPLINE

GOEDGEKEURD

Beeldende kunst

2

34.640,00

Muziektheater

2

14.000,00

Theater

8

41.500,00

Muziek

102

184.855,00

TOTAAL

114

274.995,00
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2.4

Architectuur en vormgeving

Voor de disciplines architectuur en vormgeving focust het kunstenbeleid in hoofdzaak op
presentatie, reflectie en debat. De creatie van architectuur en vormgeving wordt aangestuurd
vanuit andere domeinen zoals economie, onderwijs, huisvesting en ruimtelijke ordening.
Steunpunt. 2009 was het derde jaar van de lopende samenwerkingsovereenkomst met
het Vlaams Architectuurinstituut (VAi), die werd gesloten voor de periode 2007 - 2009.
In tegenstelling tot de andere kunstensteunpunten heeft het VAi een bijzondere bijkomende
opdracht inzake publiekswerking. Het gaat hoofdzakelijk om de organisatie van de tweejaarlijkse
Dag van de Architectuur (georganiseerd op 11 oktober 2009) en de productie van het
tweejaarlijkse Jaarboek Architectuur Vlaanderen (wordt gepubliceerd in juni 2010).
Overleg. Ook in 2009 was er overleg tussen het VAi, het kabinet en de afdeling Kunsten over
de werking van en de langetermijnvisie op het VAi. Het Overlegplatform Lokale Initiatieven
Architectuurcultuur (OLIA) kwam op initiatief van het VAi regelmatig samen met als
voornaamste onderwerp de voorbereiding van de Dag van de Architectuur 2009. Het VAi
wisselt ook maandelijks informatie uit met de Vlaamse Bouwmeester over concrete projecten,
publicaties en eigen initiatieven.
In juni 2009 organiseerden het Vlaams Architectuurinstituut, de beoordelingscommissie
architectuur en vormgeving en het agentschap Kunsten en Erfgoed een reeks infosessies
met medewerking van de organisaties Stad en Architectuur, Designplatform Limburg,
Bozar Architecture en Design Vlaanderen. Hieraan nam een honderdtal personen deel.

2.4.1

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sectoren architectuur en vormgeving worden zes organisaties ondersteund
voor de periode 2008 - 2009, waarvan vier architectuurorganisaties en twee organisaties binnen
de sector vormgeving.
In 2009 ontvingen zij subsidies voor een totaalbedrag van 346.192,61 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.1.1.
In 2009 besliste de Vlaamse Regering tevens over de subsidiëring van architectuur- en
vormgevingsorganisaties in de periode 2010 - 2012. Aan acht organisaties, waarvan twee
werkplaatsen, werd een totaalbedrag van 560.000 euro toegekend. De stijging is onder meer toe
te schrijven aan het feit dat aan een aantal organisaties voor de eerste maal op meerjarige basis
gesubsidieerd wordt.

2.4.2

Projectsubsidies

Organisaties die geen meerjarige werkingssubsidie krijgen, kunnen wel op
projectmatige basis ondersteund worden. In 2009 werd een totaalbedrag van 71.500 euro aan
projectsubsidies toegekend. Vijf van de twaalf aanvragen werden gehonoreerd. Ter vergelijking:
in 2006 werd een bedrag van 12.000 euro aan projectsubsidies toegekend (twee van de zeven
aanvragen gehonoreerd), in 2007 20.000 euro (twee van de twaalf aanvragen gehonoreerd) en in
2008 159.500 euro (twaalf van de achttien aanvragen gehonoreerd). Deze wisselende bedragen
zijn een gevolg van de variatie in het jaarlijkse aantal aanvragen en in de artistieke kwaliteit en/
of relevantie van de voorgestelde projecten.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.1.2.
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2.4.3

Kunstenaars

Via het Kunstendecreet kunnen ontwerpers (individuele architecten en vormgevers)
aanvragen indienen voor ontwikkelingsgerichte beurzen en projectbeurzen. Op die manier
kan ontwerpmatig onderzoek worden ondersteund dat zich richt op de culturele waarde
van architectuur en vormgeving. In 2009 werden een ontwikkelingsgerichte beurs en vijf
projectbeurzen toegekend voor een totaalbedrag van 62.000 euro. Ter vergelijking: in 2006 werd
een bedrag van 10.000 euro aan beurzen toegekend, in 2007 22.500 euro en in 2008
62.000 euro.
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.1.3.

2.5

Audiovisuele kunsten

Organisaties die niet in aanmerking komen voor subsidiëring bij het Vlaams Audiovisueel
Fonds (VAF) kunnen sinds de invoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 binnen dit
kader een subsidie aanvragen voor hun activiteiten. In de periode 2006 - 2008 kwamen de
subsidies vooral terecht bij audiovisuele organisaties met een presentatierol of met aandacht
voor het educatieve aspect. Vanaf 2008 biedt het VAF geen ondersteuning meer aan voor (non
single screen) mediakunst. Het VAF beperkte zich vanaf dan tot zijn kerntaak: het ondersteunen
van filmprojecten. Omdat de non single screen mediakunst meer bij audiovisuele kunsten
aanleunt dan bij filmproductie, kunnen organisaties die werkzaam zijn in deze sector subsidies
aanvragen in het kader van het Kunstendecreet. In de korte periode dat er in het kader van het
Kunstendecreet subsidies toegekend worden voor creatie in de audiovisuele kunsten buiten de
film, valt er een gestage stijging in het totale subsidiebedrag aan deze kunstdiscipline vast te
stellen.
Organisaties en kunstenaars met projecten in de nieuwe en experimentele mediakunst kunnen
vanaf eind 2007 projectsubsidies aanvragen onder het Kunstendecreet. De subsidies voor
projecten, creatieopdrachten, opnameprojecten en individuele kunstenaarsbeurzen vallen al
sinds begin 2006 onder het Kunstendecreet. Maar tot eind 2007 was ook ondersteuning via het
VAF voor non-single screen projecten nog mogelijk. Sinds de mogelijkheid tot ondersteuning
door het VAF voor non-single screen kunst wegviel, kunnen de audiovisuele kunstenaars ook
ondersteuning aanvragen binnen het Kunstendecreet. Vanaf 2008 merken we dan ook een
significante stijging van de individuele aanvragen die zich doorzet in 2009.
Het totale toegekende subsidiebedrag in 2009 is hierdoor en mede door de indexatie van de
meerjarige subsidies licht gestegen tegenover 2008.

2.5.1

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sector van de audiovisuele kunsten worden in totaal twaalf organisaties op
meerjarige basis gesubsidieerd, waarvan vier voor de periode 2006 - 2009 en de acht overige
voor de periode 2008 - 2009. In totaal werd in 2009 voor deze organisaties 1.184.317,14 euro
uitgetrokken.
Een overzicht van deze werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.1.
Voor de periode 2010-2012 werden er 29 aanvragen voor een meerjarige subsidie audiovisuele
kunsten ingediend. Daarbij waren zeven aanvragen voor een festival, twee voor een werkplaats
en twintig aanvragen voor een meerjarige ondersteuning van een audiovisuele organisatie.
Zestien organisaties werden positief gehonoreerd voor een totaalbedrag van 1.789.000 euro, vier
festivals voor een totaalbedrag van 320.000 euro en twee werkplaatsen voor een totaalbedrag
van 130.000 euro. In totaal werd een bedrag van 2.239.000 euro toegekend aan 22 organisaties.
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2.5.2

Projectsubsidies

Voor 2009 werden zestien aanvragen voor projectsubsidies ingediend. Aan negen
organisaties werden subsidies toegekend voor in totaal 215.500 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.2.

2.5.3

Kunstenaars

Er werden twee aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend, waarvan
er een werd gehonoreerd voor een bedrag van 7.000 euro. Daarnaast waren er negen aanvragen
voor een projectbeurs, waarvan er zes gehonoreerd werden voor in totaal 52.500 euro. Dit is
een significante stijging t.o.v. 2008 en wijst erop dat de audiovisuele kunstenaars zich stilaan
bewust worden van de subsidiemogelijkheid in het kader van het Kunstendecreet, naast de
ondersteuningsmogelijkheden binnen het VAF.
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.2.3.

2.6

Beeldende kunst

Het beeldende kunstbeleid heeft als doelstelling de creatie van kwalitatieve beeldende kunst
te bevorderen, de presentatie verder te professionaliseren, en de belangstelling voor en vraag
naar hedendaagse beeldende kunst te verdiepen en te vergroten. De introductie van het
Kunstendecreet bleek voor de ontwikkeling van het veld een belangrijke katalysator.

2.6.1

Meerjarige werkingssubsidies

Het Kunstendecreet biedt organisaties die voornamelijk of uitsluitend rond
hedendaagse beeldende kunst werken de kans om hun werking te professionaliseren. Dit houdt
in: professioneel beleid en opvolging op artistiek maar ook op zakelijk vlak, het bevorderen van
samenwerking en netwerking, correcte vergoedingen voor personeel en medewerkers, maar ook
de begeleiding en ondersteuning (niet uitsluitend financieel maar bijvoorbeeld ook logistiek)
van de kunstenaars. Hoewel een goede invulling van deze vereisten in het voordeel van de sector
werkt, hangt er ook een stevig prijskaartje aan vast. Met de invoering van het Kunstendecreet
heeft de Vlaamse overheid dan ook een belangrijke financiële inhaalbeweging in gang gezet voor
de ondersteuning van de beeldende kunstsector.
In totaal krijgen elf organisaties een meerjarige werkingssubsidie als beeldende kunstorganisatie,
waarvan twee voor de periode 2006 - 2009 en negen voor 2008 - 2009. Zij ontvingen in 2009
subsidies voor een totaalbedrag van 1.118.036,90 euro. Daarnaast ondersteunt de overheid een
aantal organisaties die actief zijn op het vlak van de beeldende kunst maar die gesubsidieerd
worden als kunstencentrum, werkplaats, festival of periodieke publicatie.
De totale werkingsmiddelen die naar organisaties in de beeldende kunstsector gaan, liggen
hierdoor op ca. 5,35 miljoen euro. Ter vergelijking: in 2005 (het laatste jaar voor de aanvang van
het Kunstendecreet) bedroeg het totale budget voor de ondersteuning van jaarwerkingen in de
beeldende kunstsector nog 1.823.000 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.3.1.
De Vlaamse overheid ondersteunt ook de vzw Kunst In Huis op meerjarige basis (zie hoofdstuk 7).
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In 2009 besliste de Vlaamse Regering tevens over de subsidiëring van beeldende
kunstorganisaties in de periode 2010 - 2012. Aan 21 organisaties werd een totaalbedrag van
4.715.000 euro toegekend. De afname in het totaalbudget is toe te schrijven aan het feit dat
enkele organisaties die tot 2009 binnen de sector beeldende kunst gesubsidieerd werden hun
aanvraag voor een werkingssubsidie vanaf 2010 binnen een andere sector (zoals audiovisuele
kunsten of multidisciplinair) indienden.

2.6.2

Projectsubsidies

Organisaties die geen meerjarige werkingssubsidie krijgen, kunnen wel op
projectmatige basis ondersteund worden. In 2009 ontvingen elf organisaties projectsubsidies
voor een totaalbedrag van 230.000 euro. Ter vergelijking: in 2005 werd een bedrag van 140.000
euro aan projectsubsidies toegekend, in 2006 250.000 euro, in 2007 110.000 euro en in 2008
200.000 euro. Deze wisselende bedragen – waaruit, in tegenstelling tot de evolutie bij meerjarige
subsidiëring, geen duidelijke lijn valt af te leiden – zijn een gevolg van de variatie in het jaarlijkse
aantal aanvragen en in de artistieke kwaliteit en/of relevantie van de voorgestelde projecten.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.3.2.

2.6.3

Kunstenaars

Beurzen. Vanwege het belang van de individuele scheppende kunstenaar binnen
deze sector werd met de invoering van het Kunstendecreet ook ruime aandacht besteed aan de
kunstenaarsbeurzen. In 2008 werd een totaalbedrag van 713.300 euro aan ontwikkelingsgerichte
beurzen en projectbeurzen toegekend aan beeldende kunstenaars.

Creatieopdrachten. In 2009 kregen twee opdrachtgevers een subsidie om aan beeldende
kunstenaars een creatieopdracht toe te kennen. Het totaalbedrag van die subsidies was
34.640 euro – een lichte stijging t.o.v. het totaalbedrag van 31.500 euro dat in 2008 werd
toegekend.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.3.3.

2.7

Dans

Net als in de voorgaande jaren was er in 2009 heel wat beweging en overleg binnen de
danssector. Zo heeft de beoordelingscommissie dans op 4 juni werkbezoeken afgelegd bij
vzw Zoo en vzw WorkSpaceBrussels en op 8 juni 2009 was er een werkbezoek bij
vzw Les Ballets C. de la B.
Tijdens deze gesprekken werd van gedachten gewisseld over de voorbije werkingsperiode en
kregen de gezelschappen de gelegenheid om feedback te geven over de advisering door de
commissie voor de nieuwe subsidieperiode 2010-2012. Ook de toekomstige werking van de
organisaties kwam aan bod.

2.7.1

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de danssector worden negen organisaties op meerjarige basis ondersteund,
waarvan vijf voor de periode 2006 - 2009 en vier voor 2008 - 2009. Samen ontvingen zij in 2009
subsidies ten bedrage van 5.185.164,07 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.1.
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In april 2009 is een beslissing genomen over de twintig aanvragen voor een meerjarige
ondersteuning voor de periode 2010-2012. Aan dertien organisaties zijn subsidies toegekend
voor een totaalbedrag van 6.755.000 euro.

2.7.2

Projectsubsidies

Voor 2009 werden er 43 aanvragen voor een projectsubsidie ingediend. Daarvan
werden er negentien gehonoreerd met een subsidie voor een totaalbedrag van 680.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.2.

2.7.3

Kunstenaars

Er werden 25 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs en elf aanvragen voor
een projectbeurs ingediend. Achttien artiesten ontvingen een ontwikkelingsgerichte beurs voor
een totaal van 120.200 euro en zeven artiesten ontvingen een projectbeurs voor een totaalbedrag
van 41.500 euro.
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.4.3.

2.8

Muziektheater

De waaier van muziektheatrale genres in het verleden en heden was en is nog steeds uitermate
breed. Hoewel muziektheater als discipline aanzienlijk kleiner is dan het theater, is er een
grote groei in middelen gerealiseerd. Deze is niet alleen het gevolg van de groei van de
werkingen van de grotere spelers zoals Transparant en LOD maar ook van de toename van het
aantal organisaties dat op meerjarige basis gesubsidieerd wordt. Daarbij werd er binnen het
muziektheater steeds voor gekozen om, in plaats van vergelijkbare types van organisaties,
te subsidiëren in functie van het bovenvermelde brede spectrum aan organisaties.

2.8.1

Meerjarige werkingssubsidies

Vier muziektheaterorganisaties worden gesubsidieerd voor de periode 2006 - 2009
en nog eens vier voor 2008 - 2009. Samen kregen zij in 2009 3.584.786,15 euro aan subsidies.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.1.
Vijftien organisaties dienden een aanvraag in voor een ondersteuning op meerjarige basis
voor de periode 2010-2012. Hierover is in april 2009 een beslissing genomen, waarbij aan tien
organisaties een subsidie is toegekend voor een totaalbedrag van 6.535.000 euro.

2.8.2

Projectsubsidies

Voor 2009 werden er twintig aanvragen voor projecten muziektheater ingediend.
Negen daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 600.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.2.
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2.8.3

Kunstenaars

Beurzen. Voor 2009 werden vier aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs
en twee aanvragen voor een projectbeurs ingediend binnen de sector muziektheater. Twee
kunstenaars ontvingen een ontwikkelingsgerichte beurs voor in totaal 10.000 euro.
Creatieopdrachten. Binnen de muziektheatersector kunnen subsidies worden aangevraagd
zowel voor het schrijven van de tekst als voor de compositie van de muziek van een stuk. Net als
in 2006, 2007 en 2008 werden er in 2009 twee compositieopdrachten gehonoreerd en dit voor
een totaalbedrag van 14.000 euro.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.5.3.

2.9

Theater

2.9.1

Meerjarige werkingssubsidies

In 2009 kregen 36 meerjarig ondersteunde theatergezelschappen subsidies voor een
totaalbedrag van 24.726.618,99 euro. Zeventien daarvan zijn gesubsidieerd voor de periode
2006 - 2009, negentien voor de periode 2008 - 2009.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.1.
Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur
Bert Anciaux over de meerjarige werkingssubsidies 2010-2012. Opvallend is de stijging ten
opzichte van de vorige periode van het aantal meerjarig gesubsidieerde theatergezelschappen
van 36 naar 44, een stijging van meer dan 22%. De jaarlijkse subsidie voor deze gezelschappen
bedraagt in totaal 26.430.000 euro, een stijging met (slechts) 7%. Daarnaast ontvangen één
theaterwerkplaats (detheatermaker: 120.000 euro) en twee theaterfestivals (Het Theaterfestival:
175.000 euro, en Internationaal Mime Square Festival: 100.000 euro) in 2010-2012 meerjarige
werkingssubsidies. In totaal werd voor deze periode dus 26.825.000 euro aan meerjarige
werkingssubsidies binnen de theatersector toegekend.

2.9.2

Projectsubsidies

Vijftien van de 42 projectaanvragen voor 2009 werden goedgekeurd en gesubsidieerd
voor een bedrag van in totaal 695.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.2.

2.9.3

Kunstenaars

Beurzen. In 2009 werden er 26 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs
ingediend. Daarvan zijn er twintig gehonoreerd voor een totaal subsidiebedrag van 258.000
euro. Veertien van de vijftien kunstenaars die een projectbeurs aanvroegen, ontvingen een
subsidie voor in totaal 64.138 euro.
Creatieopdrachten. Er werden in 2009 tien aanvragen voor schrijfopdrachten aan auteurs
ingediend waarvan er acht werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 41.500 euro.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.6.3.
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2.10

Festivals

Festivals zijn een werkvorm met een heel specifiek karakter. Een festival is per definitie beperkt
in de tijd en moet daarom op korte tijde een statement maken over een inhoudelijk concept,
een bepaalde discipline en/of een bepaalde kunstvorm. Net hierdoor kan het een bijzondere
dynamiek ontwikkelen naar de andere disciplines of werkvormen in het kunstenlandschap.
Een festival kan door zijn gecondenseerde vorm producties presenteren én creëren die in het
reguliere circuit moeilijk haalbaar zijn. Door zijn gebalde vorm kan een festival een bijzondere
aandacht genereren in de media en meer impact hebben. Doorheen de jaren is gebleken
dat deze werkvorm binnen diverse disciplines tot zeer succesvolle initiatieven heeft geleid.
Bovendien heeft, naast de vele monodisciplinaire festivals, een aantal kwalitatief hoogstaande
multidisciplinaire festivals een plaats veroverd in het kunstenlandschap.
Vanwege de hoge participatiegraad vormen festivals een cruciale factor binnen het cultuurbeleid.
De toename van het aantal festivals in Vlaanderen is groot. Vlaanderen is uitgegroeid tot
zowat de rijkste festivalregio van Europa. Binnen het Kunstendecreet worden alleen festivals
meegenomen die een regio-overschrijdend karakter hebben en/of een specifieke niche bespelen.
De grote publieksfestivals vallen buiten het kader van het Kunstendecreet. Initiatieven die
bijzondere doelgroepen faciliteren binnen de context van de grote festivals, kunnen wel nog
worden gesteund via het Participatiedecreet.

2.10.1

Meerjarige werkingssubsidies

Drie festivals zijn gesubsidieerd voor de periode 2006 - 2009. Daarnaast ontvangen
ook zestien muziekfestivals subsidies voor de periode 2007 - 2009. Zeventien festivals ten slotte,
worden ondersteund voor de periode 2008 - 2009. Deze 36 festivals kregen in 2009 in totaal
7.220.813,67 euro subsidies.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.7.1.
De aanvragen voor een meerjarige ondersteuning voor de periode 2010-2012 zijn beoordeeld
door verschillende commissies. Dit is een gevolg van de decreetwijziging in 2008, waarbij
beslist is om de monodisciplinaire festivals terug te laten beoordelen door de bevoegde
sectorcommissies en de multidisciplinaire door de beoordelingscommissie multidisciplinaire
kunstencentra, werkplaatsen en festivals.

2.10.2

Projectsubsidies

Ten gevolge van de bovenvermelde decreetwijziging werden er vanaf 2009 geen
specifieke festivalprojecten meer ingediend.
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2.11

Sociaal-artistiek

In september 2000 werd een eerste driejarig reglement voor sociaal-artistieke projecten voor
de periode 2001 - 2003 geïntroduceerd. Dit werd nadien verlengd met twee jaar en bood een
experimenteel kader voor deze projecten. Vanaf 2006 konden sociaal-artistieke initiatieven
subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet. In dit decreet worden sociaal-artistieke
projecten beschouwd als omkaderende initiatieven, waarbij niet alleen de artistieke praktijk
belangrijk is maar ook het potentiële publiek. Bijzondere aandacht gaat naar het betrekken van
kansarme groepen. Deze projecten hebben niet enkel artistieke kwaliteiten maar kunnen ook
een middel zijn in de strijd tegen elke vorm van sociale uitsluiting. In een kwaliteitsvol sociaalartistiek project bestuiven het sociale en het artistieke elkaar en staat de emancipatie van de
deelnemers centraal.
De sociale doelstellingen van het sociaal-artistieke luik sluiten aan op de beleidslijnen
van het Decreet op het Lokaal Cultuurbeleid (gemeenschapsvormende initiatieven) en het
Participatiedecreet (de participatieprojecten met focus op kansengroepen).

2.11.1

Meerjarige werkingssubsidies

Vijf organisaties ontvangen een meerjarige werkingssubsidie voor de periode
2006 - 2009 en vijf voor de periode 2008 - 2009. In 2009 kregen zij subsidies voor een
totaalbedrag van 2.088.980,48 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.8.1.
In april 2009 werd een beslissing genomen over de zeventien aanvragen voor meerjarige
werkingssubsidies die zijn ingediend voor de periode 2010-2012. Aan twaalf organisaties zijn
subsidies toegekend voor een totaalbedrag van 2.855.000 euro.

2.11.2

Projectsubsidies

Tegen 15 september 2008 dienden negentien organisaties een aanvraag in voor de
realisatie van een project in 2009. Hiervan ontvingen tien organisaties een subsidie voor in totaal
278.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.8.2.

2.12

Kunsteducatie

Vanaf 1999 konden muziekeducatieve organisaties een meerjarige subsidie ontvangen in het
kader van het Muziekdecreet. Andere kunsteducatieve organisaties kwamen voor de invoering
van het Kunstendecreet niet in aanmerking voor meerjarige subsidies. Bij de invoering van
het Kunstendecreet werd aan de bestaande kunsteducatieve organisaties de keuze geboden
om een aanvraag te doen binnen het Kunstendecreet of zich definitief te oriënteren binnen het
jeugdbeleid.
Zes organisaties kregen een werkingssubsidie toegekend voor de eerste meerjarige
subsidieperiode vanaf 2006 (periode 2006 - 2007 en 2006 - 2009). Vanaf 2007 kwamen daar
nog zes muziekeducatieve organisaties bij die oorspronkelijk binnen het muziekdecreet werden
gesubsidieerd. Bij de advisering van de tweejarige subsidies vanaf 2008 bleef het totaal op twaalf
meerjarig gesubsidieerde organisaties.

31

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Kunsten

2.12.1

Meerjarige werkingssubsidies

Van de twaalf gesubsidieerde organisaties voor kunsteducatie, ontvangen er drie
subsidies voor de periode 2006 - 2009, zes voor 2007 - 2009 en drie voor 2008 - 2009.
In totaal kregen zij in 2009 middelen voor een bedrag van 2.978.975,86 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.1.
Zestien organisaties met een kunsteducatieve werking dienden een aanvraag in tot
ondersteuning voor de periode 2010-2012. Aan twaalf daarvan werd in april 2009 een subsidie
toegekend voor een totaalbedrag van 3.225.000 euro.

2.12.2

Projectsubsidies

Voor 2009 werden elf aanvragen ingediend voor projectsubsidies. Vier projecten zijn
gehonoreerd voor een totaalbedrag van 80.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.2.

2.13

Kunstencentra en werkplaatsen

Kunstencentra, werkplaatsen en managementbureaus vinden we anno 2009 in alle sectoren van
het kunstenveld. Ze kunnen zich als monodisciplinair dan wel als multidisciplinair profileren.
Kunstencentra en werkplaatsen bieden een platform aan diverse disciplines of bekleden een
laboratoriumfunctie op het kruispunt van verschillende disciplines. Werkplaatsen kunnen
kunstenaars op logistiek en zakelijk vlak ondersteunen en hierdoor de overheadkosten beperkt
houden. De hoeveelheid middelen die naar deze werkvormen vloeit, kende het afgelopen
decennium een enorme stijging, onder meer doordat zoveel verschillende disciplines actief
werden binnen deze werkvorm.
Bij de eerste subsidiebeslissing in het kader van het Kunstendecreet verdubbelde het bedrag
besteed aan kunstencentra en werkplaatsen tot 18.420.000 euro. Deze spectaculaire stijging
illustreert het succes van deze werkvorm voor de verschillende kunstendisciplines. Deze periode
startte op 1 januari 2006 en eindigde op 31 december 2009.
Als gevolg van de wijziging van het Kunstendecreet veranderde ook de besluitvorming:
de beoordelingscommissies kregen nu toezicht over het geheel van hun respectieve velden
(theater, dans, …), ongeacht de werkvormen. Voor de organisaties betekende dit dat zij in het
najaar van 2008 hun aanvraag voor de periode 2010-2012 dienden te richten aan ofwel de
beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals, ofwel de
beoordelingscommissie van het veld waarin de organisatie zich situeert. Met andere woorden:
aan het einde van 2009 hield ook het veld kunstencentra en werkplaatsen op te bestaan.

2.13.1

Meerjarige werkingssubsidies

Acht kunstencentra worden gesubsidieerd voor de vierjarige periode 2006-2009
en nog eens veertien voor de periode 2008-2009. Van de 23 werkplaatsen die op meerjarige
basis ondersteund worden, krijgen er vier subsidies voor de periode 2007-2009 (het betreft
hier alternatieve managementkantoren), de overige negentien voor 2008-2009. Deze 22
kunstencentra en 23 werkplaatsen ontvingen in 2009 subsidies voor een totaalbedrag van
19.687.917,57 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.10.1.
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Op 24 april 2009 besliste de Vlaamse Regering over de werkingssubsidies voor de periode
2010-2012. Vanaf 1 januari 2010 worden er negentien multidisciplinaire kunstencentra (bedrag
beslissing: 15.115.000 euro), dertien multidisciplinaire werkplaatsen (bedrag beslissing:
2.130.000 euro) en zeven multidisciplinaire festivals (bedrag beslissing: 2.730.000 euro) op
meerjarige basis ondersteund, samen goed voor een totaalbedrag van 19.975.000 euro.

2.13.2

Projectsubsidies mengvorm

Voor aanvragers van een projectsubsidie werd voor 2009 de mogelijkheid voorzien
om een project als mengvorm in te dienen, waar zij zich voordien moesten bekennen tot één van
de in het Kunstendecreet gedefinieerde sectoren. Veertien organisaties dienden een aanvraag
tot subsidiëring van een project mengvorm in, vier daarvan werden gehonoreerd voor een
totaalbedrag van 165.000 euro. De projecten mengvorm werden inhoudelijk beoordeeld door de
beoordelingscommissie multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals.
Een overzicht van deze projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.10.2.

2.14

Letteren

De uitvoering van het letterenbeleid in Vlaanderen is een zaak van gedeelde
verantwoordelijkheid tussen het Vlaams Fonds voor de Letteren en het agentschap Kunsten en
Erfgoed. Het zuiver literaire segment van de letteren wordt behartigd door het Vlaams Fonds
voor de Letteren (zie hoofdstuk 7).
Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeenculturele, kunst- en erfgoedkritische publicaties. Sinds 2006 is de subsidiëring van periodieke
en niet-periodieke publicaties in het Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet opgenomen. De
opvolging hiervan wordt door het agentschap Kunsten en Erfgoed behartigd. Concreet gaat het
om tijdschriften en andere publicaties die een duidelijk artistieke, culturele en/of kunstkritische
inhoud hebben en als dusdanig een brede kijk geven op de artistieke en culturele ontwikkelingen,
bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. De periodieke publicaties moeten, ongeacht de
drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in dezelfde reeks en een bovenregionaal
belang en bereik hebben. Wat de niet-periodieke publicaties betreft, worden eenmalige
publicaties die gewijd zijn aan beeldende kunsten, podiumkunsten, audiovisuele kunsten,
muziek, roerend en onroerend erfgoed, architectuur en cultuurgeschiedenis in de ruimste zin van
het woord, op een schottenloze wijze beoordeeld en gesubsidieerd.

2.14.1

Periodieke publicaties

Elf uitgevers van een tijdschrift ontvangen een meerjarige subsidie, waarvan zeven
voor de periode 2006-2009 en vier voor de periode 2008-2009. In 2009 ontvingen zij subsidies
voor een totaalbedrag van 422.509,78 euro.
Een overzicht van de subsidies voor periodieke publicaties vindt u in de bijlage 10.4.11.1.
Voor de periode 2010-2012 kwamen er twaalf aanvragen binnen voor subsidiëring van een
periodieke publicatie. Elf daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 505.000 euro.
Met de instroom van Kortfilm.be mag voor het eerst een audiovisueel webzine op een meerjarige
subsidie rekenen.
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2.14.2

Niet-periodieke publicaties

Er werden 36 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie
ingediend. Elf daarvan zijn gehonoreerd voor een totaalbedrag van 69.700 euro.
Een overzicht van de subsidies voor niet-periodieke publicaties vindt u in de bijlage 10.4.11.2.

2.15

Muziek

Sinds de eerste uitvoering van het Muziekdecreet (1999) gingen de middelen voor de muziek
in stijgende lijn. Bij elke start van een meerjarige periode was er een instroom van nieuwe
organisaties (van 55 in 1999 tot 84 in 2008), zodat de sector zich verder kon professionaliseren.
De toename van meerjarige subsidies ging echter ten koste van de projectsubsidies. Ook het
aantal organisaties dat een beroep deed op een projectsubsidie daalde. Dankzij een stijging
van de aanvragen in 2008 en een bijkomende lichte stijging in 2009 raakte de dalende trend
voorlopig omgebogen.
Steeds meer muzikanten en componisten dienen voor creatieopdrachten en opnameprojecten
een aanvraag tot subsidie in. Beurzen voor individuele kunstenaars bleven dan weer ook in het
vierde jaar van de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 relatief weinig gebruikt.
Dit is voornamelijk te verklaren door het feit dat muziek bij uitstek een groepsgebeuren is. De
meeste aanvragen voor projectmatige ondersteuning gebeuren dan ook door organisaties. In het
voorbije decennium heeft de overheid geïnvesteerd in de verbetering van de randvoorwaarden
en de omkadering voor jonge muzikanten en groepen. Muziekclubs bieden aan jonge muzikanten
professionele podia waardoor zij zich professioneel kunnen ontwikkelen. Door een doordachte
spreiding van door de overheid ondersteunde muziekclubs, wordt heel Vlaanderen bereikt.
Muziekbureaus die groepen en muzikanten begeleiden in hun ontwikkeling, kunnen vanaf 2005
op projectmatige basis en vanaf 2007 ook meerjarig subsidies aanvragen.
Tot slot zijn ook de tussenkomsten in reis- en verblijfskosten een uitstekend middel om deze
sector te ondersteunen omdat dit de bereikbaarheid van buitenlandse podia verhoogt. Nogal
wat kunstencentra, een aantal alternatieve managementbureaus die erkend zijn als werkplaats
en een aantal grote instellingen profileren zich eveneens in de muziekdiscipline. Ook binnen de
disciplines festivals en kunsteducatie neemt muziek een belangrijke plaats in.
Voor de muziekorganisaties (muziekensembles, muziekclubs, concertorganisaties,
muziekfestivals, muziekeducatieve organisaties en managementbureaus) was 2009 het derde en
laatste jaar van de eerste meerjarige subsidieperiode 2007 - 2009) binnen het Kunstendecreet.
Uit een eerste voorlopige evaluatie bleek dat de overgang van het Muziekdecreet naar het
Kunstendecreet weinig impact heeft gehad op de werking van de organisaties.

2.15.1

Meerjarige werkingssubsidies

In de loop van 2006 besliste de Vlaamse Regering om in het kader van het
Kunstendecreet aan in totaal 83 organisaties een meerjarige subsidie-enveloppe toe te kennen
voor de periode 2007 - 2009:
•
•
•
•
•
•

28 muziekensembles
10 concertorganisaties
19 muziekclubs
16 festivals
6 organisaties kunsteducatie
4 werkplaatsen (managementbureaus).
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Op 1 februari 2007 kwamen de aanvragen binnen voor de tweejarige periode 2008 - 2009.
Aangezien de meerderheid van de muziekorganisaties al het jaar voordien instapte, was het
aantal aanvragen heel beperkt. Binnen de muzieksector werd slechts een organisatie
(een muziekensemble) meegenomen voor subsidiëring in deze periode. Vanaf 2008 is de
organisatie Amuz (Augustinus Muziekcentrum) op eigen verzoek niet meer als concertorganisatie
gesubsidieerd, maar als werkplaats.
In 2009 kregen de 57 meerjarig gesubsidieerde muziekorganisaties (dit zijn enkel ensembles,
concertorganisaties en muziekclubs – de andere organisatievormen worden in respectievelijk
de hoofdstukken festivals, kunsteducatie en kunstencentra/werkplaatsen meegenomen tot
en met het werkingsjaar 2009) binnen de sector muziek subsidies voor een totaalbedrag van
17.024.613,69 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.1.
In de loop van 2009 besliste de Vlaamse Regering om in het kader van het Kunstendecreet aan
in totaal 82 organisaties een meerjarige subsidie-enveloppe toe te kennen voor de periode
2010 - 2012:
•
•
•
•
•
•

31 muziekensembles (bedrag beslissing: 8.545.000 euro)
11 concertorganisaties (bedrag beslissing: 4.860.000 euro)
16 muziekclubs (bedrag beslissing: 2.915.000 euro)
15 festivals (bedrag beslissing: 2.792.000 euro)
3 monodisciplinaire kunstencentra (bedrag beslissing: 860.000 euro)
6 monodisciplinaire werkplaatsen (managementbureaus - bedrag beslissing:
650.000 euro).

In totaal werd 20.622.000 euro aan meerjarige werkingssubsidies binnen de muzieksector
toegekend voor de periode 2010-2012

2.15.2

Projectsubsidies

Januari – april 2009. Op 40 ontvankelijke subsidieaanvragen werden
30 muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werden voor 317.500 euro projectsubsidies
toegekend. Voor deze periode werd een onontvankelijk dossier ingediend.
Mei – augustus 2009. Op 29 ontvankelijke subsidieaanvragen werden achttien
muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werden voor 133.000 euro projectsubsidies toegekend.
Voor deze periode werd geen onontvankelijk dossier ingediend.
September – december 2009. Op 26 ontvankelijke subsidieaanvragen werden veertien
muziekprojecten gesubsidieerd. In totaal werden voor 175.000 euro projectsubsidies toegekend.
Voor deze periode werd een onontvankelijk dossier ingediend.
Over heel 2009 werd een totaalbedrag van 625.500 euro toegekend aan projectsubsidies muziek.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.2.
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2.15.3

Kunstenaars

Beurzen. De beurzen voor individuele kunstenaars zijn minder bekend in het
muzieklandschap en worden dus nog relatief weinig gebruikt. In 2009 kende de minister drie
ontwikkelingsgerichte beurzen en een projectbeurs toe aan artiesten uit de muzieksector
(op een totaal van twaalf aanvragen) voor een totaalbedrag van 31.500 euro.
Creatieopdrachten. Creatieopdrachten muziek bestaan uitsluitend uit opdrachten voor het
componeren van muziekstukken. Ook muziekstukken in muziektheater- of operaproducties
komen in aanmerking.
In 2009 werden voor het muziekluik subsidies aangevraagd voor in totaal 78 creatieopdrachten,
69 daarvan kregen een subsidie. In 2009 werden bijkomend 33 creatieopdrachten muziek
gesubsidieerd die in 2008 waren ingediend. In totaal werd voor de 102 gesubsidieerde
creatieopdrachten muziek een subsidie van 184.855 euro toegekend. Dit is een opvallende
stijging ten opzichte van het voorgaande jaar.
Bij het bepalen van de grootte van de subsidies werd rekening gehouden met de duur van de
opdrachtwerken en de bezetting waarvoor ze werden geschreven.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.12.3.

2.15.4

Opnameprojecten

De subsidies voor opnameprojecten worden steeds populairder. Het aantal aanvragen
is in de voorbije jaren telkens gestegen. Deze subsidievorm stimuleert de kansen voor creatie
van nieuw werk en de verspreiding van muziek. In 2009 werden 73 subsidieaanvragen voor
opnameprojecten ingediend. Daarvan werden 41 opnameprojecten gesubsidieerd voor een
bedrag van in totaal 145.747 euro.
Een overzicht van de opnameprojecten vindt u in de bijlage 10.4.12.4.

2.16

Steunpunten

Een steunpunt is een dienstverlenende organisatie die een intermediaire rol vervult tussen
het veld en de overheid met als belangrijkste taken:
•

•
•

praktijkondersteuning: een actieve dienstverlening leveren op het vlak van
deskundigheidsbevordering, kwaliteitszorg, informatie en documentatie,
management, publieksopbouw en -participatie, internationale samenwerking
praktijkontwikkeling: een bijdrage leveren aan een continue ontwikkeling van
het veld en het overheidsbeleid op basis van evaluatie en toegepast onderzoek
beeldvorming en communicatie: activiteiten en initiatieven organiseren en
coördineren die de kennis over de sector bij de publieke opinie, de overheid en in het
buitenland bevorderen, en die bijdragen tot een kwantitatief en kwalitatief ruimere
cultuurparticipatie.

Kunsten. Vanaf 2006 kregen de steunpunten een plaats binnen het Kunstendecreet. De
Vlaamse Regering beoogde daarmee de samenwerking tussen de verschillende steunpunten te
bevorderen en synergie-effecten te genereren. Bedoeling was om de activiteiten van de steunpunten
meer op elkaar af te stemmen, schaalvoordelen te realiseren, disciplineoverschrijdende activiteiten
te bevorderen en zo een bijdrage te leveren tot het geïntegreerde cultuurbeleid. De steunpunten
werken overigens ook actief samen met Cultuurnet Vlaanderen.
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De steunpunten voor het kunstenveld zijn het Vlaams Theater Instituut (VTi), het Muziekcentrum
Vlaanderen (MCV), het Vlaams Architectuurinstituut (Vai) en het Vlaamse steunpunt voor
beeldende, audiovisuele en mediakunst (BAM, ontstaan uit de samenwerking van het steunpunt
voor audiovisuele kunsten IAK en het steunpunt voor beeldende kunsten IBK, die beiden
gesubsidieerd werden voor de periode 2006-2009). 2009 was het laatste jaar waarin IAK nog
afzonderlijk gesubsidieerd werd in het kader van de subsidieperiode 2006-2009. Vanaf 2010 gaat
deze werking na een succesvolle operationele samenwerking sedert 2008 ook juridisch integraal op
in die van IBK dat onder de naam BAM verder gesubsidieerd wordt.
De steunpunten leunen in de eerste plaats elk aan bij een specifieke discipline. Festivals,
kunstencentra, werkplaatsen, kunsteducatieve initiatieven en sociaal-artistieke werkingen kunnen
echter aankloppen bij het steunpunt dat het dichtst bij hun werkingsgebied aansluit.
Met het in voege treden van het Kunstendecreet kregen de steunpunten een sensibiliserende
opdracht inzake de bevordering van de culturele diversiteit. Eerder dan een apart beleid te
voeren rond culturele diversiteit wil de Vlaamse overheid een geïntegreerde aanpak bevorderen
door in alle steunpunten en kunstenvelden aandacht te schenken aan culturele diversiteit.
De steunpunten gaven gedurende 2009 verder uitvoering aan de doelstellingen die in de
samenwerkingsovereenkomsten, gesloten voor de periode 2007 - 2009, vastgelegd werden.
Verder werkten alle steunpunten samen met de belangenbehartigers verder aan het KWARTSproject.
In 2009 ontvingen de steunpunten binnen de sector kunsten de volgende subsidies:
Steunpunt

Bedrag in euro

VTI

839.839,63

MCV

965.770,04

VAI

523.328,18

IBK (BAM)

420.073,26

IAK

314.976,99

TOTAAL

3.063.988,10

€ 420.073,26
ibk (bam)
€ 965.770,04
mcv

€ 314.976,99
iak

€ 523.328,18
VAI

€ 839.839,63
vti
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Cultureel erfgoed

3.1

Regelgeving

De afdeling Erfgoed voert de volgende regelgeving uit:
Het Topstukkendecreet:
•
decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed
van uitzonderlijk belang, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009
•
besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 ter uitvoering van het decreet
van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel erfgoed van
uitzonderlijk belang.
Het Cultureel-erfgoeddecreet:
•
decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring
van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid, gewijzigd bij het decreet van 13 maart 2009
•
besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de subsidiëring van landelijke
cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten,
de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering
•
besluit van de Vlaamse Regering van 23 januari 2009 ter uitvoering van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft de toekenning van een kwaliteitslabel aan collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties en de indeling van musea en
culturele archiefinstellingen bij het Vlaamse niveau.
Rekening houdend met nieuwe ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en op
internationaal niveau werden er drie decreten geïntegreerd in het Cultureel-erfgoeddecreet:
•

•

•

het Decreet op de Volkscultuur: decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning
en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams
Centrum voor Volkscultuur, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005
het Archiefdecreet: decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele
archiefwerking, gewijzigd bij het decreet van 19 december 2003,
7 mei 2004 en 15 juli 2005
het Erfgoeddecreet: decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van
een cultureel-erfgoedbeleid, gewijzigd bij het decreet van 15 juli 2005.

Bijgevolg werden deze drie decreten opgeheven door het Cultureel-erfgoeddecreet.
De bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog van
toepassing voor de organisaties die nog tot en met het einde van hun beleidsperiode op basis van
deze decreten worden gesubsidieerd.
Het Sportschuttersdecreet:
•
decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, gewijzigd bij het
decreet van 4 juli 2008
•
besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 2007 houdende de uitvoering van het
decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter.
De Europese Verordening van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen
Het Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen – 2009
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3.1.1		

Topstukkendecreet

Het Topstukkendecreet beschermt het belangrijkste roerend cultureel erfgoed dat vanwege zijn bijzondere archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap in Vlaanderen bewaard moet blijven. Dat gebeurt
via een relatief beperkte lijst van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen waarop
het bijzondere beschermingsregime van het decreet van toepassing is. De Raad voor het behoud
van het roerend cultureel erfgoed (de Topstukkenraad) adviseert de minister over de lijst van het
Topstukkendecreet.
Voor de voorwerpen en verzamelingen op de lijst gelden beschermingsmaatregelen inzake fysieke ingrepen. De kosten voor conservatie en restauratie van topstukken worden gesubsidieerd
tot maximaal 80 % van de subsidiabele kosten.
Het Topstukkendecreet regelt ook de uitvoer van topstukken buiten de Vlaamse Gemeenschap
en stipuleert dat de Vlaamse overheid een aankoopverplichting heeft als ze de uitvoervergunning
weigert. De eventuele aankoop gebeurt tegen de internationale marktwaarde.
Het Topstukkendecreet werd gewijzigd per decreet van 30 april 2009. Het gaat om een beperkt
aantal wijzigingen:
•
Invoeren van de mogelijkheid om, mits instemming van de eigenaar, bij opname van
verzamelingen (vb. archieven) in de Topstukkenlijst niet de volledige inventaris in het
Belgisch Staatsblad te publiceren, maar te verwijzen naar een bestaande inventaris.
•
Proactief maken van het Topstukkenfonds. Het wordt mogelijk om het Topstukkenfonds aan te wenden voor de aankoop van cultuurgoederen met topstukkenkwaliteit
die na de verwerving in de Topstukkenlijst worden opgenomen. Ook wordt de
mogelijkheid voorzien voor het Topstukkenfonds om overeenkomsten van publiekprivate samenwerking af te sluiten, met het oog op de verwerving van cultuurgoederen.
•
Operationeel maken van de subsidieregeling door de budgetten van het Topstukkenfonds beschikbaar te stellen voor de financiering van de binnen het kader van het
Topstukkenfonds toegekende subsidies.

3.1.2

Cultureel-erfgoeddecreet
3.1.2.1
Decreet
Met het Cultureel-erfgoeddecreet:
•
zet de Vlaamse Gemeenschap in op een ééngemaakt en performant steunpunt
•
kent de Vlaamse Gemeenschap een kwaliteitslabel toe aan musea, culturele
archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken
•
bouwen de Vlaamse Gemeenschap, de provincies en de steden en gemeenten
een complementair cultureel-erfgoedbeleid uit in het kader van het protocol
van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering, de Vereniging van Vlaamse
Provincies (VVP) en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)
•
ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedinstellingen en –organisaties op Vlaams en internationaal niveau
•
ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap het lokale cultureel-erfgoedbeleid door
het sluiten van cultureel-erfgoedconvenants met een gemeente, een intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie
•
ondersteunt de Vlaamse Gemeenschap de provincies door het sluiten van
cultureel-erfgoedconvenants
•
wordt het beleid voor het cultureel erfgoed en het beleid voor het onroerend
erfgoed op elkaar afgestemd via een protocol
•
subsidieert de Vlaamse Gemeenschap ook projectmatig.
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Belangrijke kenmerken van het Cultureel-erfgoeddecreet zijn:
•
Een geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid. Dat betekent dat het
beleid afgestemd moet zijn op andere beleidslijnen en -domeinen zoals het
jeugdbeleid, het seniorenbeleid, het toeristisch beleid maar ook in interactie
treedt met onderwijs en afgestemd is op het beleid voor het onroerend erfgoed.
Een integraal cultureel-erfgoedbeleid wil zeggen dat er zowel aandacht gaat
naar de zorg voor het cultureel erfgoed en dus naar behoud en beheer, depots,
inventarisatie, maar ook dat er voldoende aandacht is voor publiekswerking,
onderzoek, educatie …
•
Een complementair cultureel-erfgoedbeleid. Dat betekent dat het beleid van de
verschillende bestuursniveaus op elkaar is afgestemd. Hierover werd een protocol van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG.
•
De Vlaamse overheid, de provincie- en gemeentebesturen staan in voor de
structurele financiering en ondersteuning van collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties. Elk bestuursniveau richt zich daarbij op de financiering
van de werkingen die relevant zijn voor respectievelijk Vlaanderen, de provincie
of de stad of gemeente. De indeling van musea en culturele archiefinstellingen
bij het Vlaamse, regionale of lokale niveau vormt de basis voor het bepalen van
deze verantwoordelijkheid. Deze indeling drukt geen waardeoordeel uit.
Ze geeft aan wie verwacht wordt een verantwoordelijkheid op te nemen voor de
collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie.
•
De Vlaamse overheid draagt een verantwoordelijkheid voor cultureel-erfgoedorganisaties die een relevantie hebben voor Vlaanderen
•
De provincies dragen een verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoed
organisaties die een regionale werking ontwikkelen en die bijdragen aan een
streekgericht cultureel-erfgoedbeleid.
•
De gemeenten dragen een verantwoordelijkheid voor de cultureel-erfgoed
organisaties die een lokale werking ontwikkelen. Van de lokale besturen wordt
verwacht dat ze over de lokale inbedding van cultureel-erfgoedorganisaties een
visie ontwikkelen.
•
De vaak complexe ontstaansgeschiedenis van bepaalde collecties cultureel
erfgoed en van de beherende cultureel-erfgoedorganisaties zorgt er echter voor
dat de hoofdverantwoordelijkheid steeds bij de eigenaar van de collectie of het
bevoegde gezag van de cultureel-erfgoedorganisatie ligt.
Op 13 maart 2009 bekrachtigde de Vlaamse Regering de wijziging van het Cultureelerfgoeddecreet van 23 mei 2008 wat betreft de indeling van musea en culturele
archiefinstellingen en de interbestuurlijke samenwerking. Het gaat om volgende wijzigingen:
•
de Vlaamse Regering kan musea en culturele archiefinstellingen niet één maar
twee keer per beleidsperiode van 5 jaar bij het Vlaamse niveau indelen
•
gemeenten, provincies en de Vlaamse overheid hebben de mogelijkheid om,
interbestuurlijk, samen te werken met het oog op de zorg voor en/ of de
ontsluiting van het cultureel erfgoed. Het Provinciedecreet noch het
Gemeentedecreet laten toe dat provincies samen met gemeenten en andere
privaatrechtelijke rechtspersonen een rechtspersoon (vzw, stichting …)
oprichten. Een fusie tussen een gemeentelijke collectie en een provinciaal
museum of een structurele samenwerking tussen gemeentelijke en provinciale
erfgoedbibliotheken, was bijgevolg onmogelijk. De wijziging van het decreet
zorgt er voor dat een vzw kan opgericht worden als deze rechtspersoon instaat
voor het beheer van een Instelling van de Vlaamse Gemeenschap, of van
een museum of culturele archiefinstelling ingedeeld bij het Vlaamse niveau,
of verantwoordelijk is voor een samenwerkingsverband met het oog op
internationale profilering van kunstcollecties, of verantwoordelijk is voor de
Vlaamse Erfgoedbibliotheek of Archiefbank Vlaanderen.
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3.1.2.2

Protocollen

3.1.2.2.1 Protocol van akkoord tussen de Vlaamse Regering,
de Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten over
de uitbouw van een complementair cultureel-erfgoedbeleid
Dit protocol werd gesloten voor de periode 2009 - 2010 en trad in werking op 1 januari 2009.
Het heeft tot doel het complementaire cultureel-erfgoedbeleid uit te bouwen tussen de Vlaamse
overheid, de provincies, en de steden en gemeenten. Het bevat afspraken over de samenwerking
en de taakverdeling met het oog op de ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector. Die
ondersteuning is gericht op:
•
een kwalitatieve verbetering van het cultureel-erfgoedaanbod
•
de vergroting van de uitstraling van en het draagvlak voor het cultureel erfgoed en de
cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen
•
de bevordering van de professionaliteit in de cultureel-erfgoedsector.
In uitvoering van het protocol vonden in 2009 verschillende vergaderingen plaats tussen de
afdeling Erfgoed, de VVP en de VVSG. Voor de samenstelling van de pool van deskundigen
bezorgden de drie partijen een indicatieve lijst met kandidaten aan de minister. De minister
benoemde de pool van deskundigen op 2 april 2009. Een overzicht van de leden van de pool van
deskundigen vindt u in de bijlage 10.3.
De pool van deskundigen vergaderde op 3 april 2009. Uit deze pool van deskundigen werden
in 2009 11 visitatiecommissies samengesteld voor de advisering van de aanvragen voor de
toekenning van het kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid erkend museum, door de Vlaamse
overheid erkende culturele archiefinstelling
of door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek (zie 3.2.1.).
3.1.2.2.2 Protocol tussen het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM)
en het beleidsdomein Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed (RWO) met
betrekking tot het cultureel-erfgoedbeleid en het onroerend-erfgoedbeleid
Het cultureel erfgoed en het onroerend erfgoed zijn natuurlijke partners. Voor het
cultureel erfgoed enerzijds en het onroerend erfgoed anderzijds voert de Vlaamse overheid een
beleid op maat. Het beleid groeit steeds meer naar elkaar toe waardoor afstemming noodzakelijk is.
In het Cultureel-erfgoeddecreet vraagt het Vlaams Parlement om het beleid meer af te
stemmen. Beide beleidsdomeinen (het beleidsdomein CJSM dat verantwoordelijk is voor het
cultureel-erfgoedbeleid en het beleidsdomein RWO dat verantwoordelijk is voor het onroerenderfgoedbeleid) sloten op 23 oktober 2009 een protocol. Het protocol moet zorgen voor meer
samenwerking, afstemming en overleg.
Voor het beleidsdomein CJSM zijn het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het
agentschap Kunsten en Erfgoed partners, voor het beleidsdomein RWO zijn dat het departement
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed, het agentschap Ruimte en Erfgoed,
het agentschap Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed en het agentschap Inspectie
Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed.
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3.1.3

Sportschuttersdecreet

In 2006 werd de federale wapenwet aangepast. In de wet werd ingeschreven dat de
gemeenschappen voor het sportschieten een regeling konden uitwerken. De sportschutters
licentie heeft een centrale rol in die regeling.
De Vlaamse overheid koos ervoor om ook het volkscultureel sportschieten op te nemen in het
Sportschuttersdecreet. Sportschutterslicenties kunnen onder meer uitgereikt worden door
organisaties erkend op basis van het Decreet op de Volkscultuur of organisaties gesubsidieerd
op basis van artikel 26 van het Cultureel-erfgoeddecreet als ze voldoen aan de voorwaarden van
het Sportschuttersdecreet. De Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden verkreeg de
machtiging om deze licenties uit te reiken.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed werd, samen met BLOSO, door de Vlaamse Regering aangeduid om het Sportschuttersdecreet uit te voeren. Het agentschap volgt de Federatie voor Vlaamse
Historische Schuttersgilden op. BLOSO volgt deze regeling op voor de organisaties die erkend
zijn op basis van sportdecreten.

3.1.4

Europese Verordening betreffende de uitvoer van cultuurgoederen

Sinds april 1993 bestaat binnen de Europese Unie een vergunningensysteem voor de
uitvoer van (mogelijk) belangrijke cultuurgoederen: de Europese Verordening van 9 december
1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen. Cultuurgoederen die behoren tot een van de
in bijlage bij de verordening opgesomde categorieën, kunnen alleen buiten de Europese Unie
worden gebracht als de uitvoerder daarvoor een vergunning heeft.
Voor België worden de uitvoervergunningen afgeleverd door de overheid op wier grondgebied
het cultuurgoed zich bevindt. Voor Brussel geldt, als overgangsmaatregel, de vrije keuze van de
uitvoerder.

3.1.5

Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen

Het reglement en de criteria die in 2008 door de ad hoc beoordelingscommissie
werden gebruikt zijn in 2009 opnieuw, zij het in zeer licht gewijzigde vorm, gepubliceerd en
toegepast. Aanvragen konden worden ingediend voor zowel de opname in de Inventaris van
immaterieel cultureel erfgoed Vlaanderen als in de Representatieve Lijst van het immaterieel
cultureel erfgoed van de mensheid (UNESCO).

3.2

Besluitvorming

De afdeling Erfgoed, de advies- en beoordelingscommissies, de Topstukkenraad, de minister en
in sommige gevallen de Vlaamse Regering hebben elk hun specifieke taken binnen het besluitvormingsproces.
Er kunnen drie processen onderscheiden worden: erkenning, subsidiëring en bescherming.
Erkenning of de toekenning van een kwaliteitslabel aan musea, culturele archiefinstellingen en
erfgoedbibliotheken en subsidiëring (werkingssubsidies en projectsubsidies) gebeuren op basis
van het Cultureel-erfgoeddecreet. De bescherming evenals de toekenning van restauratie- en
conservatiesubsidies voor topstukken is beperkt tot roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk
belang en wordt geregeld via het Topstukkendecreet.
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3.2.1

Kwaliteitslabel

Afdeling. De afdeling Erfgoed maakt de leidraad bekend op basis waarvan de aanvraag voor het kwaliteitslabel als museum, culturele archiefinstelling of erfgoedbibliotheek moet
worden ingediend.
Ontvankelijkheidsonderzoek
De afdeling Erfgoed voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. Ze gaat na of het dossier tijdig
en op basis van de leidraad werd ingediend en of het dossier beantwoordt aan de voorwaarden:
rechtspersoonlijkheid en gelegen in Vlaanderen / tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad. De afdeling brengt de aanvrager daarvan op de hoogte.
De afdeling bezorgt een afschrift van de ontvankelijke aanvraag aan de VVP en de VVSG, aan de
provincie in kwestie (als ze de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie niet beheert), aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie (als de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie in
het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad ligt), en aan de gemeente in kwestie (als de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie een privaatrechtelijke rechtspersoon is).
Secretariaat
Tijdens de voorbereiding, het bezoek ter plaatse en de nabespreking neemt de afdeling een
secretarisrol op voor de visitatiecommissie. De afdeling bezorgt de gemotiveerde adviezen van de
visitatiecommissies aan de minister, na overleg met de VVP en de VVSG.
Opvolging van het kwaliteitslabel
De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing van de minister.
De afdeling neemt de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties, die een kwaliteitslabel
mogen dragen, op in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties.
Het toezicht op het kwaliteitslabel gebeurt door controle van het jaarverslag dat door de organisatie wordt ingediend. Eén maal per vijf jaar evalueert de afdeling of de collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisatie nog steeds voldoet aan de voorwaarden. De afdeling stelt een evaluatieverslag op en deelt dit mee aan de organisatie.
Indien de organisatie niet langer aan de voorwaarden voldoet, start de afdeling de procedure op
met een eventuele intrekking van het kwaliteitslabel tot gevolg.
Visitatiecommissie. De minister laat zich adviseren door visitatiecommissies, die samengesteld worden uit de pool van deskundigen. Deze pool van deskundigen werd samengesteld in
overleg met de VVP en de VVSG. De leden van de pool zijn mensen die over expertise beschikken
in een of meer deelaspecten van het cultureel erfgoed en werden benoemd door de minister. De
samenstelling van een visitatiecommissie gebeurt rekening houdend met de onverenigbaarheden, de man-vrouw verhouding en de expertise van de leden. Een visitatiecommissie bestaat uit
minimaal 3 leden en maximaal 5 leden.
Zakelijke en inhoudelijke beoordeling
De visitatiecommissie beoordeelt op basis van de voorwaarden, brengt daarover een gemotiveerd
advies uit en bezorgt dat aan de afdeling Erfgoed. Ze doet dat door een onderzoek ter plaatse en
een toetsing van de inhoud en de werking van de collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisatie
aan de voorwaarden.
Minister. De minister beslist over de toekenning van het kwaliteitslabel of formuleert een voornemen tot weigering van de toekenning van het kwaliteitslabel.
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3.2.2

Subsidiëring van cultureel-erfgoedorganisaties

Afdeling. De afdeling Erfgoed voert het ontvankelijkheidsonderzoek van de aanvraagdossiers uit, onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de voorwaarden en toetst de aanvraag
aan de criteria. De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op en volgt de uitbetaling van de subsidies op. De afdeling houdt ook toezicht op de gesubsidieerde projecten en werkingen. Ze doet
dat met een financiële controle en een inhoudelijke evaluatie.
Ontvankelijkheidsonderzoek
De afdeling Erfgoed voert het ontvankelijkheidsonderzoek uit. Ze gaat na of het dossier tijdig en
binnen de juiste regelgeving werd ingediend en of het volledig is. De afdeling brengt de aanvrager
daarvan op de hoogte.
Zakelijke en inhoudelijke beoordeling
De afdeling voert een onderzoek uit op stukken. Ze onderzoekt of de aanvraag voldoet aan de
voorwaarden en toetst de aanvraag aan de criteria. Ter voorbereiding van de vergadering van de
commissie bezorgt ze deze een historiekfiche, samen met het aanvraagdossier. De commissie formuleert een gemotiveerd advies. De afdeling maakt het verslag van de commissievergaderingen.
Opstellen ontwerp van beslissing
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk,
beheersmatig en inhoudelijk) en bezorgt dit aan de minister.
Beslissing en communicatie
Na de beslissing van de minister of de Vlaamse Regering en de ondertekening van het besluit,
brengt de afdeling de aanvrager op de hoogte.
Vervolgens onderhandelt de afdeling met de organisaties die een werkingssubsidie zullen
ontvangen. Dit resulteert in een beheersovereenkomst tussen de organisatie en de minister.
Daarna wordt de procedure opgestart om de subsidie uit te betalen.
Opvolging van de subsidiedossiers
De werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald en verantwoord op basis van een inhoudelijk
en financieel jaarverslag. De projectsubsidies worden verantwoord op basis van een financieel en
inhoudelijk verslag. De afdeling controleert deze documenten.
De afdeling evalueert minstens éénmaal per beleidsperiode de organisaties die voor hun werking
gesubsidieerd worden. Hiervoor gebeurt er een visitatie ter plaatse bij de organisaties. De bevindingen van deze evaluatie worden meegenomen in de zakelijke en inhoudelijke beoordeling van
de aanvragen voor de volgende beleidsperiode.
Beoordelingscommissies en adviescommissie. De minister laat zich inhoudelijk adviseren door de beoordelingscommissies en de adviescommissie. De leden van die commissies zijn
mensen die over expertise beschikken in een of meer deelaspecten van het cultureel erfgoed.
De kwaliteitsbewaking van de beoordelingscommissies gebeurt door de adviescommissie.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een project- of
werkingssubsidie en stelt, indien nodig, een rangorde op. Voor de advisering van de werkingssubsidies wordt de aanvrager door de commissie uitgenodigd voor een gesprek. Dit gesprek
wordt bijgewoond door de afdeling Erfgoed.
Minister en/of Vlaamse Regering. De minister of de Vlaamse Regering beslist om de
subsidie al dan niet toe te kennen. Vervolgens sluit de minister een beheersovereenkomst met
de organisatie die een werkingssubsidie ontvangt.
De minister ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de subsidie definitief toegekend.
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3.2.3

Bescherming van topstukken

Afdeling. De afdeling Erfgoed staat in voor het opstellen en beheren van de Lijst van
het roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang (de Topstukkenlijst). De afdeling begeleidt
de Raad voor het behoud van het roerend cultureel erfgoed (de Topstukkenraad) bij zijn werkzaamheden. Prioritaire opdracht is de verdere opstelling van de Topstukkenlijst. In overleg met
de Raad en de minister is beslist om de Topstukkenlijst thematisch uit te bouwen. De afdeling
schrijft opdrachten uit voor het opstellen van thematische proeflijsten met objecten en verzamelingen die mogelijk in aanmerking komen voor opname in de lijst en bijgevolg voor bescherming. Deze proeflijsten worden door de Topstukkenraad (in werkgroep en plenair) besproken.
Op basis daarvan stelt de Topstukkenraad de minister voor om stukken en verzamelingen in de
Topstukkenlijst op te nemen.
De afdeling bereidt de vergaderingen van de Topstukkenraad voor en maakt het verslag van de
vergaderingen en werkgroepen van de raad.
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op voor de minister en communiceert met de eigenaars en beheerders van de objecten en ensembles die op de Topstukkenlijst zijn opgenomen.
Voor ingrepen aan topstukken (conservatie en restauratie) is een voorafgaande toelating nodig.
De afdeling staat, samen met de Topstukkenraad, in voor het verlenen van deze toelatingen.
Voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken is een voorafgaande toelating vereist van de
Vlaamse overheid. Deze vergunningen worden verleend door de afdeling Erfgoed. De Vlaamse
overheid kan deze toelating weigeren. Door te weigeren verbindt de Vlaamse overheid zich echter
ten aanzien van de eigenaar tot de verwerving van het topstuk tegen een marktconforme prijs.
Topstukken komen ook in aanmerking voor restauratiesubsidies. De afdeling staat in voor het
beheer van deze dossiers.
De afdeling beschikt binnen het kader van dit decreet ook over de nodige bevoegdheden tot
inspectie van topstukken ter plaatse.
Topstukkenraad. De Topstukkenraad geeft advies aan de minister inzake de opname van objecten en verzamelingen in de Topstukkenlijst. De Raad geeft bij zijn advies een uitgebreide motivatie. Daarnaast geeft de Topstukkenraad ook advies over de toestemming om fysische ingrepen
uit te voeren op topstukken.
Minister. De minister beslist of een object of ensemble op de Topstukkenlijst komt, geeft
toestemming om fysische ingrepen uit te voeren, kent eventueel een restauratiesubsidie toe en
bepaalt of een object buiten Vlaanderen gebracht mag worden.
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3.3

Financiële middelen

In 2009 werd in totaal 39.410.000 euro verdeeld ter ondersteuning van het cultureelerfgoedbeleid van de Vlaamse overheid.

3.3.1

Werkingssubsidies

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies die binnen het Cultureelerfgoeddecreet, Erfgoeddecreet, het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur werden
toegekend in 2009. Het gaat om een totaalbudget van 34.710.000 euro.
GoedgekeurdE
DOSSIERS

Subsidiecategorie

Bedrag in
euro

Procentuele
verhouding

Werkingssubsidies aan het steunpunt

1

1.807.000

5,20%

Werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau

19

7.663.000

22,07%

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen
ingedeeld bij het Vlaamse niveau en Archiefbank Vlaanderen

9

6.343.000

18,27%

Werkingssubsidies aan de Vlaamse Erfgoedbibliotheek

1

300.000

0,86%

Werkingssubsidies aan samenwerkingsverbanden met het oog op
de versterking van de internationale profilering van
kunstcollecties

3

460.000

1,32%

Werkingssubsidies aan landelijke organisaties volkscultuur
landelijke expertisecentra cultureel erfgoed
cultureel archiefthema’s en PACKED

17

3.019.000

8,88%

Werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij het lokale niveau
(uitdovend)

6

75.000

0,21%

Subsidies aan periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

7

95.000

0,27%

Cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten en de VGC

18

5.770.000

16,62%

Cultureel-erfgoedconvenants met provincies

5

1.140.000

3,28%

Instellingen Vlaamse Gemeenschap

4

Totaal

90

8.038.000

23,02%

34.710.000

100,00%

5,20%
Werkingssubsidies aan het steunpunt
23,02%
Instellingen Vlaamse Gemeenschap
22,07%
Werkingssubsidies aan musea
ingedeeld bij het Vlaamse niveau

3,28%
Cultureel-erfgoedconvenants
met provincies

16,62%
Cultureel-erfgoedconvenants
met gemeenten en de VGC

18,27%
Werkingssubsidies aan culturele
archiefinstellingen ingedeeld bij het
Vlaamse niveau en Archiefbank
Vlaanderen

0,27%
Subsidies aan periodieke cultureelerfgoedpublicaties
0,21%
Werkingssubsidies aan musea ingedeeld bij
het lokale niveau (uitdovend)

0,86%
Werkingssubsidies aan de Vlaamse
Erfgoedbibliotheek
1,32%
Werkingssubsidies aan samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking
van de internationale profilering van
kunstcollecties

8,88%
Werkingssubsidies aan landelijke organisaties
volkscultuur landelijke expertisecentra cultureel
erfgoed cultureel archiefthema’s en PACKED
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3.3.2

Projectsubsidies
In 2009 werd in totaal 2.158.000 euro toegekend aan projecten binnen
het Cultureel-erfgoeddecreet

Projectsubsidies cultureel erfgoed 2009

Goedgekeurde
dossiers

ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed

41

Bedrag in euro

Procentuele
verhouding

1.818.000

84,56%
14,05%

internationale projecten cultureel erfgoed

5

302.000

niet-periodieke publicaties cultureel-erfgoed

0

0

0%

geschiedkundige publicaties

26

30.000

1,39%

TOTAAL

72

2.150.000

100,00%

1,39%
geschiedkundige publicaties
14,05%
internationale projecten
cultureel erfgoed

84,56%
ontwikkelingsgerichte projecten
cultureel erfgoed

3.3.3

Flankerende maatregelen

flankerende maatregelen

Bedrag in euro

Procentuele
verhouding

Subsidie voor de organisatie van de Erfgoeddag

252.000

18,58%

Subsidie voor de organisatie van de Week van de Smaak

200.000

14,75%

Impulssubsidie M HKA

500.000

36,90%

Subsidie aan Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer vzw

200.000

14,75%

Subsidie aan De Rand vzw voor FelixArt Museum / Museum Felix De Boeck

104.000

7,67%

Subsidie aan Studiecentrum voor Vlaamse Muziek vzw

100.000

7,35%

1.356.000

100,00%

Totaal
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18,58%
Subsidie voor de organisatie
van de Erfgoeddag

7,35%
Subsidie aan Studiecentrum voor
Vlaamse Muziek vzw
7,67%
Subsidie aan De Rand vzw voor FelixArt
Museum / Museum Felix De Boeck

14,75%
internationale projecten
cultureel erfgoed

14,75%
Subsidie aan Bedevaart naar de
Graven aan de Ijzer vzw

36,90%
Impulssubsidie M HKA

3.3.4

VIA3

Een gedeelte van de tegemoetkomingen in het kader van het derde Vlaams
Intersectoraal Akkoord (VIA3) wordt uitbetaald door het agentschap Kunsten en Erfgoed.
Sinds 2009 zijn al deze VIA3-middelen geïntegreerd in de werkingssubsidies.

3.3.5
		

Uitgaven voor aankopen en behoud en beheer van de Collectie
Vlaamse Gemeenschap

collectie van de vlaamse gemeenschap

Bedrag in euro

Procentuele
verhouding

Uitgaven voor het behoud en beheer van de Collectie van de Vlaamse
Gemeenschap en voor de uitvoering van het Topstukkendecreet

541.000

45,31%

Dotatie aan het Topstukkenfonds

102.000

8,54%

Verwerving van Kunstwerken en Cultuurgoederen

551.000

46,15%

1.194.000

100,00%

Totaal

45,31%
Uitgaven voor het behoud
en beheer van de Collectie
van de Vlaamse Gemeenschap
en voor de uitvoering van
het Topstukkendecreet

46,15%
Verwerving van Kunstwerken en
Cultuurgoederen

8,54%
Dotatie aan het Topstukkenfonds
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3.4

Kwaliteitslabel

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden kwaliteitslabels toegekend aan musea, culturele
archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken. Hiermee wordt de kwaliteitsvolle werking van collectie
beherende cultureel-erfgoedorganisaties erkend. De erkenning is uitdrukkelijk losgekoppeld van
subsidiëring.
Het beheren van cultureel erfgoed is een eerste voorwaarde voor de toekenning van het label.
Enkel beheren is niet genoeg. De organisatie moet een kwaliteitsvolle werking uitoefenen. De kwaliteitsvolle en evenwichtige uitoefening van de vier basisfuncties staat hierbij centraal: verzamelen,
behoud en beheer, onderzoek en de publieksgerichte functie. De organisatie moet ook garanties
geven voor de continuïteit van haar werking en voor een degelijk en verantwoord bestuur.
Het kwaliteitslabel is geldig zolang de organisatie blijft voldoen aan de voorwaarden. Het herkenningsteken van erkend museum, erkende culturele archiefinstelling of erkende erfgoedbibliotheek
wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht bij de hoofdingang van de organisatie. Er is een
nieuw herkenningsteken in ontwerp.
De eerste indiendatum was 15 januari 2009.
Er dienden 11 organisaties een aanvraag in voor een kwaliteitslabel door de Vlaamse overheid
erkend museum, door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling of door de
Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek.

Naam organisatie

Aanvraag als

het Groentemuseum

door de Vlaamse overheid erkend museum

Museum Rockoxhuis

door de Vlaamse overheid erkend museum

de Stedelijke Musea Sint-Niklaas

door de Vlaamse overheid erkend museum

De Zilverreiger – Streekmuseum van Klein-Brabant

door de Vlaamse overheid erkend museum

Museum van het Kamp van Beverlo

door de Vlaamse overheid erkend museum

Openluchtmuseum Bachten de Kupe

door de Vlaamse overheid erkend museum

Zuidwestbrabants Museum

door de Vlaamse overheid erkend museum

Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee

door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling

Provinciaal Archief West-Vlaanderen

door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling

Geschied- en Heemkundige Kring Landen

door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling

Geschied- en Heemkundige Kring Kinrooi

door de Vlaamse overheid erkende erfgoedbibliotheek

Het Groentemuseum, het Museum Rockoxhuis, de Stedelijke Musea Sint-Niklaas,
Cultureel erfgoed annuntiaten Heverlee en het Provinciaal Archief West-Vlaanderen kregen
een kwaliteitslabel toegekend.
De collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties die een kwaliteitslabel mogen dragen,
worden opgenomen in het register van erkende collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties.
Het register bevat per erkende organisatie minstens de volgende gegevens:
•
de officiële naam en contactgegevens
•
het adres waar de collectie geraadpleegd kan worden
•
het webadres.
Het register is online gepubliceerd op www.kunstenenerfgoed.be en vindt u in de bijlage 10.5.1.
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Erkende musea binnen het Erfgoeddecreet van 2004 en erkende culturele archiefinstellingen
binnen het Archiefdecreet van 2002 worden gelijkgesteld met een door de Vlaamse overheid
erkend museum of een door de Vlaamse overheid erkende culturele archiefinstelling.
Deze organisaties worden eveneens opgenomen in het register.
De musea die op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 aangeduid zijn als Instellingen van de
Vlaamse Gemeenschap, behouden hun gelijkstelling met een erkend museum. Deze musea
worden eveneens opgenomen in het register.

3.5

Indeling van musea en werkingssubsidies aan musea

Vanaf 1 januari 2009 startte de nieuwe beleidsperiode voor alle erkende musea die in 2008 door
de Vlaamse Regering ingedeeld werden bij het Vlaamse, het regionale of het lokale niveau.
De indeling duidt aan welk bestuursniveau de verantwoordelijkheid opneemt voor het betrokken
museum en een werkingssubsidie zal toekennen.
Vanuit het subsidiariteitsprincipe kent de Vlaamse overheid rechtstreeks werkingssubsidies toe
aan de musea ingedeeld bij het Vlaams niveau. Voor de beleidsperiode 2009 - 2013 betreft het
19 musea, die in 2009 een totaal subsidiebedrag ontvingen van 7.663.000 euro. Deze werkingssubsidie omvat ook de voorziene projectwerking van deze musea omdat deze instellingen niet in
aanmerking komen voor projectsubsidies op het Cultureel-erfgoeddecreet. De werkingssubsidie
omvat ook een compensatie voor de maatregel die kinderen en jongeren jonger dan 26 voor
maximum 1 euro toegang verleent tot deze musea.
Naast de subsidiëring van de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau voorziet de Vlaamse
overheid in de huidige beleidsperiode als overgangsmaatregel ook de subsidiëring van de lokaal
ingedeelde musea die niet binnen het werkingsgebied van een cultureel-erfgoedconvenant vallen.
Per museum wordt een bedrag van 12.500 euro voorzien. In 2009 betrof het zes musea voor een
totaal subsidiebedrag van 75.000 euro.
Het bedrag van de jaarlijkse werkingssubsidie per museum ingedeeld bij het Vlaamse niveau
vindt u in de bijlage 10.5.2.
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3.6

Samenwerkingsverbanden met het oog op de versterking van de
internationale profilering van kunstcollecties

Het Erfgoeddecreet van 2004 voorzag in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende musea.
Packed vzw, een overkoepelend samenwerkingsverband met landelijk relevante expertise op het
vlak van digitalisering (archivering en conservering van kunstcreaties op elektronische en digitale dragers), ontvangt tot en met 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van 100.000 euro op het
Erfgoeddecreet. Om gesubsidieerd te blijven moet Packed uiterlijk op 1 april 2010, een aanvraag
indienen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet. In 2009 bedroeg de subsidie 104.000 euro.
Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van
thematische samenwerkingsverbanden van oude en hedendaagse kunst die een versterking
van de internationale profilering nastreven. De jaarlijkse werkingssubsidie bedraagt minimaal
125.000 euro.
Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden volgende samenwerkingsverbanden gesubsidieerd
(zie bijlage 10.5.3):
•
Contemporary Art Heritage Flanders (CAHF) – 125.000 euro
•
Lukas - Art in Flanders – 210.000 euro
•
Vlaamse Kunstcollectie (VKC) – 125.000 euro.

3.7

Archief- en documentatiecentra

3.7.1

Culturele archiefinstellingen

De huidige beleidsperiode voor organisaties gesubsidieerd op basis van het
Archiefdecreet is 2008 - 2012. Het Archiefdecreet maakt een onderscheid tussen:
•
archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen
•
archief- en documentatiecentra op basis van culturele thema’s.
De thema’s voor de culturele archiefwerkingen worden per beleidsperiode bepaald.
Voor de beleidsperiode 2008 - 2012 zijn dit: het literaire erfgoed, het muzikale erfgoed, het architecturale erfgoed, deportatie en verzet en het kerkelijke erfgoed. Per
thema kan slechts één archief- en documentatiecentrum een subsidie ontvangen
•
Nederlandstalige archieven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
Uiterlijk op het einde van de beleidsperiode dienen deze organisaties de overstap te maken naar
het Cultureel-erfgoeddecreet, indien ze verder gesubsidieerd wensen te worden. Het Cultureelerfgoeddecreet maakt evenwel niet langer dezelfde opdeling als het Archiefdecreet, maar voorziet
in de subsidiëring van twee soorten erkende culturele archiefinstellingen:
•
culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau
•
privaatrechtelijke Nederlandstalige culturele archiefinstellingen in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad die het culturele leven in het tweetalige gebied BrusselHoofdstad documenteren.
Andere organisaties zullen zich mogelijk herprofileren als een landelijk expertisecentrum voor
cultureel erfgoed.
Een aantal van de op het Archiefdecreet gesubsidieerde archief- en documentatiecentra maakten
reeds de overstap naar het Cultureel-erfgoeddecreet.
De subsidiëring van de archief- en documentatiecentra ziet er hierdoor als volgt uit
(zie bijlage 10.5.4):
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Gesubsidieerd op het Archiefdecreet:
Naam organisatie

Gesubsidieerd als

AMSAB-ISG

Archief- en documentatiecentrum
op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen

Archief en Documentatiecentrum
voor het Vlaamse Nationalisme (ADVN)

Archief- en documentatiecentrum
op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen

Archief en Museum voor het Vlaams
Leven te Brussel (AMVB)

Nederlandstalig archief in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad

Vrijzinnig Studie-, Archief- en
Documentatiecentrum Karel Cuypers

Nederlandstalig archief in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad

Dacob Archief en Bibliotheek voor
de Studie van het Communisme

Nederlandstalig archief in het tweetalige
gebied Brussel-Hoofdstad

AMVC-Letterenhuis

Archief- en documentatiecentrum
op basis van culturele thema’s

Resonant

Archief- en documentatiecentrum
op basis van culturele thema’s

Joods Museum van Deportatie en Verzet

Archief- en documentatiecentrum
op basis van culturele thema’s

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven (CVAa)

Archief- en documentatiecentrum
op basis van culturele thema’s

Deze organisaties behouden hun subsidie tot het einde van de beleidsperiode maar moeten,
indien ze gesubsidieerd willen blijven, uiterlijk op 1 april 2012 een aanvraag indienen binnen het
Cultureel-erfgoeddecreet.
Gesubsidieerd op het Cultureel-erfgoeddecreet:
Naam organisatie

Gesubsidieerd als

Liberaal Archief

Collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisatie

Katholiek Documentatie en onderzoekscentrum (KADOC)

Collectiebeherende
cultureel-erfgoedorganisatie

3.7.2

Archiefbank Vlaanderen

De Archiefbank Vlaanderen is een geautomatiseerd register dat het privaatrechtelijk
archivalisch cultureel erfgoed integraal in kaart brengt.
Voor het beheer van dit openbaar register van Vlaams privaatrechtelijk archivalisch erfgoed kent de
Vlaamse overheid een werkingssubsidie toe aan vzw Archiefbank Vlaanderen voor de periode
2009 - 2012. Het beheer van de Archiefbank Vlaanderen krijgt zo een structurele onderbouw.
De integratie van alle privaatrechtelijke archieven in de Archiefbank Vlaanderen is wenselijk.
Samenwerking met Archiefbank Vlaanderen is een impliciete voorwaarde voor subsidiëring
van culturele archiefinstellingen en landelijke cultureel-erfgoedorganisaties die een werking
ontplooien met betrekking tot archivalisch cultureel erfgoed. Ook van steden, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten, wordt verwacht dat ze helpen deze archiefcollecties mee in kaart te brengen.
Het totale subsidiebedrag van archief- en documentatiecentra op het Archiefdecreet bedroeg in
2009 4.336.000 euro.
Het totale subsidiebedrag van culturele archiefinstellingen op het Cultureel-erfgoeddecreet
bedraagt 2.692.000 euro.
Het overzicht van de jaarlijkse werkingssubsidie per organisatie vindt u in de bijlage 10.5.5.
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3.8

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Uit de studieopdracht Het in kaart brengen van de sector van de bewaarbibliotheken in
Vlaanderen van 2003 blijkt dat er in Vlaanderen meerdere topcollecties aanwezig zijn op het
vlak van documentair erfgoed. Met het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet de Vlaamse overheid in de
subsidiëring van een Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste spelers in Vlaanderen die documentaire collecties in beheer hebben. Het samenwerkingsverband
zorgt voor de ontwikkeling en verspreiding van expertise op het vlak van conservatie en ontsluiting
van deze collecties, zowel geschreven, gedrukte als digitale collecties, in Vlaanderen. Op het vlak van
collectiemobiliteit moet het samenwerkingsverband zorgen voor een goede afstemming tussen de
verschillende collectiebeherende organisaties.
De Vlaamse overheid sloot een beheersovereenkomst met vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheek voor
de periode 2009 - 2012. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek werd opgericht door zes representatieve
erfgoedbibliotheken in Vlaanderen: de Universiteitsbibliotheek Antwerpen, de Erfgoedbibliotheek
Hendrik Conscience in Antwerpen, de Openbare Bibliotheek van Brugge, de Universiteitsbibliotheek
Gent, de Provinciale Bibliotheek Limburg in Hasselt en de Universiteitsbibliotheek Leuven.
Ze vormt een netwerk van erfgoedbibliotheken. De Vlaamse Erfgoedbibliotheek versterkt de cultureel-erfgoedgemeenschap door communicatie op alle niveaus, door de ontwikkeling van expertise en
door de realisatie van projecten rond deze collecties.
De Vlaamse Erfgoedbibliotheek ontving in 2009 een werkingssubsidie van 300.000 euro.

3.9

Werkingssubsidies voor landelijke organisaties voor volkscultuur
en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed

Omwille van de groeiende nood aan specifieke expertise over de zorg voor en de ontsluiting
van cultureel erfgoed zet het beleid in op het tot stand brengen van een netwerk van kennis en
expertise. In dit netwerk opereert FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed als makelaar.
Tegelijk spelen ook collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (musea en culturele archiefinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau, de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en Archiefbank
Vlaanderen) een cruciale rol in dit netwerk. Zij bezitten immers bij uitstek een expertise over het
thema waarrond de instelling haar collectie en werking uitbouwt. Daarnaast heeft het Cultureelerfgoeddecreet de ondersteuning van dienstverlenende organisaties geïntroduceerd, met name
landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed en landelijke organisaties voor volkscultuur. Dit
zijn organisaties die door hun netwerkfunctie en dienstverlenende activiteiten, de doorstroming
van (internationale) kennis en expertise centraal stellen.
Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed zijn organisaties die ondersteuning geven en
kennis genereren over een specifiek erfgoedaspect (bijvoorbeeld digitalisering) of overkoepelend
kennis en expertise ter beschikking stellen van een zeer grote, diverse deelsector (bijvoorbeeld
religieus erfgoed, waar veel betrokkenen de zorg voor en ontsluiting van cultureel erfgoed niet als
kerntaak hebben).
Landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur zijn evenzeer dienstverlenende cultureel-erfgoedorganisaties. Ze onderscheiden zich echter van landelijke expertisecentra doordat
hun draagvlak – hun cultureel-erfgoedgemeenschap – bestaat uit een netwerk verenigingen van
voornamelijk niet-professionele erfgoedspelers, vrijwilligers en gebruikers.
In 2009 stapten Heemkunde Vlaanderen, Volkskunde Vlaanderen, CAG, Het Firmament en
tapis plein over naar het Cultureel-erfgoeddecreet.
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Op 1 april 2009 werden de volgende aanvragen ingediend:
Naam organisatie

Aanvraag als

Familiekunde Vlaanderen vzw

Landelijke cultureel-erfgoedorganisatie voor volkscultuur

Expertisecentrum David vzw

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

Kant in Vlaanderen vzw

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

Fevlado-Diversus vzw

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

Heemschut vzw/E-NIT

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

Variaties vzw

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

Expertisecentrum David vzw

Landelijke expertisecentra voor cultureel-erfgoed

De Vlaamse Regering besliste om geen landelijke cultureel-erfgoedorganisaties voor volkscultuur en landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed voor de beleidsperiode 2010 - 2011 te
subsidiëren omdat er geen middelen beschikbaar waren om nieuwe aanvragen te honoreren.
Bovendien wil Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege een netwerk van kennis en expertise stimuleren. Landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed en landelijke organisaties voor
volkscultuur hebben immers een kerntaak als netwerkorganisatie. Het is niet de bedoeling voor
elk maatschappelijk thema, deelsector, niche van cultureel erfgoed of voor elke deelexpertise een
afzonderlijke intermediaire structuur te stimuleren. Daarom zijn in deze samenwerking, afstemming, overleg en clustering cruciaal.
Een aantal organisaties wordt nog tot het einde van de beleidsperiode gesubsidieerd op het
Decreet op de Volkscultuur. Indien ze gesubsidieerd willen blijven, moeten zij uiterlijk op 1 april
2011 een aanvraag indienen binnen het Cultureel-erfgoeddecreet.
De Vlaamse Regering kende in 2009 een totaalbedrag van 1.917.000 euro toe aan de landelijke
organisaties volkscultuur (Cultureel-erfgoeddecreet), de landelijke expertisecentra voor cultureel
erfgoed (Cultureel-erfgoeddecreet) en de organisaties volkscultuur (Decreet op de Volkscultuur).
Een overzicht van de werkingssubsidies voor de landelijke organisaties volkscultuur en de landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed vindt u in de bijlage 10.5.6.
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3.10

Cultureel-erfgoedconvenants

Met het Cultureel-erfgoeddecreet zet de Vlaamse overheid in op een complementair beleid.
De Vlaamse overheid koos hiervoor een hedendaags beleidsinstrument, het cultureel-erfgoedconvenant. Een cultureel-erfgoedconvenant is een onderhandelde overeenkomst met resultaatsverbintenis tussen de Vlaamse overheid en een provincie, een gemeente, een intergemeentelijk
samenwerkingsverband of de Vlaamse Gemeenschapscommissie. De open formule van dit
instrument zorgt er voor dat de afsprakenregeling op maat van elke partner kan worden gesloten,
zodat de provincie, de gemeente, het intergemeentelijk samenwerkingsverband of de Vlaamse
Gemeenschapscommissie zelf haar cultureel-erfgoedbeleid kan invullen binnen de krijtlijnen
opgesteld door de Vlaamse Gemeenschap.

3.10.1
		

Het subsidiëren van het lokale cultureel-erfgoedbeleid door een cultureelerfgoedconvenant te sluiten

Door het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant neemt het lokale bestuur de
verantwoordelijkheid op zich voor de ontwikkeling van een lokaal cultureel-erfgoedbeleid en ligt
de uitvoering van dat beleid bij haar. Het cultureel-erfgoedconvenant speelt een versterkende rol
in de uitbouw van een impulsbeleid ten aanzien van de gemeenten. Op basis van het Cultureelerfgoeddecreet kan de Vlaamse overheid aan een gemeente of intergemeentelijk samenwerkingsverband een werkingssubsidie geven voor de versterking van het lokale beleid dat de lokale
besturen voeren voor het cultureel erfgoed.
Het lokaal cultureel-erfgoedbeleid bevat minstens twee sporen:
•
Versterking van het lokale cultureel-erfgoedveld door uitwisseling van kennis en
expertise en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak.
De cultureel- erfgoedcel speelt hierin een belangrijke rol.
•
Ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren.
De cultureel-erfgoedcel versterkt het lokale cultureel-erfgoedveld door het opzetten
van projecten en de uitwisseling van kennis en expertise. Ze zorgen ervoor dat het
maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot.
De ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren kan gebeuren door het verstrekken van logistieke, financiële en personele middelen.
De subsidie van de Vlaamse overheid kan ook voor een bijkomend derde spoor worden ingezet: de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum dat focust op het (complexe) verhaal van de
gemeente(n). Decretaal is bepaald dat gedurende de eerste beleidsperiode 2009 - 2014) enkel
Antwerpen, Gent, Brugge en de VGC voor dit spoor gesubsidieerd kunnen worden.
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3.10.2
Het subsidiëren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid door het sluiten
van een cultureel-erfgoedconvenant met de provinciebesturen
Het lokaal cultureel-erfgoedbeleid bevat minstens twee sporen:
•
versterking van het lokale cultureel-erfgoedveld door uitwisseling van kennis en
expertise en het vergroten van het maatschappelijk draagvlak. De cultureel-erfgoedcel
speelt hierin een belangrijke rol
•
ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren.
De cultureel-erfgoedcel versterkt het lokale cultureel-erfgoedveld door het opzetten
van projecten en de uitwisseling van kennis en expertise. Ze zorgen ervoor dat het
maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot.
De ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren kan gebeuren door het verstrekken van logistieke, financiële en personele middelen.
Een van de grote uitdagingen in het culturele erfgoedveld is ongetwijfeld de depotproblematiek. Tal van cultureel-erfgoedorganisaties, groot of klein, kampen met depotproblemen: onvoldoende ruimte, onvoldoende goede klimatiseringsvoorwaarden
… De uitdagingen zijn zo enorm dat samenwerking en coördinatie zich opdrong.
De provincies (en de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het tweetalige gebied
Brussel-Hoofdstad) krijgen een regierol toebedeeld om in overleg met de lokale
besturen en de beheerders van het cultureel erfgoed op hun grondgebied naar
oplossingen te zoeken.

3.10.3

Nieuwe aanvragen cultureel-erfgoedconvenants

De aanvraag bestaat uit een goedgekeurd cultureel-erfgoedbeleidsplan.
Het Cultureel-erfgoeddecreet voorzag in 2009 een verhoging van de subsidie voor het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor het uitbouwen van een
cultureel-erfgoedforum en het ontwikkelen van een regionaal depotbeleid. Op 31 december 2008
diende de Vlaamse Gemeenschapscommissie een aanvraag in voor een extra subsidie. Op 31
december 2008 dienden ook de vijf provincies een aanvraag in voor het sluiten van een cultureelerfgoedconvenant.
De Vlaamse Regering besliste in 2009 om volgende jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen
voor het uitvoeren van een provinciaal cultureel-erfgoedbeleid voor de beleidsperiode
2009 - 2014:
•
Limburg: 160.000 euro
•
Vlaams-Brabant: 200.000 euro
•
West-Vlaanderen: 212.000 euro
•
Antwerpen: 268.000 euro
•
Oost-Vlaanderen: 300.000 euro.
De Vlaamse Regering besliste om een extra werkingssubsidie van 140.000 euro toe te kennen aan
de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Het totale subsidiebedrag bedroeg in 2009 440.994 euro.
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Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een jaarlijkse instapmogelijkheid voor nieuwe cultureelerfgoedconvenants met gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Er werden
vier aanvraagdossiers ingediend voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant voor de
beleidsperiode 2010 - 2014:
Door een gemeentelijke overheid:
•
de stad Oostende
•
de stad Oudenaarde
Door een intergemeentelijk samenwerkingsverband:
•
k.ERF (intergemeentelijke projectvereniging Kempisch Erfgoed met als deelnemende gemeenten: Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie)
•
Viersprong Land van Rode (intergemeentelijke projectvereniging met als deelnemende gemeenten: Melle, Oosterzele, Merelbeke en Sint-Lievens-Houtem).
•
De Vlaamse Regering besliste om een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten
en een structurele werkingssubsidie toe te kennen voor het uitvoeren van het
cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2010 - 2014 aan:
•
projectvereniging k.ERF – 298.950 euro
•
projectvereniging Viersprong het Land van Rode – 199.307 euro.

3.10.4

Werkingssubsidies 2009

In 2009 startte een nieuwe beleidsperiode voor zeventien cultureel-erfgoedconvenants
met gemeenten of intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die eindigt op 31 december
2014.
Ook met de provincies werd een cultureel-erfgoedconvenant gesloten voor de periode
2009 - 2014. Met de Vlaamse Gemeenschapscommissie werd een cultureel-erfgoedconvenant
gesloten voor de periode 2007 - 2011. In 2009 werd er binnen het Cultureel-erfgoeddecreet een
totaalbudget van 6.910.000 euro toegekend voor de uitvoering van deze cultureel-erfgoedconvenants:
•
5.770.000 euro voor cultureel-erfgoedconvenants met gemeenten, intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie
•
1.140.000 euro voor cultureel-erfgoedconvenants met provincies.
Een overzicht van de werkingssubsidies 2009 vindt u in de bijlage 10.5.7.
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3.11

Cultureel-erfgoedpublicaties

De subsidiëring van cultureel-erfgoedpublicaties is een flankerende maatregel voor het cultureelerfgoedbeleid van de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid wenst de reflectie over het cultureel erfgoed te stimuleren evenals de verspreiding van kennis van en over het cultureel erfgoed.
De subsidiëring van boeken, video’s, websites, cd’s, dvd’s en andere media kunnen hier toe
bijdragen. Ze verstrekken de lezers de nodige informatie om actief te kunnen inspelen op nieuwe
ontwikkelingen en voor het cultureel-erfgoedveld relevante maatschappelijke evoluties. Deze
publicaties hoeven zich niet alleen te richten op het brede publiek, ze kunnen zich ook richten
op de cultureel-erfgoedwerkers en voor hen belangrijke tendensen en evoluties signaleren of de
wetenschappelijke discussie aanwakkeren.
Naast het aanmoedigen en het wekken van interesse van de uitgevers moet een subsidie ook een
ruimere verspreiding mogelijk maken door onder andere het drukken van de kostprijs en het
investeren in een bredere communicatie en verspreiding. Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in
subsidies voor periodieke cultureel-erfgoedpublicaties en éénmalige publicaties cultureel erfgoed.
In het Cultureel-erfgoeddecreet staat een uitdovende subsidieregeling voor de periodieke wetenschappelijke publicaties van volkscultuur en geschiedenis.

3.11.1

Periodieke cultureel-erfgoedpublicaties

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet werkingssubsidies aan uitgevers voor de uitgave van een periodieke publicatie ongeacht de drager. Een periodieke publicatie hoeft dus niet
noodzakelijk op papier te verschijnen, ook on line publicaties of publicaties op cd-rom en andere
media komen voor subsidiëring in aanmerking.
Voor de periode 2009 - 2011 kende de minister 95.000 euro toe aan zeven publicaties.
Een overzicht van de toegekende subsidies vindt u in de bijlage 10.5.8.1.

3.11.2

Eénmalige cultureel-erfgoedpublicaties

Een publiekrechtelijke of een privaatrechtelijke rechtspersoon kan een subsidie aanvragen voor de uitgave van een éénmalige publicatie over cultureel erfgoed, ongeacht de drager.
Subsidies voor éénmalige publicaties kunnen aangevraagd worden door uitgevers die niet noodzakelijk een winstgevend doel hebben.
De aanvragen voor éénmalige publicaties over cultureel erfgoed worden samen met deze met
een artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud behandeld door de beoordelingscommissie
Publicaties. In 2009 werden 36 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een éénmalige
publicatie. De minister kende 69.700 euro toe aan acht publicaties.
Een overzicht van de toegekende subsidies vindt u in de bijlage 10.4.11.2.

3.11.3

Periodieke wetenschappelijke publicaties van volkscultuur en geschiedenis

In het Cultureel-erfgoeddecreet staat een subsidieregeling voor de periodieke wetenschappelijke
publicaties van volkscultuur en geschiedenis van verenigingen die onder de bepalingen van het
Decreet op de Volkscultuur een subsidie ontvingen tot 1 januari 2008, waarvan de subsidie lager
lag dan 3.000 euro en die niet in een gemeente liggen waarmee de Vlaamse Gemeenschap een
cultureel-erfgoedconvenant sloot. Zij ontvangen nog tot en met 2014 het subsidiebedrag,
toegekend in 2007, mits zij aan de criteria voldoen.
In 2009 werden 26 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een periodieke publicatie
voor volkscultuur en geschiedenis. De minister kende 29.340 euro toe aan 26 publicaties.
Een overzicht van de toegekende subsidies vindt u in de bijlage 10.5.8.2.
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3.12

Projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte en internationale
cultureel-erfgoedprojecten

Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in twee soorten projectsubsidies: internationale en
ontwikkelingsgerichte projecten.
In een jong beleidsveld is het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe initiatieven. Met de
projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten stimuleert de Vlaamse
overheid de ontwikkeling van voorbeeldinitiatieven in de zorg voor en de ontsluiting van het
cultureel erfgoed. De meerwaarde ligt grotendeels in de wijze waarop de ervaringen en resultaten
worden teruggekoppeld en ter beschikking worden gesteld van het cultureel-erfgoedveld in
Vlaanderen.
Deze subsidies zijn bedoeld voor internationale cultureel-erfgoedprojecten. De projecten moeten
binnen het Vlaamse beleid passen dat er op gericht is om de internationale samenwerking,
uitwisseling en expertise aan te moedigen. Eveneens kunnen ze kansen geven aan de bevolking
in Vlaanderen om deel te nemen aan een wereldwijde cultuurbeleving. Hierdoor wordt de
internationale uitstraling van Vlaanderen versterkt.
In 2009 was er een budget van 2.120.000 euro voor ontwikkelingsgerichte en internationale
cultureel-erfgoedprojecten. Er werden in 2009 64 ontwikkelingsgerichte en 13 internationale
projecten ingediend. 41 ontwikkelingsgerichte en 5 internationale projecten werden
gesubsidieerd.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.9.
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3.13

Topstukken

Topstukkenlijst. Het Topstukkendecreet voorziet in de opstelling van een relatief beperkte lijst
van zeldzame en onmisbare voorwerpen en verzamelingen waarop het bijzondere beschermingsregime van het decreet van toepassing is. De Raad voor het behoud van het roerend cultureel
erfgoed adviseert de minister over de Lijst van het Topstukkendecreet.
In 2009 werden de volgende deellijsten definitief opgenomen in de Lijst van het roerend
cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (Topstukkenlijst):
•
Vlaamse Primitieven (7 april 2009 - 88 objecten, één verzameling)
•
Collectio Academia Antiqua (Leuvense Universiteitsverleden) (7 juli 2009 –
11 objecten, één verzameling)
•
Films Witte Paters (7 juli 2009 – 1 verzameling)
•
Industrieel erfgoed (4 december 2009 – 4 objecten, 2 verzamelingen)
•
Craneveltcorrespondentie (4 december 2009 – 1 verzameling).
Daarnaast werden de volgende proeflijsten (voorstel van cultuurgoederen tot opname in de lijst,
geformuleerd door externe deskundigen) aangeleverd voor bespreking door de Topstukkenraad:
•
Muzikaal erfgoed na 1600 (opdrachthouder: Resonant, Leuven)
•
Textiel erfgoed (opdrachthouder: MomU Antwerpen)
•
Beeldende Kunst 16de eeuw (opdrachthouder: Universiteit Gent).
Lopende opdrachten tot opstelling van proeflijsten zijn:
•
Luchtvaarterfgoed (opdrachthouder: Cynrik De Decker voor Flying Pencil)
•
Vlakglas (opdrachthouder: bvba Joost Caen)
•
Edelsmeedkunst (opdrachthouder: museum Zilvercentrum Sterckshof).
Eind 2009 waren er 318 objecten en 18 verzamelingen in de Topstukkenlijst opgenomen.
De Topstukkenlijst kan geraadpleegd worden op www.topstukken.be.
Buiten Vlaanderen brengen van topstukken. In 2009 werd voor 39 stukken op de
Topstukkenlijst een toelating verleend om deze tijdelijk buiten Vlaanderen te brengen.
Restauraties. In 2009 verleende het agentschap twee vergunningen voor fysische ingrepen
op een topstuk. Het ging om een werk van Juan de Flandes, het feest van Herodes (collectie
museum Mayer van den Bergh, Antwerpen ) en van Jan Van Eyck, portret van Margaretha
Van Eyck (Groeningemuseum, Brugge).
Topstukken in Vlaanderen. In samenwerking met Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen
(OKV) bracht het agentschap in 2009 de publicatie Topstukken in Vlaanderen. Gids langs beschermd cultuurbezit. uit. De publicatie werd ruim verspreid via Knack en geeft een rijk geïllustreerd inzicht in het verhaal en de ratio van het Topstukkendecreet. Daarnaast werd in 2009 ook
de folder Het Topstukkendecreet. Reikwijdte en gevolgen. aangemaakt. Deze is bestemd voor de
(potentiële) eigenaren en de kunsthandel.
Website. Sinds het voorjaar 2009 is ook de topstukkenwebsite (www.topstukken.be) operationeel. De website bundelt alle informatie inzake het Topstukkendecreet en inzake de uitvoer
van cultuurgoederen. Naast de regelgeving kan op de website de Topstukkenlijst geraadpleegd
worden.
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3.14

Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

De afdeling Erfgoed beheert een collectie van ongeveer 19.500 kunstwerken, verspreid over diverse openbare instellingen in Vlaanderen en Brussel en tal van binnen- en buitenlandse musea.
De collectie bestaat uit:
•
ongeveer 12.000 werken die eigendom zijn van de Belgische Staat, aangekocht tussen
1830 en 1962. Die werken worden deels door de Vlaamse overheid en deels door de
Franse Gemeenschap beheerd
•
ongeveer 7.500 werken, aangekocht tussen 1962 en nu, die volle eigendom zijn van de
Vlaamse overheid of onder het uitsluitende beheer van de Vlaamse overheid vallen.
Het beheer van de collectie gebeurt vanuit twee vestigingen: in het depot in Schaarbeek gebeurt
het beheer en behoud van de collectie. Daar worden de werken in transit bewaard en krijgen ze
de nodige behandelingen inzake conservatie en restauratie.
De administratie voor bruiklenen en bewaargevingen, voor de externe restauratiedossiers, alsook
de administratie voor de aankoop van kunstwerken gebeurt vanuit het Arenberggebouw.
Collectieregistratie. De eerste voorwaarde voor een goed collectiebeheer vormt een goede
collectieregistratie. De omvang van de collectie en de historiek ervan - aankopen die bijna twee
eeuwen overspannen - maken deze opdracht bijzonder complex.
Een zestal jaar geleden werden de basisgegevens uit de papieren inventaris naar het
collectieregistratiesysteem Adlib geconverteerd. De uitzuivering en aanvulling van deze gegevens
vormt sindsdien één van de belangrijkste aandachtspunten van het collectiebeheer: wat is er?
Waar bevindt het zich? Welke werken dienen we prioritair op te volgen? Via het uitvoeren
van inspecties op de diverse plaatsen van bewaarneming worden deze bestanden geleidelijk
uitgezuiverd en aangevuld. Daarnaast worden de interne conservatiebehandelingen van
kunstwerken opgenomen in de elektronische inventaris, net als restauratieverslagen m.b.t. de
ingrepen door externe restauratoren.
Voor een goed collectiebeheer is beeldmateriaal onontbeerlijk.
Bij de conversie van de papieren inventaris naar Adlib bleek dat ook op dit vlak een inhaalslag
geleverd moest worden. Veel beeldmateriaal ontbrak of was van een lage beeldkwaliteit.
Hoe verder we in de tijd (van aankoop) teruggingen, hoe beperkter het beeldmateriaal werd.
Op dit vlak werd de voorbije jaren – zo ook in 2009 – een inhaalslag gevoerd.
Op 31 december 2009 bestond het intussen opgebouwde beeldarchief uit 805 ecta’s, 4.000 dia’s,
15.000 digitale hoge resolutiebeelden op 305 cd-roms en 11.000 lage resolutiebeelden in Adlib.
Adlib bevat voor elk kunstwerk de referenties naar al het beschikbare beeldmateriaal. Van elk
kunstwerk is het lage resolutiebeeld (voor herkenning van het werk) zichtbaar. De hoge resolutiebeelden staan in een aparte map op de server en kunnen net als de ecta’s, dia’s en foto’s worden
opgevraagd voor hoogwaardige reproductie.
Reproductierechten. Als eigenaar van de kunstwerken heeft het agentschap het tentoonstellingsrecht op de werken. De auteursrechten (en in het bijzonder het reproductierecht) berusten
bij de kunstenaar en de fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
Sinds 2001 vraagt het agentschap bij elke nieuwe aankoop de kunstenaar en de fotograaf om
een niet-exclusieve licentie met betrekking tot de reproductierechten op het werk. Dank zij deze
licentie kan de Vlaamse overheid de werken uit haar collectie kosteloos reproduceren. Dit recht is
echter wel beperkt tot het kader van de eigen culturele opdracht van de Vlaamse overheid
(documentatie, promotie en bekendmaking van de eigen collectie in binnen- en buitenland),
alsook tot het kader van de opdrachten van de musea en wetenschappelijke instellingen in België.
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Bruikleen en bewaargeving. De kunstwerken uit de collectie worden in (langdurige) bewaring gegeven aan musea en openbare instellingen en, als dat gevraagd wordt en de bewaarconditie van het werk het toestaat, in tijdelijke bruikleen gegeven voor tentoonstellingen in binnen- en
buitenland.
De kunstwerken worden bij voorrang in bewaring gegeven aan musea, om redenen van publieksbereik en uit conservatoire overwegingen. Gaat het om recent aangekochte werken, dan wordt in
de mate van het mogelijke rekening gehouden met de wens van de kunstenaar bij de inbewaringgeving van diens werk.
In 2009 werd aan 344 kunstwerken een nieuwe bestemming gegeven: 340 werken werden in
bewaring gegeven aan een openbare instelling, 4 kunstwerken kregen een museale bestemming.
Gemiddeld bevinden er zich een 2.000 kunstwerken, meestal tekeningen en ander grafisch werk,
in de bewaarplaats in Schaarbeek. Het gaat hier om werken die zijn ingeleverd na de stopzetting
van de bewaargeving of bruikleen, werken die een conservatie- of restauratiebehandeling nodig
hebben of recent aangekochte werken.
In 2009 werden 47 kunstwerken uit de collectie ter beschikking gesteld in het kader van 59 aanvragen voor tijdelijke bruikleen voor 28 tentoonstellingen (10 binnenlandse en 18 buitenlandse
tentoonstellingen).
Een gedetailleerd overzicht van de toegekende bruiklenen 2009 vindt u in de bijlage 10.5.10.
Inspectie. De kunstwerken, die in bewaring werden gegeven aan openbare instellingen, worden
regelmatig onderworpen aan een controle. Is het werk nog op de aangegeven bewaarplaats
aanwezig? Wat is de bewaarconditie van het werk? Op basis van de inspectieverslagen kunnen de
nodige acties worden ondernomen voor conservatie of restauratie en kunnen de inventarisaktes
van de instelling worden gecheckt.
In 2009 werd prioriteit gegeven aan de bewaargevingdossiers m.b.t. de Vlaamse kabinetten.
In dit kader werden 8 inspectiebezoeken uitgevoerd om de kabinetswissels zo optimaal mogelijk
op te volgen.
In 2009 werden in totaal 17 inspectiebezoeken uitgevoerd. Daarnaast werd de inventaris van
kunstwerken uit de collectie in het S.M.A.K. (Gent) gecheckt en werd voor 4 openbare instellingen of kabinetten een voorstel opgemaakt in functie van de beschikbare ruimte en wensen.
Dit resulteerde in 691 werken die aan een toestandscontrole werden onderworpen of waarvan de
akte in detail werd doorgelicht.
Inlijstingen. (Her)inlijstingen, vervangen van glas, vervangen van niet-zuurvrije passe-partouts
en rugkartons worden door de medewerkers in het depot uitgevoerd.
Zo werd in 2009 een reeks van 56 gedichten ingelijst voor het project Wielersportcultuur
van Louis De Pelsmaecker/ Stephan Vanfleteren. Naar analogie met de fotoreeks Flandrien
werden de gedichten eveneens ingelijst in een zwarte staaflijst, met innerspace (afstandshouder
tussen werk en glas), zuurvrij rugkarton en dubbel ophangsysteem. Voor 13 grote formaten was
eveneens een montage met Japans papier op zuurvrije kartons vereist.
Verder werden er ook 243 kunstwerken uitgelijst, waarvan er reeds 167 opnieuw werden ingelijst.
Dit impliceert o.a. montage op zuurvrij karton, snijden van passe-partouts of innerspace, snijden
glas, verzagen en monteren lijst, snijden rugkarton, monteren ophangsysteem en verpakking.
De overige 76 werken worden ofwel gearchiveerd ofwel opnieuw ingelijst na conservatie en of
restauratie.
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In 2009 werden in het kader van het behoud van beheer van de collectie 17 bestellingen geplaatst
voor conservatie- en inlijstingsmateriaal of goederen voor het depot in Schaarbeek. Dit voor een
totaalbedrag van 37.695,12 euro.
Archivering en interne conservatie. In 2009 liep er een inhaalproject voor de conservatie
en archivering van de grafische werken uit de collectie - gedurende zes maanden (op 60 % basis)
met de hulp van een papierrestaurator.
Voor 28 werken werd een uitgebreid conditierapport gemaakt en de nodige behandeling (conservatie en restauratie) voor deze werken werd in het atelier uitgevoerd. Vervolgens werden 24 van
deze werken opnieuw ingelijst, 4 werden gearchiveerd.
Voor 20 werken, die een externe restauratiebehandeling ondergingen, werden de conditierapporten verder vervolledigd en gebeurde de plaatsing van montage-oortjes, het maken van passepartouts en rugkartons. De kunstwerken werden achteraf terug ingelijst en teruggebracht naar de
plaats van bewaargeving.
Tot slot werden voor 12 werken een conditierapport opgesteld (volledige toestandsbeschrijving
en behandelingsvoorstellen) voor werken die in 2010 in externe restauratie gaan.
In 2009 werden in het kader van het archiveringsproject 60 werken behandeld.
Eind 2009 werden in totaal 215 bladen grafiek gearchiveerd.
Externe restauratie. Voor de restauratie van kunstwerken wordt samen gewerkt met externe
gespecialiseerde restauratoren. In 2009 werden, net als de vorige jaren, vooral de werken behandeld die werden ingeleverd na een inspectiebezoek of na stopzetting van de bewaarneming.
In 2009 gaf het agentschap 25 restauratieopdrachten uit voor een totaal van 95 kunstwerken
en een totaalbedrag van 70.693,55 euro. Dit budget werd, voor een bedrag van 46.532,34 euro,
aangewend voor de restauratie van kunstwerken die werden ingeleverd na een bewaargeving of
naar aanleiding van een inspectiebezoek.
Een bedrag van 24.161,21 euro werd aangewend voor de conservatie- en restauratie van een
selectie van 19 tekeningen uit het Glazeniersarchief Capronnier. Het archief Capronnier werd in
2006 aangekocht en overspant een eeuw glasraamkunst in België. Het werd in bewaring gegeven
aan het Katholiek Documentatie - en Onderzoekscentrum (KADOC). Deze opdracht draagt bij
tot het adequaat bewaren en ontsluiten (kartons en tekeningen consulteerbaar maken) van dit
archief.
Transport. In het kader van de algemene depotwerking en het behoud en beheer van de collectie werden met de bestelwagen diverse kleinere transporten uitgevoerd: heen- en terugtransporten van kunstwerken die een externe restauratie ondergingen, werken die een interne conservatiebehandeling kregen n.a.v. een inspectie of het ophalen van materiaal en goederen voor het
depot in Schaarbeek.
In 2009 werden in totaal 110 transportopdrachten uitgevoerd voor het depot in Schaarbeek en,
voor een totaal van 10 werkdagen, diverse ondersteunende transportopdrachten voor het Kasteel
van Gaasbeek.
Collectieuitbouw. Ook in 2009 ging veel aandacht naar de verdere ontwikkeling van een
proactief aankoopbeleid voor topstukken. De Vlaamse overheid gaat binnen dit beleid actief
op zoek naar cultuurobjecten van topstukkenkwaliteit. Na aankoop worden deze stukken in de
Topstukkenlijst opgenomen.
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Tevens wordt geïnvesteerd in de verwerving van sleutelwerken, cultuurobjecten die
een belangrijke meerwaarde en versterking vormen voor de collecties van cultureelerfgoedinstellingen ingedeeld bij het Vlaamse niveau. Bij de uitbouw van hun collectie worden
de cultureel-erfgoedinstellingen met een landelijke of internationale uitstraling, in het
bijzonder de kunstmusea, geconfronteerd met de hoge marktwaarde van de voor hun collectie
belangrijke sleutelwerken. Vaak schieten de middelen waarover ze beschikken tekort om de
stukken te verwerven. Cruciale collectiestukken blijven daardoor in privé-handen en verdwijnen
uiteindelijk naar het buitenland. Musea, culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken
met een landelijke of internationale uitstraling kunnen voorstellen formuleren voor de aankoop
van sleutelwerken voor hun collectie. Als de minister besluit om op het voorstel in te gaan,
koopt de Vlaamse overheid het collectiestuk aan en geeft ze het in langdurige bruikleen aan de
erfgoedinstelling.
Bij aankoopafwegingen speelt de notie Collectie Vlaanderen een belangrijke rol. Betekent de
voorgenomen aankoop een relevante verrijking voor het geheel van de publieke erfgoedcollecties
in Vlaanderen? Is het stuk zeldzaam en onmisbaar (criteria Topstukkendecreet)?
De facto is een sleutelwerk vaak ook een topstuk en omgekeerd. Vertrekt de aankoop vanuit de
(contextuele) collectielogica van een specifieke erfgoedcollectie, dan gaat het om een sleutelwerk.
Gebeurt de aankoop vanwege het uitzonderlijke belang van het stuk op zich, dan gaat het om een
topstuk.
Binnen dit kader moeten volgende aankopen vermeld worden:
In mei 2009 kocht de Vlaamse overheid, voor een bedrag 420.000 euro, het werk Malpertuus
van de hand van Frits Van den Berghe. Het gaat om een werk dat eerder al voor opname in de
Topstukkenlijst was voorgedragen maar, omdat het werk zich in Brussel bevond, niet in de lijst
werd opgenomen. Malpertuus is een scharnierwerk binnen het œuvre van de kunstenaar. Het
schilderij werd in langdurige bewaring gegeven aan het Gentse Museum voor Schone Kunsten.
Binnen de Vlaamse Kunstcollectie, het samenwerkingsverband van het KMSK Antwerpen, het
MSK Gent en het Groeningemuseum (Brugge), focust het Gentse museum op de kunst van de 19e
en 20e eeuw. Vandaar de toewijzing van dit topstuk aan het Gentse museum.
Op 29 juli 2009 verwierf de Vlaamse overheid, voor een bedrag van 250.000 euro, het literaire
deel van het Elsschotarchief. De stad Antwerpen verwierf, voor een zelfde bedrag, het zakelijke
luik van dit archief. Met deze gezamenlijke aankoop kwam er een goed einde aan de lang aanslepende discussie over de bestemming van dit voor de Nederlandstalige letterkunde belangrijk
archief. Het Elsschotarchief wordt bewaard in het Antwerpse Letterenhuis. Het Letterenhuis zal
instaan voor de goede bewaring en ontsluiting van dit belangwekkende archief.
In 2009 werd ook, voor een bedrag van 40.000 euro de collectie Vervacke aangekocht. Deze
bijzondere verzameling van wielermemorabilia, kranten, wedstrijdboeken, foto’s etc.) werd in
bewaring gegeven aan het Sportimonium.
Aankopen M HKA. De Vlaamse overheid is de inrichtende macht van het Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) en moet in haar begroting dus de nodige middelen
voor de collectievorming van het M HKA voorzien. Jaarlijks wordt daartoe een budget voorzien
van 200.000 euro.
Een overzicht van de in 2009 gerealiseerde aankopen vindt u in de bijlage 10.5.11.
Diverse aankopen. In 2009 werd, op initiatief van de minister van Cultuur, een deel verworven van het nieuwe orgel van de O.L.V.-en Rochuskerk in Boom. Het gaat om een authentiek
Hook-Hastingsorgel, dat aangekocht werd in de Verenigde Staten. De Vlaamse overheid trok
voor deze realisatie een budget van 24.000 euro uit.
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3.15

Uitvoer van cultuurgoederen

Sinds 1993 is voor de uitvoer van cultuurgoederen buiten de Europese Unie een uitvoervergunning vereist. Deze vergunningsplicht geldt voor een 14-tal categorieën van cultuurgoederen,
afhankelijk van de financiële waarde van de cultuurgoederen. Deze vergunningsplicht vindt zijn
basis in de Europese Verordening van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van cultuurgoederen. Deze vergunningen worden afgeleverd door de lidstaat waar het cultuurgoed zich wettig en
definitief bevindt op het moment van de uitvoeraanvraag.
Voor België worden deze vergunningen afgeleverd door de Gemeenschappen. De Vlaamse
overheid staat daarbij in voor de cultuurgoederen die zich in Vlaanderen bevinden. Voor cultuurgoederen die zich in Brussel bevinden heeft de uitvoerder de keuze tussen de Vlaamse overheid
en de Franse Gemeenschap.
De afdeling Erfgoed verleende in 2009, in toepassing van deze Europese Verordening volgende
vergunningen: 65 definitieve en 50 tijdelijke uitvoervergunningen. Het ging om 91 objecten
voor definitieve uitvoer en 265 objecten voor tijdelijke uitvoer. De objecten hoorden thuis in de
volgende categorieën: oudheidkundige voorwerpen (49), schilderijen, aquarellen en tekeningen
(238), beeldhouwwerk (18), andere antiquiteiten (51).
Samen met de Europese uitvoerregeling werd in 1993 ook een restitutieregeling ingevoerd: de
Europese Richtlijn van 15 maart 1993 betreffende de teruggave van cultuurgoederen die op
onrechtmatige wijze buiten het grondgebied van de lidstaat werden gebracht. De richtlijn werd
bij wet van 28 oktober 1996 omgezet in Belgisch recht. De Federale overheidsdienst Justitie
fungeert als centrale, coördinerende autoriteit voor de uitvoering ervan. Door de richtlijn kan
elke lidstaat van de Europese Unie de terugkeer eisen van een cultuurgoed dat, in overtreding
van haar wetgeving inzake de bescherming van het roerend cultureel erfgoed, naar een andere
lidstaat van de Europese Unie werd gebracht. De restitutie van het goed is altijd verplicht, ook
als de bezitter van het cultuurgoed te goeder trouw was. Die laatste heeft dan wel recht op een
schadevergoeding.
Er zijn de administratie geen gevallen bekend van restitutie binnen deze regeling.
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3.16

Immaterieel Cultureel Erfgoed

Op 19 juni 2008 werden de operationele richtlijnen van de UNESCO-conventie ter bescherming
van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) goedgekeurd.
Om in te spelen op de opportuniteit van het moment werd voor het tweede jaar een Reglement
Immaterieel Cultureel Erfgoed 2009 uitgewerkt. Dit Reglement voorziet opnieuw in de
mogelijkheid om kandidaturen in te dienen voor de Inventaris van Immaterieel Cultureel
Erfgoed Vlaanderen. Hierbij wordt uitgegaan van het potentieel dat in de UNESCO-definitie van
het begrip bescherming vervat zit: bescherming betekent maatregelen treffen die erop gericht
zijn de leefbaarheid van het immaterieel cultureel erfgoed te verzekeren, inclusief de identificatie,
de documentatie, het wetenschappelijke onderzoek, de bewaring, de bescherming, de promotie,
de versterking, de overdracht van immaterieel cultureel erfgoed, in het bijzonder door formeel en
niet-formeel onderwijs, en het revitaliseren van verschillende aspecten van erfgoed.
Deze inventaris (zie bijlage 10.5.12) vormt de basis van het kwalitatieve beleid dat de Vlaamse
overheid nastreeft voor het immaterieel cultureel erfgoed dat zich op haar grondgebied bevindt.
Een ad hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed werd samengesteld voor de
advisering van de aanvraagdossiers.
De beoordelingscommissie boog zich op 22 april 2009 over 10 kandidaat-dossiers voor de opname op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen die allemaal
goedgekeurd werden.
In de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen staan de begrippen kwaliteit,
bewustzijn en samenwerking centraal. De bescherming (via documentatie, ontsluiting, overdracht, …) gaat over het geheel van de processen die met de tradities verbonden zijn en dient op
een dynamische, creatieve en vooral erfgoedgerichte manier ingevuld te worden.
Volgende tradities zijn in 2009 opgenomen:
•
Stadsbestuur Aarschot – Sint Rochusverlichting
•
Stadsbestuur Ronse – De Fiertelommegang of Fiertel
•
Sodaliteit van de gekruisigde zaligmaker – Boeteprocessie Veurne
Belgische Valkerij Federatie Valkeniers.be Fédération Belge de la Fauconnerie
•
Gemeente Koksijde – Garnaalvisserij te paard
•
Erfgoedcel Waasland – Sinterklaas / Sint Maarten
•
Ros Beiaardscomité – Reuzen Dendermonde
•
Verbond der Jaartallen – Het Jaartallenleven van Leuven
•
Stad Ronse – Bommelsfeesten
•
Comité 7-jaarlijkse Virga Jessefeesten – Virga Jessefeesten.
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3.17

Steunpunt

De Vlaamse Regering kan op basis van het Cultureel-erfgoeddecreet één organisatie ondersteunen als steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld.
De werkingssubsidie wordt toegekend voor een beleidsperiode van vijf jaar. De eerste beleidsperiode is een verkorte beleidsperiode van drie jaar. Omdat het steunpunt een belangrijke rol
speelt als intermediair tussen de overheid en het cultureel-erfgoedveld neemt elke minister
bevoegd voor het cultureel erfgoed in het tweede volledige jaar van de legislatuur van het Vlaams
Parlement een beslissing over de hoogte van de werkingssubsidie. Zo kan het steunpunt rekening
houden met de accenten die elke minister wenst te leggen in het cultureel-erfgoedbeleid van de
Vlaamse overheid.
Het steunpunt realiseert volgende kerntaken: praktijkondersteuning, praktijkontwikkeling en
beeldvorming en communicatie. De kerntaken worden opgenomen in samenspraak met andere
steunpunten en binnen een netwerk van cultureel-erfgoedactoren.
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, diende als enige organisatie op 1 september 2008
een aanvraag in voor een werkingssubsidie als steunpunt voor de beleidsperiode 2009 - 2011.
Op 20 januari 2009 nam de Vlaamse Regering de beslissing om aan FARO een jaarlijkse werkingssubsidie toe te kennen van 1.807.000 euro voor de beleidsperiode 2009 - 2011. Deze subsidie kan jaarlijks geïndexeerd worden en wordt toegekend binnen de perken van de begroting.
Kunsten en Erfgoed onderhandelde over de inhoud van de beheersovereenkomst. Het beleidsplan en de beslissing van de minister dienden als leidraad voor deze onderhandelingen.
Vervolgens werd de beheersovereenkomst ondertekend door FARO en de minister.
FARO voerde in 2009 ook twee bijkomende opdrachten uit: het steunpunt coördineerde de
Erfgoeddag (bijkomende subsidie van 252.000 euro) en de Week van de Smaak (bijkomende
subsidie van 200.000 euro).
FARO zette ook in op de ontwikkeling van kennis en expertise op het vlak van digitalisering en
participeerde in tal van e-erfgoedprojecten. FARO werkte aan het project Erfgoed 2.0 (ondersteuning van 11.700 euro door het agentschap en 5.800 euro door het departement). Tevens
maakte het steunpunt deel uit van het consortium dat het IBBT-project BOM-Vlaanderen uitvoerde.
Daarnaast ontving FARO een subsidie (40.000 euro) voor het Batsha-project met Zuid-Afrika
dat het steunpunt uitvoerde samen met tapis plein. In 2009 organiseerde FARO een tweedaagse
internationale workshop Preparing a Project Platform for the 2003 UNESCO-convention op 28
en 29 oktober 2009 en ontving hiervoor een financiële ondersteuning van 5.800 euro. Met dit
projectplatform willen zij voorstellen doen voor een zinvolle uitvoering van de artikelen 16, 17, 18
van de Conventie 2003.
In het kader van het werkprogramma 2008 - 2009 voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord Vlaanderen – Québec heeft FARO, in opdracht van het agentschap, met een aantal
experten in Québec samengewerkt met onder andere de universiteit van Laval rond museologie
en rond een on line vademecum voor kleine en middelgrote musea. Het agentschap financierde
deze zending voor 6.738 euro.

68

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Cultureel erfgoed

69

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

VIER

Buitendiensten
4.1
4.2
4.3
4.4

Kasteel van Gaasbeek
Frans Masereel Centrum
Landcommanderij Alden Biesen
Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde

71
74
76
79

Buitendiensten

4.1

Kasteel van Gaasbeek

Het Kasteel van Gaasbeek staat dicht bij Brussel, middenin de golvende heuvels van het
Pajottenland. De oorspronkelijk middeleeuwse burcht werd eind negentiende eeuw grondig
gerestaureerd op initiatief van de laatste bewoonster, markiezin Arconati Visconti. In de
perfect bewaarde historische interieurs wacht de museumbezoeker een indrukwekkende reeks
wandtapijten, meubels, schilderijen, beelden en gebruiksvoorwerpen, die samen een beeld
vormen van haar romantische verzamelwoede.
Tijdens de voorbije jaren maakte het kasteel een evolutie door van statisch museum tot
dynamisch erfgoedlaboratorium. Diverse tentoonstellingen focussen sindsdien op uiteenlopende
aspecten van de adellijke (leef)cultuur, met ruime aandacht voor hedendaagse kunst.
De invulling van de expo’s is vrij exemplarisch: de bezoeker wordt door vrije associaties
uitgedaagd creatief om te gaan met het erfgoedgegeven. Het Kasteel van Gaasbeek is een
belevingsplek geworden, die afstand wil nemen van gevestigde, conserverende attitudes. Het
kasteel ontwikkelt daarnaast jaarlijks een aantal initiatieven met evenementkarakter, die
inhoudelijk steeds aansluiten bij de werking van het erfgoedcentrum.
Het kasteel ontsluit een archief en bibliotheek en speelt een cruciale rol binnen het netwerk
Historische Huizen Vlaanderen. Tenslotte biedt het bedrijven en andere actoren een
professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten.
Paul & Cie. Oriëntaalse sporen in Gaasbeek. Deze voorjaarstentoonstelling belichtte
een van de markantste kasteelbewoners uit de negentiende eeuw, Paul Arconati Visconti
(1754 - 1821), de excentrieke markies die zich bij voorkeur uitdoste alla turca. Hij werd opnieuw
tot leven gewekt aan de hand van anekdotes uit de kasteelarchieven en objecten waarin zijn
legendarische Napoleon-idolatrie en de romantische turkomanie van toen nog nazinderen. Het
meest fascinerende object was het luxueuze astronomische uurwerk dat hij liet vervaardigen als
geschenk voor Sultan Selim III, een unieke bruikleen van het Koninklijk Museum voor Kunst en
Geschiedenis in Brussel. Bij de expo werd een wandeling in het kasteelpark uitgestippeld.
Droomburchten en luchtkastelen. Het Kasteel van Gaasbeek werd in de nadagen van de
romantiek door de intrigerende markiezin Arconati Visconti verbouwd tot een sprookjeskasteel
in neostijl. Vanuit een fantasievolle bewondering voor een ver en geïdealiseerd verleden werden
niet alleen in Gaasbeek, maar zowat overal in Europa elementen bij elkaar gegoocheld en stijlen
gemixt. De stenen dromen die zo ontstonden, vormden het toneel voor een complex spel van
tijdperken en identiteiten. De tentoonstelling belichtte niet enkel 250 jaar bouwgeschiedenis,
maar ook Geistesgeschichte. Bezoekers begluurden de kasteelbewoners in hun verschillende
rollen, liepen langs sprookjes met droomkastelen en griezelburchten, ontdekten kunst met een
hoog theatergehalte en zelfs hedendaagse, vaak utopische rêverieën. Architect Koen Van Synghel
cureerde deze expo, waarin zowel historisch materiaal als hedendaagse kunst (Fabre, Delvoye,
Duravcevic, Désamory …) aan bod kwamen.
Naar aanleiding van deze tentoonstelling verscheen het boek Droomburchten en luchtkastelen,
in samenwerking met KADOC-K.U. Leuven en uitgegeven door Davidsfonds Leuven.
Op 17, 18 en 19 september werd de cursus Verborgen pracht. Kastelen in Vlaanderen
georganiseerd, eveneens in samenwerking met Davidsfonds.
I profumi del passato. Zintuiglijke elementen spelen een belangrijke rol in ons streven
de bezoeker een beklijvende beleving te bieden. Geur is een sterke, Proustiaanse trigger, die
niemand onberoerd laat. In het voorjaar 2009 startte een samenwerking met de Florentijnse
Officina Profumo – Farmaceutica di Santa Maria Novella, waar parfums vandaag nog worden
gemaakt volgens eeuwenoude recepten. Deze historische geuren worden in een aantal
kasteelzalen verspreid.
Nieuwe bewoners. Vijf nieuwe trotse bewoners in de binnentuin! Kunstenaar Koenraad Tinel
bouwde voor hen een heus pauwen-palazzo.
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Erfgoeddag: Uit vriendschap!? Naast de tentoonstelling Paul & Cie werd in het
Barokpaviljoen een podium geboden aan enthousiaste voordragers die graag eigen schrijfsels of
bestaande poëzie/proza aan de wereld kwijt wilden. Peter Holvoet-Hanssen nam het publiek als
een echte troubadour mee op een betoverende reis doorheen zijn poëzie. De talrijke bezoekers
genoten met Turkse lekkernijen na in het kleurrijke decor van het Turkse café.
Uitverkochte concertreeks. Op 6 juni kropen zangeres Ann Cambier, harpiste Sophie
Hallynck en acteur Michaël Pas in Quel beau jour in de huid van de Franse koningin MarieAntoinette. Cambier en Hallynck brachten aan haar opgedragen muziekstukken die sinds
haar dood niet meer zijn uitgevoerd en Pas wekte de wereld in en rond Versailles tot leven met
anekdotes en citaten uit brieven.
De jonge harpiste Anneleen Lenaerts putte voor haar programma op 26 juni uit werk van
o.a. Fauré, Wagner, Smetana, Debussy en Moessorgski. Een sfeervolle teaser voor onze
tentoonstelling Droomburchten en luchtkastelen …
De vier zangeressen van Encantar brachten op 28 augustus het programma Ave Maria. De
laureaten van Gouden Vleugels interpreteerden polyfone pareltjes van zestiende-eeuwse
componisten als da Palestrina, de Morales, Festa, … op een eigentijdse manier met vrouwelijke
toets.
Champagenocturnes. De binnentuin van het kasteel werd tijdens de zomermaanden driemaal
omgetoverd tot een feeëriek decor. Na een nachtelijke rondleiding door het sprookjesachtige
kasteel kon je bij kaarslicht uitgebreid genieten van een glas champagne. Deze eerste editie werd
een gesmaakt succes!
Halloween. Op 31 oktober werden het kasteelpark en de binnentuin bij schemerdonker
ingenomen door de wezens van de nacht: geraffineerde Victoriaanse dames, bizarre edele heren,
verleidelijke courtisanes en andere nachtvlinders of creaturen uit de onderwereld. Met 3.600
bezoekers alweer een overrompelend succes!
Week van de Smaak. Feest van de wassende maan. Op 15 november sloot het Kasteel van
Gaasbeek het seizoen 2009 feestelijk af in het tot Kaffeehaus getransformeerde Koetshuis met
een selectie overheerlijke croissants. Je proefde er artisanale juweeltjes, gevuld met amandelen
of chocolade, kaas of ham, …
Restauraties. In de loop van het jaar werden volgende voorwerpen uit de collectie van het
kasteel gerestaureerd:
•
het achttiende-eeuwse ivoren paviljoen, in China vervaardigd voor de Europese markt
•
het zestiende-eeuws retabelfragment met De besnijdenis van Christus
•
de atelierkopie van Rubens’ Madonna met de papegaai
•
de barokbedden in de Petit Blois–vleugel werden op een historisch verantwoorde
manier en met de juiste stoffen opgemaakt
•
twee gepolychromeerde barok engelen (conservatie en strategrafisch onderzoek).
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Aankopen. De kasteelcollectie werd uitgebreid met volgende aankopen:
twee achttiende-eeuwse Chinese bleu poudre potpourri’s in vuurverguld montuur
een Charles X pendule à lodalisque in vuurverguld brons
•
een paneel van Piet Van der Ouderaa, met daarop een fictief portret van de mythische
koning van Thule
•
twee laat achttiende-eeuwse tafellakens
•
een Louis XV linnenkast in eikenhout
•
boek Douze chansons van Maurice Maeterlinck met ingekleurde houtsneden van
Charles Doudelet
•
affiche van Alphonse Mucha met een voorstelling van Sarah Bernhardt als Lorenzaccio
•
affiche van Georges Fraipont met een zicht op het kasteel van Pierrefonds
•
affiche van M. De Smet met een zicht op het Kasteel van Gaasbeek ca. 1830
•
Turkse pijp in meerschuim
•
achttiende-eeuws boek met het wapenschild van Alexandre-Louis Scockaert, graaf van
Tirimont (schenking van baron van Waeyenberge).
Educatieve werking. In september werd een vernieuwd aanbod voor scholen gelanceerd.
Kleuters kunnen het kasteel verkleed bezoeken met markiezin Marie als gids. Leerlingen
eerste en tweede graad ontdekken de geheimen van het kasteel en maken na het kasteelbezoek
een schatkist of gaan verkleed op de foto. Leerlingen derde graad komen meer te weten over
wapenschilden en leuzen en maken na hun bezoek een modern wapenschild of kijkdoos. Ateliers
gaan door in het achthoekige paviljoen dat als educatieve ruimte is ingericht.
Kinderen kunnen het kasteel voortaan zelf op een speelse manier ontdekken met een doeboekje.
Ze worden door gidsen markiezin Marie en kasteelarchitect Charle-Albert rondgeleid aan de
hand van verschillende spelletjes en weetjes. Ook naar aanleiding van de expo Paul & Cie werd
een interactief parcours voor kinderen uitgewerkt. Bij de tentoonstelling Droomburchten en
luchtkastelen werd in samenwerking met De Veerman een boeiende, actieve rondleiding.
In de zomervakantie werd er samen met Vlieg feest gevierd in het kasteel. Kinderen traden
verkleed binnen in de wereld van markiezin Marie. Na de rondleiding (s)maakten ze een lekkere
snoeptaart en werd er getoost!
Rondleidingen voor individuele bezoekers. Elke eerste zondag van de maand kunnen ook
individuele bezoekers voortaan genieten van een uitgebreid kasteelbezoek onder begeleiding van
een professionele gids.
Een ondeugende markiezin. In het Parijse Musée d’Orsay werd een collectie foto’s ontdekt,
waarop de markiezin uitgebreid is geportretteerd in pagepak, op reis, ... In de collectie zit ook een
reeks foto’s van de kasteelinterieurs zoals die er rond 1900 bijlagen.
Historische huizen Vlaanderen. Het netwerk, in 2007 opgericht, streeft bij beheerders en
eigenaars van historische huizen, het publiek, betrokken overheden en de ruimere museum- en
erfgoedwereld naar een grotere bewustwording van de noodzaak dit kwaliteitsvolle en specifieke
erfgoed als afzonderlijke entiteit te beschouwen, te beheren, te ontsluiten en voor de toekomst
te bewaren. Samenwerking, kennisdeling en expertise-uitwisseling binnen het netwerk hebben
als doel, een duurzaam en kwalitatief beheer van ensembles te bevorderen en de uitstraling van
historische huizen als specifieke vorm van cultureel erfgoed te vergroten.
Het Kasteel van Gaasbeek en de dienst Musea en Erfgoed van de stad Antwerpen continueren
sinds 2009 het netwerk. Het kasteel beheert sindsdien de website en organiseerde op 3 juni 2009
een bijeenkomst voor een gemeenschappelijke aanpak bij het opstellen van een calamiteitenplan.
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Pep-in-gen en Artselingen. Het kasteel was deze zomer partner van deze twee kunstprojecten
waarbij de deelnemende kunstenaars zich lieten inspireren door de natuur in en rond het
kasteeldomein. Kunstenaarscollectief Pep-in-gen stippelde een beeldenparcours in het park uit,
met uitlopers tot in de binnentuin. In de poëzieroute Van het kasteel naar het dorp kwam je langs
schitterende landschappen. Onderweg kon je een hele reeks haiku’s en hedendaagse gedichten
meepikken.
Het Kasteel van Gaasbeek ontving voor haar werking in 2009 een dotatie van de Vlaamse
overheid van 673.000 euro.

4.2

Frans Masereel Centrum

Sinds zijn ontstaan in 1972 heeft het Frans Masereel Centrum (FMC) zich als eerste met een
Artist in Residence-programma in Vlaanderen weten te ontwikkelen tot een internationaal
gerenommeerd centrum voor grafische kunst. De werking van het centrum is internationaal:
ca. 60 % van de residenten komt van buiten de landsgrenzen. Het grafisch werk dat de
kunstenaars maken tijdens hun verblijf, wordt voorzien van een blindstempel. Elke kunstenaar
schenkt ook één exemplaar van elke editie aan het Frans Masereel Centrum. Op dit ogenblik
bevinden er zich zo’n 10.000 werken in het archief.
Kunstenaars. Jaarlijks wordt een honderdtal kunstenaars geselecteerd voor een werkperiode
van 3 weken in het Frans Masereel Centrum. Naast de ateliers en verblijfplaatsen voor
de residenten stelt het FMC ook de nodige expertise en deskundigheid ten dienste van de
kunstenaars. In 2009 werkten er 99 kunstenaars in het centrum – studenten en docenten niet
inbegrepen – afkomstig uit 22 landen.
Scholen. Elk jaar wordt aan nationale en internationale kunsthogescholen de mogelijkheid
gegeven om voor een periode van 1 tot 2 weken te komen werken in de ateliers van het FMC.
Via de samenwerking tussen nationale scholen onderling of met andere internationale
hogescholen tracht het centrum een meerwaarde te creëren. In 2009 werkte een 65-tal studenten
uit binnen- en buitenlandse scholen in het centrum.
Samenwerkingsverbanden. Met de Jan van Eyck Academie (Maastricht) en FLACC heeft
het FMC een structurele samenwerking opgezet. De samenwerking met FLACC vertrekt vanuit
de inzet van complementaire faciliteiten en uitwisseling van expertise op het vlak van analoge
en digitale grafische producties. De samenwerking met de Jan van Eyck Academie situeert zich
op het organisatorische niveau, waarbij het uitwisselen van expertise op het gebied van editing,
publishing en distributie centraal staat.
Internationale werking. De internationale werking van het centrum bestaat onder meer uit
de deelname aan verschillende internationale meetings, zoals de SGC-international/ Cultural
Exchange, die in 2009 doorging in Chicago. Het FMC is ook lid van internationale organisaties
als ResArtis. In 2009 vond de tweede editie van de ResArtis Awards plaats tijdens the Biënnale
of Young Artists from Europe and the Mediterranean in Macedonië. Tijdens deze biënnale ging
het FMC op zoek naar een kunstenaar met het oog op een residentie in Kasterlee in 2010, en
selecteerde hiervoor Evelyn Anastasiou uit Cyprus.

74

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Buitendiensten

In 2006 stapte het FMC in het Europees programma Les Pépinières Européennes. Dit netwerk
biedt jonge kunstenaars de kans om gedurende 3 maanden via een volledig gesubsidieerde beurs
in het centrum te verblijven. Voor 2009 selecteerde het FMC Francisca Sanchez, een Chileense
kunstenares wonende in Parijs. De samenwerking met atelier Engramme uit Québec maakt het
dan weer mogelijk om kunstenaars van Vlaanderen naar Québec te sturen en vice versa. Verder
konden teams bestaande uit een beeldend kunstenaar en een auteur gedurende de afgelopen
jaren gebruik maken van de infrastructuur en residentiemogelijkheden in het FMC en de ateliers
in Haldenstein om een project te realiseren binnen dit samenwerkingsverband.
Ten slotte selecteert het FMC - in samenwerking met het team internationaal van de afdeling
kunsten - ook regelmatig kunstenaars die in aanmerking komen voor een residentie in het kader
van culturele uitwisseling. In 2009 was dat Dirzys Redas uit Litouwen.
Tentoonstellingen. Het Frans Masereel Centrum neemt jaarlijks deel aan verschillende
tentoonstellingen en organiseert ze ook zelf. Naast de jaarlijkse overzichtstentoonstelling, die een
selectie biedt van de werken die het afgelopen jaar werden gerealiseerd, organiseerde het FMC in
2009 de volgende tentoonstellingen:
•
When the Sun Changes Colour (Francisca Sanchez)
•
John Lysac Monotypes, 25 years+ The monotype, drawing in ink
•
Portfolio re:print
•
Workshop non-toxic (Marnix Everaert en An Bellers)
Workshops. In 2009 organiseerde het FMC 2 workshops. De eerste workshop onder leiding
van John Lysak (VS) liet de deelnemers kennismaken met de methoden die deze kunstenaar
hanteert met betrekking tot monotypes en de verschillende variaties erop. De tweede workshop,
onder leiding van An Bellers en Marnix Everaert focuste zich op de fotografische fotopolymeer
techniek en de omgang met non-toxische producten in de grafische ateliers.
Projecten. In 2009 vond de voorstelling van het tweede curatorproject plaats, waarvoor Koen
Leemans (Cultuurcentrum Mechelen) als coördinator werd aangesteld. Waar in het eerste project
vooral werd gewerkt met jonge kunstenaars, lag de focus deze keer op beeldende kunstenaars die
al een rijk œuvre hebben opgebouwd in de voorbije tien à vijftien jaar: Ronny Delrue, Honoré
d’O, Kendell Geers, Vincent Geyskens, Tina Gillen en Pieter Vermeersch. Binnen hun eigen
artistieke praktijk gingen deze kunstenaars op zoek gingen naar de relevantie en actualiteit van
grafiek. Samen met de meesterdrukkers van het FMC maakten zij een portfolio en creëerden
daarnaast bijkomend werk dat voorgesteld werd in een tentoonstelling in het Cultuurcentrum
Mechelen.
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4.3

Landcommanderij Alden Biesen

De imposante Landcommanderij Alden Biesen is gelegen in het centrum van de Euregio.
Dit boeiend kasteelcomplex van uitzonderlijke historische waarde beschikt over een uitstekende
infrastructuur en is dan ook het perfecte decor voor de organisatie van seminaries, congressen
en conferenties. Alden Biesen profileert zich eveneens als cultuurhistorische trekpleister en
knooppunt voor internationale netwerking. Het grote aanbod van kwaliteitsvolle manifestaties en
uiteenlopende Europese projecten zorgen voor aangename contacten over de landsgrenzen heen.

4.3.1

Algemene werking

Bezoekers. Het domein werd in 2009 bezocht door 238.000 toeristen. Deskundige
gidsen begeleidden 291 groepen op het domein.
Internationaal Vertelfestival. Het Vertelfestival in Alden Biesen blijft met 19.000 tickets en
12.000 deelnemers het grootste vertelevenement in Europa. Er kwamen vertellers uit Nederland,
Duitsland, Vlaanderen, Brussel, Groot-Brittannië en Canada. Er werd een masterclass
georganiseerd en het avondscholenprogramma richtte zich in 2009 ook tot de taalafdelingen
van de hogescholen. Men vertelde zelfs in het Italiaans, Portugees en Spaans. Alden Biesen
werd omgetoverd tot een waar vertelparadijs i.s.m. de leerlingen en cursisten van de Stedelijke
Academie voor Plastische Kunsten van Genk.
Verhalen in het park. Dit gloednieuw initiatief werd in 2009 in het kader van Alden BiesenVertelkasteel voor het eerst georganiseerd. Het talrijk opgekomen publiek bewees op die manier
dat de artistieke waarde van het vertellen als podiumkunst zeker in de spotlights dient te komen.
Activiteiten. In samenwerking met derden organiseert Alden Biesen jaarlijks een aantal
manifestaties zoals: de Sage van de Biesenburcht (10.000 bezoekers), de Land- en Tuinbouwdag
(30.000 bezoekers), de Kersenhappening (4.000 bezoekers), het Schots Weekend (17.000 fans),
de Bloemschikhappening (14.400 geïnteresseerden), het Sintpaleis (16.900 belangstellenden)
dat in 2009, in het kader van Alden Biesen-Vertelkasteel werd uitgebreid met sessies voor
volwassenen van verhalen, gedichten en anekdotes rond de figuur van Sinterklaas en tenslotte de
Kersthappening (2.500 bezoekers).
Tentoonstellingen. In 2009 vonden in de Landcommanderij Alden Biesen drie
tentoonstellingen plaats, die samen ongeveer 5.000 bezoekers lokten.
Van 7 maart tot 13 april vond in de Waterburcht van Alden Biesen de tentoonstelling
Metamorfose plaats. Kunstenaars uit Belgisch en Nederlands Limburg stelden een aantal
werken ten toon met als Leitmotiv de zichtbare en onzichtbare evolutie in het verleden van
Alden Biesen. Je kon een aantal werken bewonderen in verschillende disciplines, van fotografie
over beeldhouwwerk tot schilderijen. De Metamorfose van Alden Biesen van middeleeuwse,
ridderlijke site tot Europees cultuurcentrum lag vervat in een eindeloos fluctuerende lijn of in
een bewust gekozen tegenstelling van kleuren.
Van 4 juli tot 30 augustus was er Artes Musicales. Voor de achteloze wandelaar en bezoeker
aan het domein, een unieke belevenis, vaak zelfs een eerste kennismaking met deze nieuwe
kunstvorm. Een aantal moderne, beeldende kunstenaars uit binnen- en buitenland toonden ons
hoe zij omgaan met klassieke muziek. Er werd gebruik gemaakt van verschillende media maar de
video stond centraal.
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In het najaar van 2009 genoten geïnteresseerde bezoekers van een uitzonderlijke
fototentoonstelling Honderd pareltjes van Wallonië. Een selectie bestaande uit een honderdtal
foto’s van het bouwkundige patrimonium van Wallonië werden aan de bezoekers getoond. Een
uitzonderlijke reizende tentoonstelling die niet alleen op verschillende plaatsen in Wallonië te
zien was maar ook in Parijs.
Muziek. Met een totaal van 19.194 bezoekers blijven Alden Biesen en haar muziekpartners de
muziekliefhebbers bekoren.
Opnieuw slaagden de leden van Organum erin om een ruime publieksgroep te laten genieten van
een reeks hoogstaande concerten. Het gerestaureerde Van Peteghemorgel werd ook in 2009 weer
succesvol bespeeld door binnen- en buitenlandse organisten. Vooral de combinatie van orgel met
andere instrumenten viel bij de toehoorders in de smaak.
In juni organiseerden Musica, de Landcommanderij Alden Biesen en Basilica Festival van
Vlaanderen de Dag Oude Muziek. Met Dat vlakke land als thema, werd een programma
aangeboden over het Nederlandse lied doorheen de eeuwen. Literatuur en theater zijn al eeuwen
nauw verweven met muziek. In 2009 werd deze verwevenheid geïllustreerd met Nederlandse
liederen van de middeleeuwen tot nu. Niet alleen repertoires tot de 18de eeuw kwamen aan bod,
maar ook muziek uit de 19de en 20ste eeuw. De gewijzigde formule om parcours te volgen i.p.v.
losse concerten werd door de bezoekers goed onthaald. Ook de intensere samenwerking met
jonge musici was een opsteker.
Het aantal bezoekers aan de Zomeropera blijft maar stijgen. De 16.000 aanwezigen
apprecieerden de uitvoering van het Singspiel van W.A. Mozart Die Entfürung aus dem Serail.
Zoals gewoonlijk vond deze opera plaats op de overdekte binnenkoer van het waterslot. Ook
in 2009 zette Alden Biesen Zomeropera haar traditie verder en programmeerde zij met de
kinderopera een aangepaste versie van dit meesterwerk voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Als
muzikale afsluiter van een schitterende editie bracht het zomeroperaorkest een bloemlezing uit
de mooiste opera-aria’s onder leiding van voorzitter Willy Claes.
Met een nieuw initiatief Bach aan het einde van de nacht werd nog vóór zonsopgang, na een
wandeling in de Engelse tuin, een Bach-programma op piano aangeboden door Sylvia Traey.
Terwijl de klanken opstegen en verdwenen, ontstond een lichttekening van Koen Broucke. Het
publiek genoot met volle teugen van deze unieke ervaring.
Erfgoed. De Landcommanderij kreeg in 2009 het portret van graaf Recordin von Nein, een
schilderij uit de collectie van Alden Biesen, in bruikleen voor twee jaar. Daarna zal het doek
definitief eigendom worden van Alden Biesen en deel uitmaken van een groeiende verzameling
authentieke doeken uit de oude balije.
Toeristische ontsluiting site. Het nieuwe onthaalcentrum in Alden Biesen-Bilzen werd begin
2009 plechtig ingehuldigd en met trots voor het publiek opengesteld. Dit onthaalcentrum heeft
de aangename taak het prachtige Haspengouwse kastelenlandschap te promoten en informatie
te verstrekken over Alden Biesen.
Tijdens de zomermaanden werd de Engelse tuin meermaals uitzonderlijk opengesteld voor een
picknick met zicht op het kasteel. Het organiseren van aperitief- en bloesemwandeling gaf de
toeristen de mogelijkheid om op een ontspannende manier het schitterend gebouwencomplex te
ontdekken onder begeleiding van een deskundige gids.
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Infrastructuur. In 2009 werd een belangrijke overeenkomst ondertekend door de Vlaamse
agentschappen voor Facilitair Management, Kunsten en Erfgoed, de Stad Bilzen en Natuur en
Bos. Een harmonisch parkbeheer beoogt een duurzame, dynamische en diverse uitbouw van het
park waarbij mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en organisatiegerichte facetten op een
harmonische wijze samengaan.
De Landcommanderij Alden Biesen ontving voor haar werking in 2009 een dotatie van
284.000 euro.

4.3.2

Europese werking

Vanuit enkele eigen initiatieven en via het LevenLang Leren Programma (LLP) tracht
Alden Biesen het Europees bewustzijn in Vlaanderen meer ingang te doen vinden.
De doelgroepen zijn jongeren, leerkrachten en volwassenen. Het centrum heeft eveneens een
beheerscontract met het departement Onderwijs voor de promotie van de Europese dimensie in
het Vlaams basis- en secundair onderwijs. Daarnaast is Alden Biesen partner in of coördinator
van een aantal projecten waarvoor het subsidies krijgt van de Europese Commissie.
Partner finding service en begeleiding: Alden Biesen biedt via alle mogelijke internationale
contacten hulp aan bij het zoeken naar een partnerschool en het invullen van de
aanvraagformulieren.
In 2009 werden de volgende activiteiten georganiseerd:
Europaklassen. Internationale projectweken voor jongeren (17-18 j.) uit diverse lidstaten
(met telkens één Vlaamse school) die gedurende één week Europese thema’s behandelen tijdens
presentaties, discussiesessies en het rollenspel European Council of Ministers. Naast de eerder
verbale en vreemde talen gerichte activiteiten zijn er ook praktische workshops voorzien. Alle
activiteiten vinden plaats in de vreemde taal. In 2009 werden er 4 keer Europaklassen ingericht.
Studiedagen. Voor leerkrachten en directies van het basis- en secundair onderwijs en
begeleiders van de formele en non-formele volwasseneneducatie worden allerlei studiedagen
georganiseerd over mogelijkheden in verband met internationalisering. In 2009 waren er
wervende studiedagen (om nieuwe projecten te genereren) en thematische monitoringdagen over
ICT (om bestaande projecten te begeleiden in hun werking); in totaal: 10 studiedagen.
Internationale LLP-seminaries. Voor directies en leerkrachten uit Vlaanderen en uit
het buitenland, die plannen hebben om in hun school internationale projecten op te zetten
en die op zoek zijn naar een partnerschool, worden contactseminaries georganiseerd over
internationalisering op school. Op deze manier worden Vlaamse leerkrachten in contact gebracht
met buitenlandse collega’s en wordt er een duurzame samenwerking opgestart. In 2009 werd
er 1 Comenius contactseminarie georganiseerd voor TSO en BSO-scholen en een Grundtvig
contactseminarie rond vrijwilligerswerk voor de non-formele volwasseneneducatie.
ACCR. Alden Biesen is ook actief lid van de ACCR, het European Network of Cultural Centres
in Historic Monuments met 50 leden in 15 verschillende landen. De historische sites in dit
netwerk moeten bijdragen tot de bescherming van de identiteit van hun site en dienen als
uitvalsbasis voor een cultureel project dat bijdraagt tot de definitie van de hedendaagse identiteit
van de site. Alden Biesen is lid van de Orientation Council van dit netwerk.
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ComNet. Alden Biesen is partner in ComNet, een project over netwerkcompetenties. Dit project
bouwt voort op Euroweaving een eerder project waarbij het boek The Art of Networking werd
gecreëerd. Het doel van dit project is het uitwerken en organiseren van een reeks internationale
seminaries over netwerkcompetenties in formele en non-formele volwasseneneducatie.
In december 2009 vond in Alden Biesen een zeer succesvol internationaal pilot-seminar plaats.
Vanaf eind december is ook het resource pack for netwerking beschikbaar.
GINCO. Alden Biesen is coordinator van het Grundtvig netwerk GINCO: Grundtvig
International Network of Course Organisers met een consortium van 21 partners uit
14 landen om in drie jaren tijd een Europees netwerk uit te bouwen voor internationale
cursusorganisatoren.
AQUEDUCT. Aquiring Key Competences Through Heritage Education: Alden Biesen
is eveneens coördinator van een Internationaal Comeniusproject voor het uitwerken van
didactisch materiaal voor de lerarenopleiding voor het verwerven van sleutelcompetenties in
erfgoededucatie. Het consortium heeft 9 partners uit 6 landen.
ACT-Net. Alden Biesen is partner in een internationaal Grundtvigproject voor het valideren van
informeel leren in de socio-culturele sector.
VIP. Alden Biesen is eveneens partner in een international Grundtvigproject over het valideren
van informeel leren in internationale projecten.

4.4

Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlands Taal- en letterkunde (KANTL) werd in 1886
opgericht. De Academie was de eerste officiële instelling van het koninkrijk België waarin aan
wetenschapsbeoefening in het Nederlands werd gedaan. Sinds 1938 is het werkingsgebied
beperkt tot Nederlandse taal- en letterkunde. Voor die twee gebieden kreeg de KANTL ook een
adviesfunctie voor de regering.
De huidige werking van de KANTL situeert zich op twee vlakken:
•
het bevorderen van de Vlaamse cultuur en literatuur
•
het onderzoek naar de Nederlandse taal, cultuur en literatuur.
De uitvoering van eigen onderzoek wordt gecoördineerd in het Centrum voor Teksteditie en
Bronnenstudie (CTB), het onderzoekscentrum van de KANTL. Het Centrum voor Teksteditie
en Bronnenstudie werd in 2000 in de schoot van de KANTL opgericht als een project ter studie
van het literair en muzikaal erfgoed, in samenwerking met andere instellingen. In 2003 liep
het project af doordat het Archiefdecreet in voege trad. Sinds 2004 is het CTB structureel
geïntegreerd in de kerntaken van de KANTL, en tegelijk werd de opdracht van het centrum
uitgebreid tot de studie van het literair en talig erfgoed.
De dotatie van de KANTL, inclusief CTB, bedroeg 369.000 euro in 2009.
Het beleid van de KANTL is gebaseerd op de decretale opdracht van de academie: de studie en
de bevordering van de Nederlandse taal en de Nederlandse letterkunde. In haar geactualiseerde
beleidsvisie wil de academie nog meer dan vroeger de nadruk leggen op haar functie als
overlegforum voor het werkveld, en op haar opdracht om binnen haar werkgebied coördinerend
op te treden en initiatieven te nemen die niet door een individuele speler of één organisatie
binnen het werkveld kunnen worden genomen. Zij wil ook haar publieksgerichte werking en
maatschappelijke participatie versterken.
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In 2009 werkte de KANTL een nieuw beleidsplan uit voor de periode 2010-2014, dat in
september aan de nieuwe verantwoordelijke minister werd bezorgd.
Publicaties. De KANTL verzorgt wetenschappelijke publicaties op het gebied van
de Nederlandse Taal- en Letterkunde. Zij beschouwt het als haar taak om waardevol
wetenschappelijk werk dat voor commerciële uitgeverijen niet rendabel is toch voor het publiek
toegankelijk te maken. De KANTL publiceert het tijdschrift Verslagen en Mededelingen.
De redactionele reorganisatie van het tijdschrift Verslagen en Mededelingen met het oog op een
optimale kwaliteitsbewaking werd verder doorgevoerd, met bijzondere aandacht voor de peerreview procedure.
In 2009 publiceerde de Academie 3 monografieën.
Als resultaat van CTB-onderzoek verschenen in 2009 een themanummer van Verslagen en
Mededelingen, 16 artikelen en 3 recensies in tijdschriften en boeken. Daarnaast werd het
taalcorpus Corpus van veertiende-eeuwse niet-literaire teksten online gepubliceerd.
CTB-medewerkers gaven 6 lezingen op nationale en internationale fora en werden uitgenodigd
voor 4 gastcolleges en 1 masterclass.
Overlegplatform. De KANTL fungeert als overlegplatform op het gebied van Nederlandse
taal en literatuur. Via gemengde begeleidingscommissies wordt het werkveld betrokken bij de
literaire en taalkundige onderzoeksprojecten. In 2009 participeerde de KANTL ook aan het
Boekenoverleg dat georganiseerd wordt door boek.be en dat resulteerde in een nota over het
boekbeleid voor de nieuwe regering.
Prijzen. In 2009 werden de volgende wetenschappelijke en literaire prijzen toegekend:
•
jaarlijkse nominaties voor de 5 vijfjaarlijkse prijzen (oudere taal, literatuur en cultuur
in de Nederlanden, poëzie, proza, podiumteksten, essay)
•
de vijfjaarlijkse prijs voor oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden van de
KANTL (2009).
Bibliotheek. Om de collectie beter bekend te maken bij het publiek werden regelmatig kleine
thematische tentoonstellingen georganiseerd met boeken en archivalia uit de KANTL-bibliotheek
en archief. De KANTL-bibliotheek participeerde in het project Boeken om naar te kijken, o.m.
met een tentoonstelling Gedrukt op Hollands Van Gelder over bibliofiele uitgaven van Vlaamse
literatuur tijdens het interbellum.
Andere. De voorjaarsreeks KANTL-conferenties, waarin academieleden nieuw werk voor
een ruim publiek toelichten, en hierover in debat gaan, werd in 2009 een vaste waarde in
de lezingenreeksen die de KANTL organiseert voor een ruimer publiek. Het thema van de
najaarsreeks was Dubbelkunstenaars, waarin Vlaamse en Nederlandse auteurs belicht werden
die ook als plastisch kunstenaar actief zijn geweest.
De KANTL werkte mee aan het literair stadsfestival Literaire lente in Gent.
In 2009 organiseerde de Centrum van voor Teksteditie en Bronnenstudie van de KANTL
samen met zijn Nederlandse partner, het Huygens Instituut van de KNAW het colloquium
Het beeld van de dichter op 23 mei in de KANTL in Gent, een Workshop elektronische editie
van correspondentie, op 19 juni in Den Haag, en 29 oktober in Amsterdam een studiedag
Commentaar! Vlaams Nederlands Symposium Teksteditie.
De boekvoorstellingen van nieuwe KANTL-publicaties gingen eveneens gepaard met een
wetenschappelijke toelichting in de vorm van korte lezingen.
Voorts werd een aantal studiedagen in samenwerking met derden georganiseerd, en verleende de
KANTL ondersteuning aan workshops en studiebijeenkomsten binnen haar werkgebied.
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Grote instellingen

In 2005 duidde de Vlaamse Gemeenschap 7 cultuurinstellingen aan als Instelling van de
Vlaamse Gemeenschap. Het gaat om de Vlaamse Opera, deFilharmonie, deSingel, het Vlaams
Radio Orkest en Radio Koor en het Koninklijk Ballet van Vlaanderen, die gesubsidieerd worden
in het kader van het Kunstendecreet. Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
en het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen worden gesubsidieerd binnen het
erfgoedbeleid.
Op 25 april 2008 besliste de Vlaamse Regering om ook de Ancienne Belgique te erkennen
als Instelling van de Vlaamse Gemeenschap binnen het Kunstendecreet. De overgang in
subsidiewijze zal echter pas plaatsvinden in 2011. Tot dan blijft de AB gesubsidieerd als
muziekclub binnen het Kunstendecreet en ontvangt ze een subsidie voor het beheer van haar
gebouwen.
In 2009 ontvingen de Instellingen van de Vlaamse Gemeenschap de volgende subsidies:
ORGANISATIE

BEDRAG IN EURO

PROCENTUELE
VERHOUDING

DEFILHARMONIE (KUNSTEN)

7.092.042,78

14,57%

VRO-VRK (VLAAMS RADIO KOOR EN ORKEST) (KUNSTEN)

8.210.566,41

16,87%

DESINGEL (KUNSTEN)

5.595.000,00

11,50%

KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN (KUNSTEN)

5.811.385,66

11,94%

17.243.000,00

35,42%

VLAAMSE OPERA (KUNSTEN)
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (ERFGOED)
TOTAAL

9,70%
MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST
ANTWERPEN (ERFGOED)

35,42%
VLAAMSE OPERA (KUNSTEN)

4.722.000

9,70%

48.673.994,85

100,00%

14,57%
DEFILHARMONIE (KUNSTEN)

16,87%
VRO-VRK (VLAAMS RADIO
KOOR EN ORKEST) (KUNSTEN)

11,50%
DESINGEL (KUNSTEN)
11,94%
KONINKLIJK BALLET VAN
VLAANDEREN (KUNSTEN)
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Voor de grote instellingen binnen het Kunstendecreet was 2009 het vierde jaar van hun
meerjarige subsidieperiode. De instellingen werden van dichtbij gevolgd op basis van
de beheersovereenkomst die de overheid met hen sloot. Zij zijn sleutelspelers in het
kunstenlandschap en spelen een voortrekkersrol in de uitbouw van een kwalitatief en performant
kunstenbeleid. Vanwege hun grote symbolisch kapitaal en de specifieke opdracht die zij voor de
Vlaamse overheid vervullen, blijft het opvolgen van deze instellingen op basis van de gesloten
beheersovereenkomsten ook in de toekomst een prioriteit.
In september 2009 dienden de instellingen hun beleidsplannen in voor de periode 2011-2015.
In de loop van het voorjaar 2010 worden deze beoordeeld, waarna de Vlaamse Regering een
beslissing zal nemen over de subsidies voor de volgende vijfjarige periode.

5.1

deFilharmonie

deFilharmonie is een professioneel symfonisch orkest met als thuishaven het Filharmonisch
Huis in Antwerpen. Door de beslissing van de Vlaamse Regering van juni 2009 om te investeren
in de renovatie van de Koningin Elisabethzaal heeft het orkest ook uitzicht op een permanente
residentie in een prestigieuze concertzaal. Tegen het einde van 2012 zou de verbouwing rond
moeten zijn. Het orkest bouwt intussen verder aan een Europese carrière en speelt jaarlijks
ongeveer 100 concerten in binnen- en buitenland. De voorbije jaren is deFilharmonie erin
geslaagd om haar publiek te verbreden via een sterke communicatie, het aantrekken van nieuwe
internationaal gerenommeerde artistieke leiders en een groeiende internationale uitstraling.

5.2

Vlaams Radio Orkest – Vlaams Radio Koor

De residentie van het Vlaams Radio Orkest/Vlaams Radio Koor in Flagey rendeert steeds meer
en ook internationaal krijgen koor en orkest steeds meer weerklank, met de Chinese tour van het
orkest eind 2009 begin 2010 als orgelpunt. Met meer dan 150 concerten op jaarbasis, een reeks
interessante opnames en aanwezigheid op zowat alle Vlaamse podia zijn de beide ensembles een
vaste waarde binnen het Vlaamse muziekveld.

5.3

deSingel

deSingel is actief in verschillende disciplines: theater, dans, muziek en architectuur. De kerntaak
van deze organisatie bestaat erin de hedendaagse internationale kunstproductie te tonen en
begeleiden. Het gaat zowel om werk van buitenlandse artiesten en gezelschappen als werk uit
eigen land dat aansluiting zoekt bij het internationale gebeuren.
deSingel heeft in 2009 verder gewerkt aan de uitbouw van de internationale kunstcampus die in
2008 startte. Doel is volledig operationeel te zijn in 2010 wanneer de nieuwbouw opent.

5.4

Koninklijk Ballet van Vlaanderen

Het Koninklijk Ballet van Vlaanderen heeft zich, als enig balletgezelschap in Vlaanderen, sinds
2006 artistiek sterk geprofileerd en werd weer zichtbaarder in het internationale en Vlaamse
kunstenlandschap. Eind 2008 werd een bijkomende subsidie toegekend om de organisatie
organisatorisch te hervormen. In 2009 werden dan ook de eerste stappen genomen voor deze
reorganisatie, die ertoe moet leiden dat de organisatie naast de artistieke heropleving ook
financieel weer gezond zal zijn.
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5.5

Vlaamse Opera

De Vlaamse Opera wil zowel de grote werken uit de operageschiedenis als nieuwe creaties
op een actuele en kwaliteitsvolle manier naar onze huidige maatschappij toe interpreteren
en ter discussie stellen, waarbij de culturele verscheidenheid en de demografische structuur
van Vlaanderen worden weerspiegeld in de inhoudelijke uitbouw van het programma. De
opera streeft ernaar om hiermee een ruim publiek bestaande uit alle lagen van de bevolking
te bereiken. In 2009 vond een grondige reorganisatie van de managementstructuur van de
opera plaats met de introductie van een directiecomité bestaande uit de intendant, de technisch
directeur, een commercieel en financieel directeur en een directeur personeel en organisatie.
De zakelijke leiding werd dus geoptimaliseerd in functie van competenties om de kwaliteitsvolle
werking van de opera naar de toekomst toe te maximaliseren.

5.6

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) werd door de Vlaamse overheid
opgericht in de vorm van een vzw. Het doel van de vzw is de promotie van de hedendaagse
beeldende kunsten door de organisatie van tentoonstellingen en de opbouw van een eigen vaste
museale collectie. Het M HKA beschikt daartoe over door de Vlaamse overheid ter beschikking
gestelde en met de steun van de Vlaamse overheid verworven gebouwen. Het M HKA ontvangt
een jaarlijkse werkingssubsidie van 4.022.000 euro, een impulssubsidie van 500.000 euro en
een aankoopkrediet van 200.000 euro voor de uitbreiding van haar collectie.
Het M HKA werkt rond beeldcultuur in het algemeen en de hedendaagse beeldende kunst, film
en mediakunst in het bijzonder. De fusie met het Centrum voor Beeldcultuur (nu M HKA_
MEDIA) laat zich duidelijk voelen in de programmering. Het M HKA bouwt een integrale en
internationale gerichte werking uit, waarbij presentatie en collectievorming samenlopen. De
vier pijlers die centraal staan in de werking zijn: het tonen, het denken, het verzamelen en het
ontvangen.
M HKA toont of presenteert beeldende kunst, film, mediakunst en aspecten van beeldcultuur.
De werking in 2009 was atypisch door de lange sluitingsperiode. Het M HKA sloot haar deuren
voor een periode van vijf maanden omwille van noodzakelijke verbouwingen.
Er werd geïnvesteerd in een betere klimaatbeheersing. Hiervoor werden technische installaties
in publieke ruimtes vernieuwd (elektriciteit, airco, luchtbevochtiging en verwarming). De
tentoonstellingsruimten kregen een opfrisbeurt en het bezoekerscomfort werd verbeterd. Ook
het veiligheidssysteem werd geoptimaliseerd. Tijdens de sluitingsperiode bouwde het M HKA
een sterke extra-muros werking uit en werkte hiervoor met diverse partners samen. Op 10
september 2009 werd het M HKA opnieuw geopend met inhuldiging van het gevelkunstwerk van
Enrico David, de voorstelling van het nieuwe logo en de lancering van de nieuwe naam: MuHKA
is M HKA geworden.
Het verzamel- en collectiebeleid van het museum hangt nauw samen met het presenteren. Het
M HKA voert een ensemblebeleid om de collectie uit te breiden.
Ook het denken over beeldcultuur, beeldende kunst, film en mediakunst is een deel van de
integrale werking en vindt resultaat in lezingen en publicaties. Het M HKA ontwikkelde een
eigen visie op de werking van een hedendaagse kunstmuseum en legt klemtonen op reflectie,
onderzoek en ontwikkeling.
Ten slotte verzorgt het M HKA een publiekswerking met oog voor diverse doelgroepen.
De extra-muros werking in 2009 getuigde hier eveneens van.
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Internationaal

In beide decreten, het Kunstendecreet en Cultureel-erfgoeddecreet, is de subsidiëring
van internationale initiatieven voorzien, hetzij binnen structurele subsidies hetzij als
projectsubsidies. Daarnaast ontwikkelt de minister bevoegd voor Cultuur een beleidsruimte voor
een eigen Vlaams internationaal cultuurbeleid. Zij geeft uitvoering aan haar eigen geformuleerde
doelstellingen en prioriteiten.

6.1

Franse Gemeenschap

In 2009 werd op geregelde basis tussen beide Gemeenschappen overleg gepleegd.
Dit gebeurde in het kader van de uitvoer van cultuurgoederen, collectiemobiliteit en UNESCO
1970, UNESCO 2003 en het Europees erfgoedlabel. Bij dat laatste overleg zijn ook de Duitstalige
Gemeenschap en de drie Gewesten betrokken.
Dit overleg wordt onder meer gehouden om op de multinationale fora een Belgisch standpunt te
verdedigen en voor de voorbereiding van diverse conferenties in het kader van het Belgische
EU-voorzitterschap in de tweede helft van 2010.

6.2

Bilateraal

6.2.1

Nederland

Het agentschap nam deel aan de Grote Ontmoeting die door de Commissie VlaanderenNederland werd gecoördineerd. De Grote Ontmoeting had plaats op 31 januari 2009 in
Antwerpen op verscheidene locaties. Ruim zeshonderd deelnemers, waaronder veel experten uit
de culturele sectoren eraan deelnamen. Als rode draad werd het algemeen thema Creativiteit en
innovatie, culturele zuurstof voor de economie gekozen.
In twaalf werkgroepen werd er gediscussieerd rond creatieve industrie, kansen voor jong
artistiek talent, arbeidsmarkt en onderwijs, taal- en spraaktechnologie, digitalisering en
erfgoed, cultuurbeleving bij verschillende generaties, zorginnovatie, gezamenlijk internationaal
optreden, gemeenschappelijke ruimte voor televisie en film, cultuur- en erfgoedtoerisme,
cultuurmanagement en wetenschappelijk onderzoek. Het bewindsliedeninterview met Kris
Peeters, Vlaams minister-president, en Frans Timmermans, Nederlands staatssecretaris voor
o.a. Europese samenwerking en internationaal cultuurbeleid bracht het politieke aspect van het
thema naar voren.

6.2.2

Zuid-Afrika

Het agentschap heeft in 2009 het driejarig geïntegreerd Zuid-Afrika – project Batsha mee
opgevolgd en gestuurd. Het agentschap zorgde voor de subsidiëring binnen het project van
de subprojecten die door de Vlaamse structurele operatoren Archidee vzw, Crossroads vzw,
Duniaglobe vzw en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed vzw in vier community
centers werden uitgevoerd. FARO werkte samen met tapis plein vzw, de koepelorganisatie voor
immaterieel cultureel erfgoed.
Van 4 tot 10 november 2009 had de voorbereiding plaats van het nieuwe werkprogramma 2010 2011 voor de uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen Zuid-Afrika en Vlaanderen. In de
kantoren van het Department for Arts and Culture werden de afspraken gemaakt om de verdere
samenwerking bilateraal tussen beide overheden bevoegd voor Cultuur te laten verlopen in de
domeinen van de kunsten, het cultureel erfgoed en het sociaal-cultureel werk voor volwassenen.
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6.3

Multinationaal

6.3.1
		

UNESCO-conventie ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigen
dom van cultuurgoederen (1970)

De UNESCO-conventie van 1970 met betrekking tot de maatregelen die moeten worden
genomen tegen de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van
cultuurgoederen is het voornaamste internationale rechtsinstrument om de illegale
(ongeoorloofde) handel in cultuurvoorwerpen op wereldvlak te voorkomen en te bestrijden.
België trad op 31 maart 2009 toe tot dit verdrag. Bij de neerlegging van het ratificatie-instrument
op het secretariaat van UNESCO werd een interpretatieve verklaring afgelegd. Deze verklaring
schakelt het materiële toepassingsgebied van de conventie gelijk met de 14 categorieën in de
bijlage bij de Europese Verordening en Richtlijn (zie 3.14). Op die manier wordt het materiële
toepassingsgebied van de Europese regelgeving van de UNESCO-conventie in de mate van het
mogelijke gelijk geschakeld.
Op 16 januari 2009 werd op het Overlegcomité besloten om een ambtelijk overlegplatform
invoer, uitvoer en restitutie van cultuurgoederen op te richten. Dit platform, samengesteld uit
vertegenwoordigers van de Federale overheid, de Gemeenschappen en Gewesten, fungeert, onder
wisselend voorzitterschap van de Gemeenschappen en de Federale overheid, als informatie- en
overlegplatform voor de diverse overheden/ instanties die binnen België belast zijn met deze
materie. Het overlegplatform kwam, onder Vlaams voorzitterschap, een eerste keer bijeen op 24
oktober 2009. Eerste en prioritaire opdracht vormt de omzetting van de UNESCO ’70 conventie
naar Belgisch recht.
Het verdrag trad voor België in werking op 30 juni 2009. Zolang de conventie echter niet
omgezet werd in Belgisch recht blijven de effecten van deze inwerkingtreding echter beperkt.

6.3.2

UNESCO-conventie Immaterieel Cultureel Erfgoed 2003

In het kader van het Reglement 2009 dat de aanvragen voor opname voor de
Representatieve Lijst van de UNESCO-conventie 2009 regelt, werden vijf aanvragen behandeld:
•
Carnaval Aalst
•
het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand van Geraardsbergen
•
de Jaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem
•
het Jaartallenleven van het Verbond der Jaartallen in Leuven
•
de Valkerij.
De Valkerij, een levend werelderfgoed (de naam waaronder het dossier bij UNESCO is ingediend)
is een internationaal dossier dat door de Verenigde Arabische Emiraten is gecoördineerd. Andere
landen naast België waren Frankrijk, Groot-Brittannië, Oostenrijk, Tsjechië, Korea, Mongolië,
Quatar, Saoedi-Arabië, Spanje, Marokko.
Uiteindelijk, door de opgelegde beperking van het UNESCO-secretariaat werden door België/
Vlaanderen in eigen naam drie dossiers ingediend:
•
Aalst Carnaval
•
het Krakelingenfeest en Tonnekensbrand
•
Houtem Jaarmarkt.
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Het agentschap nam deel aan de vierde vergadering van het Intergouvernementeel Comité in
Abu Dhabi (Verenigde Arabische Emiraten) van 28 september tot 2 oktober 2009. Daar werden
de eerste inschrijvingen op de Representatieve Lijst (artikel 16 van de Conventie) bevestigd.
Naast de 90 meesterwerken die automatisch in de Representatieve Lijst opgenomen zijn in
november 2008 en waarop het Carnaval van Binche en de Reuzen en ommegangen van Ath,
Dendermonde, Mechelen en Cassel waren geregistreerd zijn nog eens 76 elementen opgenomen.
Ditmaal voor de eerste keer volgens de criteria van de Conventie. Eén van die 76 eerste
elementen is de Heilig Bloedprocessie van Brugge.
Het agentschap betaalde in 2009 zijn jaarlijkse bijdrage die ditmaal 18.937 USdollar bedroeg.
De hoogte van het bedrag schommelt naargelang van de totale bijdrage van België en is gelijk aan
1 % van dat totale bedrag. Daarnaast wordt de Belgische bijdrage aan de conventie verdeeld over
de drie Gemeenschappen volgens een vooraf bepaalde verdeelsleutel.

6.3.3

Raad van Europa

Het agentschap nam in 2009 deel aan de vergadering van het Comité Directeur
Patrimoine et Paysage (CDPATEP), die jaarlijks in Straatsburg plaats heeft in de meimaand.
Voor het agentschap is vooral de conventie over de waarde van het cultureel erfgoed voor de
maatschappij van belang, die in 2005 in Faro werd aangenomen.
Einde 2009 werd aan de nieuwe regering gevraagd om de ratificatie van deze conventie opnieuw
op te nemen. In haar vergadering van 11 december 2009 keurde de Vlaamse Regering het
gemengde verdrag (Gemeenschappen en Gewesten) goed en gaf de opdracht aan de ministerpresident om voor de uitvoering van de ondertekening te zorgen.
Ook in 2009 organiseerde de Raad van Europa bijkomende conferenties om de betekenis en
de waarden van de Faro-conventie zo veel mogelijk onder haar leden te promoten, namelijk
in het tweede erfgoedforum in Ljubljana van 22 tot 23 september 2009 en in Lissabon bij de
voorstelling van het boek Heritage and Beyond (dat over de Faro-conventie gaat) op
20 november.
Zolang geen 10 staten de conventie hebben geratificeerd, kan ze niet functioneren. Einde 2009
stond de teller op 8.

6.3.4

Europese Unie
6.3.4.1
Digitaliseringsprojecten
Het agentschap was aanwezig op de activiteiten die in het EU-voorzitterschap
kaderden: Conference on digitisation of cultural heritage (Praag, 25 - 27 mei 2009)
en Improving Access to EuropeanCultural Heritage – goals, ways, and means (Lund,
15 en 16 oktober 2009). Daarnaast werd de plenaire vergadering van Europeana
vs.1.0 bijgewoond (Den Haag, 14 en 15 september 2009), waar het aggregatieconcept
uitvoerig toegelicht en besproken werd. Dit concept werd geïmplementeerd als
onderwerp in het Vlaanderen Europeana Overlegplatform en als specifieke workshop
in de Europeana conferentie op 16 december 2009.
Het agentschap neemt deel aan het ATHENA-project om zo de Collectie van de
Vlaamse Gemeenschap via Europeana te ontsluiten. Hiervoor werden in 2009 de
nodige stappen ondernomen. Het agentschap was eveneens actief betrokken bij het
zoeken naar nieuwe partners (in eerste instantie onder de structureel gesubsidieerde
cultureel erfgoedorganisaties) voor het ATHENA-project, zodat er via die weg
materiaal aangeleverd kan worden aan Europeana.
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Informatie over het Europese buitenkaderprogramma CIP ICT-PSP werd vertaald in
een infomoment voor de cultureel-erfgoedsector in Vlaanderen (9 maart 2009) en
in de loop van 2009 sensibiliseerde en begeleidde het agentschap het Vlaamse cultureelerfgoedveld ter voorbereiding van de dossiers in het kader van het werkprogramma 2010.
Met betrekking tot het Europese CIP ICT-PSP programma woonde het agentschap op
17 februari 2009 in Luxemburg de Europese infodag bij en werd het programma naar
Vlaanderen vertaald.
Het agentschap was eveneens nauw betrokken bij de oprichting van DC-BEL, het
Belgische platform dat aan de betrokken partijen (de drie cultuurgemeenschappen
en het DWTI) een forum biedt om alle relevante zaken met betrekking tot de
digitaliseringsactiviteiten te bespreken. Voordien bestond dit gremium uit aparte ad
hoc werkgroepen (voorbereiding MSEG, NUMERIC, …) die in de nieuwe structuur via
een kern- en een uitgebreide groep aan bod zullen komen.
6.3.4.2
Toolquiz
Op 5 november 2009 werd het Toolquiz-project door het Monitoring Comité van het
Interreg IVc programma goedgekeurd. Het was één van de 74 goedgekeurde projecten
uit de tweede oproep waarvan de uiterste indiendatum 31 januari 2009 was. De
lanceringsvergadering werd vastgelegd op 13 en 14 januari 2010.
Het is een regionaal initiatief project dat geleid wordt door Nord – Pas de Calais
en waaraan verder de volgende regio’s meewerken: Vlaamse Gemeenschap, Franse
Gemeenschap, Rogaland (Noorwegen), Silezië (Polen), Wales, Castillia La Mancha en
verder twee universiteiten: Bangor university uit Wales en l’ Università di Venezia.
Er is door het project een bedrag van 1.586.380,60 euro aan subsidie gevraagd.
Het doel van het project is aan te tonen dat cultuur en creativiteit een belangrijke
economische factor is en een sleutelsector voor de kenniseconomie. Daarbij wordt de
nadruk gelegd op het menselijke kapitaal. Eén van de resultaten van het project moet
een beter gebruik zijn van de Europese Sociale Fondsen.
De Vlaamse overheid heeft bij de uitwerking van haar deel in het project de
medewerking van het Dr. Guislain Museum dat een grote kennis heeft op het vlak van
sociale tewerkstelling.
6.3.4.3
Europees erfgoedlabel
Het Europees erfgoedlabel dat als initiatief van vier grote EU-landen ontstond werd
in 2009 volop opgenomen in een intra-Belgisch overleg met de drie Gemeenschappen
en de drie Gewesten. Inmiddels was immers in november 2008 het concept door de
Europese Raad van cultuurministers goedgekeurd en doorgegeven aan de Europese
Commissie om er een actie rond uit te werken. Het idee om gemeenschappelijk
Europees erfgoed, zowel roerend, immaterieel als onroerend, een label te geven en
daardoor de Europese cultuur en identiteit een grotere zichtbaarheid te geven was
voor de cultuurministers belangrijk genoeg om er prioriteit aan te geven.
Van maart tot mei 2009 heeft de Europese Commissie een on line bevraging gedaan
aan alle geïnteresseerde burgers van de EU. De resultaten ervan samen met een
hoorzitting van de verantwoordelijke ministeries van Cultuur van haar lidstaten
dienden als basis om een voorstel van actie uit te werken. De hoorzitting had plaats
op 24 juni 2009 in het Borschettegebouw van de Europese Commissie in Brussel. Het
Belgische voorstel dat in het intra-Belgisch overleg met consensus was opgesteld, werd
door het agentschap tijdens de hoorzitting voorgesteld.
Eind 2009 had de Europese Commissie nog geen voorstel klaar. Intussen ligt de
toekenning van de labels stil.
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6.3.4.4
Europees programma Collectiemobiliteit
Collectiemobiliteit werd door de Europese Unie als actie opgenomen in haar werkprogramma
Cultuur 2008 - 2010. Deze actie bouwt verder op het Action Plan for the EU Promotion
of Museum Collections’ Mobility. In 2009 werd door de Commissie een OMC-werkgroep
Mobility of collections opgericht. De bedoeling is om via het instrument van de Open Method of
Coördination de Europese erfgoedactoren samen te brengen met het oog op het voorstellen en
ontwikkelen van initiatieven op dit vlak. De werkgroep zal medio 2010 een rapport uitbrengen
over haar werkzaamheden en zal ze concrete voorstellen formuleren.
Behandelde thema’s zijn:
•
staatswaarborg, niet verzekeren en zelf verzekeren
•
lange termijn bruiklenen
•
immuniteit voor inbeslagname
•
preventie van diefstal en illegale uitvoer van cultuurgoederen
•
uitwisseling van experten.
De Vlaamse overheid nam actief deel aan de subwerkgroepen:
•
staatswaarborg, niet-verzekeren en zelf verzekeren
•
lange termijn bruiklenen.
Binnen het kader van deze werkgroep werden in Vlaanderen volgende initiatieven
ontwikkeld:
Kaderovereenkomst voor onderling bruikleenverkeer. Binnen het kader van de thema’s
niet-verzekeren en zelf verzekeren en (long term) loans zette de Vlaamse Kunstcollectie (VKC)
samen met de afdeling Erfgoed in 2008 een Vlaamse kaderovereenkomst op voor onderling
bruikleenverkeer. Doel van deze overeenkomst is het drukken van de verzekeringskosten voor
onderlinge bruiklenen en bewaargevingen tussen de VKC-partners. Het gaat om het Koninklijk
Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), het Groeningemuseum in Brugge en
het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Ook de door de afdeling beheerde collectie van de
Vlaamse Gemeenschap sloot zich bij deze regeling aan.
De kaderovereenkomst werd op 20 mei 2009 ondertekend. Het gaat voor Vlaanderen om een
belangrijk experiment.
De belangrijkste elementen van deze (wederzijdse) overeenkomst zijn de volgende:
•
tijdens de transporten worden de bruiklenen all in verzekerd
•
tijdens het verblijf in het bruikleennemende museum wordt de aansprakelijk van dit
museum voor schade beperkt tot maximum 500.000 euro
•
er is geen vergoeding verschuldigd voor eventuele minwaardes
•
er is geen compensatie verschuldigd in het geval van teniet gaan van het object (diefstal, verdwijning, geheel teloorgaan bijvoorbeeld door brand) tenzij in het geval van
opzet of grove fout vanwege het bruikleennemende museum
•
er worden geen bruikleenvergoedingen aangerekend.
Het is de bedoeling om, zo mogelijk, deze kaderregeling uit te breiden naar niet VKC-partners
en op termijn na te gaan of deze regeling gekoppeld kan worden aan andere analoge regelingen in
het buitenland, zoals bijvoorbeeld de Nederlandse kaderregeling. Positief is alvast dat het KMSKA
bereid was om voor de bruikleen van het werk De zeven sacramenten van Rogier van der Weyden
aan het Museum M (Leuven) de bepalingen van de kaderovereenkomst van toepassing te verklaren.
De kaderovereenkomst voor onderling bruikleenverkeer werd in het rapport van de
subwerkgroep lange termijn bruiklenen van de OMC-werkgroep Mobility of collections als best
practice opgenomen.
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Project Kunst en Mobiliteit. Op 24 augustus 2009 werd een contract gesloten tot
realisatie van een proefproject langere termijn bruiklenen in Vlaanderen. Partners
zijn de Vlaamse Kunstcollectie – en in het bijzonder het Koninklijk Museum voor
Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) – en het agentschap. Via dit project wil de
Vlaamse overheid de samenwerking en collectiemobiliteit tussen grote en kleinere
musea stimuleren en zo de zichtbaarheid van ons culturele erfgoed vergroten.
Het project Kunst en Mobiliteit streeft twee praktische doelen na. Het wil via bruiklenen
uit de collectie van het KMSKA de kleinere musea in Vlaanderen ondersteunen bij
hun streven naar een sterkere samenhang van hun collectiepresentatie. Tegelijkertijd
wil het KMSKA zijn kennis delen op het vlak van art handling, transport en beheer
en behoud. Ook wordt via dit project erfgoed getoond dat slechts zelden de reserves
verlaat.
Dit project werd als pilootproject aanvaard door de subwerkgroep lange termijn
bruiklenen van de OMC-werkgroep Mobility of collections.
Ter financiering van dit project werd een budget van 60.000 euro uitgetrokken.
Lending for Europe/ Collection Mobility 2.0.
Samen met acht andere Europese erfgoedorganisaties tekende het agentschap het
project Lending for Europe/ Collectionmobility uit. Het project, dat loopt van 2009
tot 2011, wordt gesubsidieerd binnen het Europese cultuurprogramma.
Partners van dit project zijn:
•
Instituut Collectie Nederland (ICN)
•
Erfgoed Nederland
•
General Directorate of Fine Arts and Cultural Goods of Spanish Ministry
of Culture
•
Hellenic Ministry of Culture-Directorate of Museums, Exhibitions & Educational Programmes – Department of Exhibitions & Museum Research
•
Finnish National Gallery
•
The Romanian Ministry of Culture and Religious Affairs
•
Agency for the Arts and Heritage of the Flemish Community
•
Department for Culture Media and Sport of the UK
•
State Museums Berlin, Institute for Museum Research
•
Museum of Fine Arts, Budapest.
Doel van het project vormt de introductie van de concepten, normen en procedures
die het resultaat zijn van het Action plan for the EU promotion Museum Collections
Mobility and Loan Standards (2006) in de museumpraxis van elke dag. Het project
bestaat uit drie grote luiken: een driedaags trainingsprogramma voor erfgoedzorgers
– op train the trainers basis, een ondersteunende website die alle informatie over
collectiemobiliteit verzamelt en de projectinformatie bundelt en een handboek dat meer
wetenschappelijk-theoretische achtergrond biedt. Onderwerp vormen de themata die ook
binnen de OMC-werkgroep ‘Mobility of Collections aan bod komen. De trainingen vinden
plaats in Antwerpen (begin december 2010) en in Boedapest (eind februari 2011).
De combinatie van training package, website en handboek maken het mogelijk om de
verschillende niveaus van collectiebeheerders te bereiken.
Het project wil de museumwerkers vertrouwder maken met het gegeven collectiemobiliteit, hen
overtuigen van de mogelijkheden die collectiemobiliteit biedt en bijdragen tot het wederzijdse
vertrouwen tussen collectiebeheerders.
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6.3.4.5
Mobiliteit van kunstenaars en culturele werkers
Internationale mobiliteit van kunstenaars en culturele werkers is een belangrijk
item binnen het Europese culturele beleid. Het maakt al deel uit van het officiële
Cultuurprogramma sinds 2000. Het item werd verder benadrukt als één van de drie
specifieke objectieven van het Cultuurprogramma 2007-2013, als een middel om de
‘Europese Culturele zone’ te beklemtonen en een actief Europees burgerschap aan te
moedigen.
In november 2007 werd de Europese culturele agenda aangenomen door de
cultuurministers. Deze agenda werd gezien als het eerste overkoepelende Europese
beleidskader voor cultuur. Het verwijderen van de obstakels die de mobiliteit van
kunstenaars kunnen verhinderen, is als 1 van de 5 prioritaire actiepunten opgenomen
in het werkplan 2008-2010. Dit werkplan heeft als doel de Europese Agenda voor
Cultuur te implementeren. Binnen het kader van de nieuw opgerichte Open Method of
Coördination; werd in maart 2008 een expertengroep opgericht rond Improving the
Conditions for the Mobility of Artists and other Professionals in the culture field.
In het kader van deze OMC-werkgroep nam de verantwoordelijke van het team
internationaal binnen de afdeling kunsten deel aan een aantal vergaderingen. In 2009
vonden deze plaats op
•
7 mei 2009
•
29 september 2009
•
1 december 2009

6.4

Subsidies Kunsten

6.4.1

Binnen het kunstendecreet

Voor meerjarig ondersteunde organisaties zijn de middelen voor het internationaal
aspect tot en met 2009 inbegrepen in hun werkingssubsidie als zij dit hadden aangegeven bij het
indienen van hun aanvraag.
Daarnaast kunnen binnen het Kunstendecreet subsidies worden aangevraagd voor de volgende
internationale initiatieven:
1.
internationale projecten
2.
werkverblijven
3.
internationale netwerkorganisaties
4.
tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten
5.
vertalingen uit en naar het Nederlands
Vanaf 2010 kunnen ook subsidies worden toegekend voor de voorbereiding van een
internationaal project binnen een Europees subsidieprogramma. Eind 2009 werd hiervoor één
aanvraag ingediend.
6.4.1.1
Internationale projecten
Internationale projectsubsidies ondersteunen organisaties en natuurlijke personen die
al een internationale erkenning hebben verworven of voldoende waarborgen bieden
om zich internationaal te profileren. Het begrip internationale projecten slaat onder
meer op internationale tournees van gezelschappen en ensembles, coproducties,
(deelname aan) tentoonstellingen in het buitenland en uitwisselingen. In 2009
ontvingen 44 internationale projecten subsidies voor een totaalbedrag van 496.800
euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.6.1.1.
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6.4.1.2
Werkverblijven
Internationale werkverblijven bieden kunstenaars of leden van kunstenorganisaties de
kans om gedurende langere tijd hun (kunst)activiteit te ontwikkelen in buitenlandse
kunstinstellingen of om te werken onder begeleiding van toonaangevende
kunstenaars. De kunstenaars of leden van kunstorganisaties die een aanvraag
indienen, werken reeds op een professionele basis in het domein waarbinnen ze hun
aanvraag indienen. Veertien kunstenaars kregen een subsidie voor een werkverblijf in
het buitenland. In totaal werd er een bedrag van 61.150 euro toegekend.
Een overzicht van de subsidies voor werkverblijven vindt u in de bijlage 10.6.1.2.
6.4.1.3
Internationale netwerkorganisaties
Internationale netwerkorganisaties verenigen leden rondom een bepaald thema of
een bepaalde sector. Hun doel is niet artistieke productie maar het uitwisselen en
opbouwen van knowhow van de leden en bijdragen tot het informeren en beïnvloeden
van internationale (politieke) fora. Zes organisaties ontvingen in 2009 een
totaalbedrag van 122.000 euro aan subsidies voor hun werkingskosten.
Een overzicht van de subsidies voor internationale netwerkorganisaties vindt u in de
bijlage 10.6.1.3.
6.4.1.4
Tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten
Deze subsidies worden toegekend aan (Vlaamse) kunstenaars en kunstenorganisaties
voor een actieve deelname aan kleinschalige en occasionele publieksgerichte artistieke
activiteiten. In 2009 kregen niet minder dan 380 aanvragers (van de 563 ingediende
dossiers) hiervoor een bedrag van maximaal 7000 euro. Het totaal aan toegekende
middelen bedroeg 486.043 euro. Deze subsidievorm blijft met andere woorden zeer
populair.
Een overzicht van de tegemoetkomingen in de reis-, verblijf- en transportkosten vindt
u in de bijlage 10.6.1.4.
6.4.1.5
Vertalingen uit en naar het Nederlands
Deze subsidies kunnen worden aangevraagd voor de vertaling van niet-periodieke
publicaties/boeken en artikels. In 2009 werden er voor de vertaling van een
periodieke publicatie en van twee artikels subsidies toegekend en dit voor een
totaalbedrag van 11.200 euro.
Een overzicht van de subsidies voor de vertalingen uit en naar het Nederlands vindt u
in de bijlagen 10.6.1.5 en 10.6.1.6.

6.4.2

Buiten het Kunstendecreet

Buiten de bestaande decreten heeft de minister het Internationaal Cultuurbeleid
ontwikkeld voor de ondersteuning van eigen geformuleerde doelstellingen en prioriteiten. Het
beleid schenkt vooral aandacht aan:
•
evenementen in Vlaanderen met een uitgesproken internationale uitstraling
•
de promotie van kunsten en kunstproducten op bijvoorbeeld showcasefestivals/platforms en biënnales
•
evenementen in het buitenland met een Vlaams luik
•
de samenwerking met een aantal prioritaire landen en regio’s ( Zuid-Afrika,
China, Nederland, Franse Gemeenschap).
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6.4.2.1
Werkplaatsen
De Vlaamse overheid heeft overeenkomsten met een aantal internationale
werkplaatsen voor beeldende kunstenaars in onder meer Berlijn (een per jaar),
Istanbul (een per jaar), New York (een per jaar), Amsterdam (vier per jaar),
Maastricht (vijf per jaar) en Parijs (zeven per jaar). Het eigen Masereelcentrum
maakt deel uit van het internationale netwerk Les Pépinières dat uitwisselingen
tussen kunstenaars uit de betrokken landen organiseert. Zeventien kunstenaars en
organisaties ontvingen subsidies in het kader van deze regeling voor een totaalbedrag
van 142.294 euro.
Een overzicht van de subsidies voor werkplaatsen vindt u in de bijlage 10.6.2.1.
6.4.2.2
Subsidies voor de deelname aan kunstbeurzen
De promotiegaleries spelen een belangrijke rol in de hedendaagse beeldende kunst.
De tentoonstellings- en promotiemogelijkheden die het galeriewezen aan de beeldende
kunstenaars biedt, vormen een essentieel alternatief voor het aanbod van de nonprofitinstellingen.
Met de regeling Kunstbeurzen werd uitzonderlijk geopteerd voor de invoering van
een rechtstreeks ondersteunend beleidsinstrument voor promotiegaleries. Op die
manier wil de Vlaamse overheid de galeries stimuleren tot internationale contacten
en samenwerking voor de presentatie van hedendaagse beeldende kunst uit
Vlaanderen in het buitenland. Ze wil hiermee ook bijdragen tot een internationale
positieverbetering van de beeldende kunst(enaars).
Het belang van de internationale kunstbeurzen voor de markt- en beeldvorming op het
vlak van de hedendaagse beeldende kunst en de daarmee samenhangende uitstraling
is groot. Ook is het voor de ontwikkeling van de Vlaamse beeldende kunst belangrijk
dat zij zich door presentatie in het buitenland kan toetsen aan internationale
kwaliteitsnormen en de buitenlandse publieke belangstelling kan vergroten.
De regeling Kunstbeurzen is een tweesporenregeling. Naast een algemene regeling,
van toepassing op alle buitenlandse kunstbeurzen, is er ook een bijzondere regeling.
De bijzondere regeling is van toepassing op een door de beoordelingscommissie
beeldende kunst geadviseerde lijst van gerenommeerde kunstbeurzen.
In 2009 werden 28 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 82.508 euro.
Een overzicht van de subsidies voor deelname aan kunstbeurzen vindt u in
de bijlage 10.6.2.2.
6.4.2.3
Initiatieven in het kader van het internationaal cultuurbeleid
In 2009 werd 1.855.710,06 euro uitgetrokken voor 38 projecten die kaderen binnen
het internationaal cultuurbeleid.
Een overzicht van de subsidies voor initiatieven in het kader van het internationaal
cultuurbeleid vindt u in de bijlage 10.6.2.3.
6.4.2.4
Vertalershuis
Begin 2009 werd de bevoegdheid over het Vertalershuis overgeheveld naar het
Vlaams Fonds voor de Letteren, waarna het een nieuwe locatie kreeg in ’t Elzenveld in
Antwerpen.
Het Vlaams Fonds voor de Letteren ontving voor de werking van het Vertalershuis een
bedrag van 45.000 euro.
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6.5

Subsidies Erfgoed

Naast de subsidies voor internationale projecten die binnen het Cultureel-erfgoeddecreet worden
toegekend (zie 3.12) kunnen, na goedkeuring van de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur ook
buiten het decreet internationale projecten worden ondersteund.
In 2009 ontving het Tibetaans Museum (TIPA) in Dharamsala 10.000 euro voor de uitrusting
van de tentoonstellingsruimten en de restauratiewerken aan de collecties. In 2008 waren de
infrastructuurwerken aan het museum gefinancierd.
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7.1

Artikel 62bis van de Financieringswet

Week van de Smaak. Ook in 2009 (van 12 tot 22 november 2009) heeft de Week van de
Smaak, ondanks de economische crisis, een heel groot succes gekend. Dit jaar was het gastland
Turkije en de stad van de smaak Leuven. Felix Alen heeft op zijn eigen minzame en enthoesiaste
wijze zijn rol als peter schitterend vervuld.
De kwaliteitscontrole op de aangekondigde activiteiten werd behouden, alle activiteiten werden
door diverse beoordelaars gescreend.
De programmabrochure werd opnieuw in 5 afzonderlijke exemplaren per provincie uitgegeven.
Ook het EETIKET-project, de burgemeester kookt, soep op school en de diversiteitsprijs werden
behouden. Ook stonden in de programmabrochures de smaakmakers op een zeer zichtbare
plaats, dat waren activiteiten die om hun originaliteit, samenwerking, inhoudelijke sterkte en
bijzondere doelgroep die extra publiciteit verdienden.
In totaal werkten 892 verenigingen, scholen, restaurants, musea, bibliotheken, bedrijven en
gemeentebesturen om Vlaanderen een divers en verrassend programma te kunnen voorschotelen
dat bestond uit 1.107 activiteiten. Dit is een lichte stijging ten opzichte van vorig jaar.
De mascotte van de Week van de Smaak, Roodkapje, sierde de programmabrochures en het
openings- en slotevenment tot groot jolijt van klein en groot.
Tijdens het openingsevenement kon iedere genodigde kennis maken met de exotische Turkse
keuken. De Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur opende de Week in aanwezigheid van de
Turkse ambassadeur. Felix Alen, als peter van de Week van de Smaak verzorgde samen met
twee Turkse topchefs een kookdemonstratie, wat zij nog herhaaldelijk deden in enkele Vlaamse
hotelscholen gedurende de Week. Naar aanleiding van de Week van de Smaak stelde FARO een
nieuwe publicatie voor over culinair erfgoed van het Ottomaanse Rijk.
Tijdens het slotevenement in Leuven maakt de Vlaamse minister bevoegd voor Cultuur de stad
van de Smaak 2010 bekend, namelijk Aalst en het nieuwe gastland Spanje. Zij deelde eveneens
de diversiteitsprijzen uit, één per provincie, aan organisaties die mensen van verschillende
ethnisch-culturele achtergrond rond de tafel brachten en brengen.
M HKA. Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (M HKA) ontvangt in uitvoering
van de beheersovereenkomst 2006 - 2010 500.000 euro uit de kredieten van art. 62bis van de
Financieringswet. Zowel de nominatimsubsidie als de art. 62bis-subsidie worden aangewend
voor de werking zoals beschreven in de beheersovereenkomst.
Subsidie aan Bozar. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
overheid en Bozar, die loopt van 2008 tot en met 2011 heeft het agentschap in 2008 50.000 euro
uitgetrokken voor een erfgoedprogramma over architectuur.

7.2

Derde Arbeidscircuit

Tewerkstellingsplaatsen in het Derde Arbeidscircuit (DAC) zijn door de Vlaamse Regering
omgezet in reguliere arbeidsplaatsen. De DAC-werknemers kregen daardoor een volwaardig
arbeidsstatuut. De omzetting gebeurde in 3 reguleringsfases: 1 januari 2002, 1 juli 2002 en 1
januari 2003.
De geregulariseerde werknemers kregen vanaf de regulariseringsdata hun loon rechtstreeks
van hun werkgevers en niet meer via de VDAB. De Vlaamse overheid besliste om de werkgevers
te ondersteunen door hen een subsidie toe te kennen. Afhankelijk van de regelgeving wordt de
loonkost van de geregulariseerde werknemer of zijn/haar vervanger gefinancierd op basis van
reële kosten of op basis van een forfait.
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De organisaties die een subsidie krijgen op basis van de reële kosten, ontvangen jaarlijks
voorschotten aan de hand van een schatting van de loonkosten. De definitieve subsidie voor
deze organisaties kan worden bepaald na afrekening van de effectieve loonkost, die pas een
jaar later bekend is. In 2009 konden bijgevolg de definitieve subsidies worden bepaald voor de
geregulariseerde DAC’ers in 2008.

7.2.1

Kunsten

In 2009 ontvingen 36 organisaties binnen de kunstensector subsidies voor
werknemers tewerkgesteld op een geregulariseerde DAC-arbeidsplaats. In totaal werden er
middelen voorzien voor 128 voltijdse equivalenten (VTE), waarvan er 98,5 VTE zijn toegekend
aan organisaties die op meerjarige basis binnen het Kunstendecreet ondersteund worden, en
29,5 VTE aan organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen. In 2009 besliste de minister om
ook het Centrum voor Muziekinstrumentenbouw toe te voegen aan deze laatste, waardoor het
aantal VTE steeg van 26,5 VTE in 2008 naar 29,5 VTE in 2009.
De geregulariseerde DAC-plaatsen zijn als volgt verdeeld voor wat de sector kunsten betreft:
•
•
•
•
•
•

23,5 VTE binnen 6 kunstencentra 3
1 VTE binnen een werkplaats
35,5 VTE voor 10 muziekorganisaties
3 VTE voor 1 organisatie in de letterensector
60 VTE bij 16 theatergezelschappen
5 VTE binnen 2 organisaties binnen de sector beeldende kunst.
5 vte of 3,93%
beeldende kunst

23,5 VTE of 18,35%
kunstencentra

1 VTE of 0,78%
werkplaats
60 vte of 46,87%
theatergezelschappen

35,5 VTE of 27,73%
muziekorganisaties

3

In het overzicht zijn
Nieuwpoorttheater en
Theater Stekelbees,
die ondertussen
gefusioneerd zijn tot
kunstencentrum Campo,
om historische redenen
nog apart opgenomen
als verschillende
tewerkstellingsprojecten
van de VDAB.

3 vte of 2,34%
letterensector

Het totale toegekende krediet bedroeg 2.786.000 euro voor de organisaties die gesubsidieerd zijn
binnen het Kunstendecreet. Zij ontvangen de middelen voor de geregulariseerde arbeidsplaatsen
via een enveloppe-subsidiëring. Voor de organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen is
het nog niet mogelijk om het totaal te bepalen van de toegekende middelen 2009 omdat de
verantwoordingsstukken bij het ter perse gaan nog moesten worden nagekeken.
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Een overzicht van de subsidie voor aanvullende tewerkstellingsprojecten binnen de culturele
sectoren die onder de afdeling Kunsten ressorteren, vindt u terug in de bijlagen 10.7.1.
Voor het werkingsjaar 2008 werden de verantwoordingsstukken nagekeken en de definitieve
subsidiebedragen vastgesteld voor de organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen.
Een overzicht van de definitieve subsidiebedragen 2008 voor de organisaties die buiten het
Kunstendecreet vallen vindt u terug in de bijlage 10.7.2.

7.2.2

Erfgoed

In 2008 werden er in de cultureel-erfgoedsector 64,5 VTE gesubsidieerd in
32 organisaties. Het totale toegekende krediet voor 2008 bedroeg 2.092.922 euro. Een overzicht
van het toegekende krediet vindt u in de bijlage 10.7.3.
Ten gevolge van de DAC-normalisering werd in 2009 bij 4 organisaties de
tewerkstellingssubsidie samengevoegd met de reguliere subsidie. Verder werd in 2009 nog één
organisatie overgedragen naar de sector Kunsten.
Hierdoor daalt het aantal gesubsidieerde organisaties in 2009 naar 27 en de totale tewerkstelling
naar 50,5 VTE.
Het totale toegekende krediet voor 2009 is nog niet gekend, aangezien de afrekening op basis
van de effectieve loonkost pas in de loop van 2010 zal afgerond zijn.

7.2.3

Normalisering: afstemming met het reguliere beleid

In 2007 zijn onderhandelingen opgestart om tot een akkoord te komen over
de afstemming van deze subsidies met het reguliere beleid, eerst met werkgevers- en
werknemersorganisaties binnen de cultureel-erfgoedsector, later met die voor de kunstensector.
Met de cultureel-erfgoedsector werd eind 2007 een akkoord bereikt. Dat akkoord werd verwerkt
in het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008.
De eerste fase van de normalisering voor de Cultureel-erfgoedsector werd in 2009 van kracht:
voor organisaties die structureel gesubsidieerd worden voor hun cultureel-erfgoedwerking werd
de subsidie voor aanvullende tewerkstelling toegevoegd aan de reguliere subsidie.
In een tweede fase kunnen organisaties die niet structureel gesubsidieerd worden voor
hun cultureel-erfgoedwerking een aanvraag indienen tot het behoud van de subsidie voor
aanvullende tewerkstelling indien zij over een kwaliteitslabel als collectiebeherende cultureelerfgoedinstelling beschikken. Bij organisaties die niet over dit kwaliteitslabel beschikken wordt
de subsidie uitdovend. Tewerkstellingsplaatsen die vrijkomen bij organisaties die niet aan
de criteria voldoen worden herverdeeld naar het regionaal depotbeleid in het kader van de
cultureel-erfgoedconvenants met de provincies en VGC.
Deze tweede fase was initieel voorzien om van kracht te worden vanaf 1 januari 2010. In de loop
van 2009 besliste het Vlaamse Parlement om de implementatie met één jaar uit te stellen.
Na gesprekken met de belangenbehartigers werd in 2008 voor de kunstensector beslist om het
bestaande systeem te behouden.

101

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Niet-decretale subsidies

7.3

Nominatim/niet-gereglementeerde toelagen

7.3.1

Beheersubsidies

Sommige organisaties ontvangen naast hun werkingssubsidie als kunstenorganisatie
ook een beheersubsidie voor de exploitatie van de infrastructuur. Behalve de Koninklijke
Vlaamse Schouwburg werken die organisaties in een gebouw dat eigendom is van de Vlaamse
overheid.
Brusselse Podia. In 2009 werden onder de noemer Brusselse Podia de subsidies opgenomen
die dienen voor het beheer van de infrastructuur van het Kaaitheater, de Koninklijke Vlaamse
Schouwburg, de Beursschouwburg, de Ancienne Belgique en een werkingssubsidie voor Flagey
toegekend.
•

•

•

•

•

KVS. Bij het in gebruik nemen van de vernieuwde gebouwen van de KVS werd een
akkoord gesloten tussen de Vlaamse overheid, de Vlaamse Gemeenschapscommissie
en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse overheid jaarlijks een subsidie toekent aan de
KVS voor de exploitatie van de gebouwen.
Kaaitheater. Het speelvlak van de ruimte Lunatheater is inhoudelijk toevertrouwd
aan vzw Kaaitheater. De kantoorverdiepingen van het Lunagebouw bieden onder meer
onderdak aan het Vlaams Theaterinstituut (VTi), de Federatie van Erkende Culturele
Centra (FeVeCC) en het Overleg Kunsten Organisaties (oKo) en vormen als dusdanig
één groot centrum van culturele organisaties.
Flagey. De vzw Flagey ontving in 2009 een totale subsidie van 1.124.773,32 euro aan
de ene kant voor de artistieke werking van de organisatie als kunstencentrum en aan
de andere kant voor de residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Begin 2007 werd hierover tussen de Vlaamse overheid, de Franse Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten.
Beursschouwburg. Na de renovatie van de Beursschouwburg werd voor het in gebruik nemen van de vernieuwde infrastructuur een overeenkomst gesloten tussen de
vzw Beursschouwburg en de Vlaamse overheid.
Ancienne Belgique. De Ancienne Belgique wordt voor het beheer van het gebouw
gesubsidieerd op basis van een beheersovereenkomst.

Subsidies 2009:

ORGANISATIE

Bedrag in euro
(met index)

procentuele
verhouding

Koninklijke Vlaamse Schouwburg (infrastructuurbeheer)

519.126,15

15,21%

Kaaitheater (infrastructuurbeheer)

639.237,69

18,73%

Flagey (werking)

562.386,66

16,48%

Flagey (huur)

562.386,66

16,48%

Beursschouwburg (infrastructuurbeheer)

315.547,27

9,24%

Ancienne Belgique (infrastructuurbeheer)

814.315,53

23,86%

3.412.999,96

100,00%

ALGEMEEN TOTAAL
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15,21%
Koninklijke Vlaamse Schouwburg
(infrastructuurbeheer)

23,86%
Ancienne Belgique
(infrastructuurbeheer)

18,73%
Kaaitheater
(infrastructuurbeheer)
9,24%
Beursschouwburg
(infrastructuurbeheer)

16,48%
Flagey (huur)

7.3.2

16,48%
Flagey (werking)

Theater Stap

De vzw Theater Stap uit Turnhout neemt een specifieke plaats in binnen de
podiumkunstensector. De organisatie is op een professionele leest geschoeid maar laat in haar
producties voornamelijk mentaal gehandicapte spelers optreden. Vanwege die specificiteit
wordt het gezelschap buiten het Kunstendecreet gesubsidieerd. In 2009 kreeg Theater Stap een
werkingssubsidie van 325.000 euro.

7.3.3

Kunst in Huis

De vzw Kunst In Huis werkt rond kunstuitleen aan particulieren en bedrijven en
draagt zo bij tot de verspreiding, promotie en ondersteuning van (het werk van) hedendaagse
Vlaamse beeldende kunstenaars. De vzw wordt door de Vlaamse overheid voor haar werking
ondersteund en kreeg in 2009 een budget van 559.000 euro.

7.3.4

Letterenbeleid

Het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL), opgericht bij decreet van 30 maart
1999, ondersteunt sinds 2000 het literaire segment van de letteren. Sinds 2002 coördineert
en stimuleert de Stichting Lezen de leesbevordering. Deze beide actoren spelen een cruciale
rol in het letterenbeleid en omvatten het volledige veld van creatie tot lezer. Ook Ons Erfdeel,
de Nederlandse Taalunie (NTU) en de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en
Letterkunde (KANTL) geven het beleid mee gestalte. Daarnaast is er een aantal nominatim
subsidies binnen het letterenbeleid voor organisaties in een specifieke niche, concreet het
Centrum voor de Vlaamse Strip en het Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek.
Vanaf 2009 is het Poëziecentrum (PC) voor de eerste keer ad nominatim opgenomen in de
uitgavenbegroting. Voordien werd de organisatie gesubsidieerd vanuit het Vlaams Fonds voor de
Letteren (VFL).
Mede doordat de middelen voor het letterenbeleid de laatste jaren zijn toegenomen, werd
het mogelijk om een performant en dynamisch letterenbeleid te voeren. Er is een omgeving
gecreëerd waarin literatuur en lezen alle kansen krijgen tot ontplooiing.
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7.3.4.1
Vlaams Fonds voor de Letteren
In 2009 ontving het Vlaams Fonds (VFL) een dotatie van 3.951.000 euro.
Het VFL-beleid is gericht op de ondersteuning van creatie, productie, presentatie en
omkadering. Hiertoe verleent het VFL subsidies, informatie en documentatie. Het
VFL organiseert en financiert ook projecten, samenwerkingsplatforms en andere
initiatieven. Het VFL heeft een uitgebreid pallet aan subsidiemogelijkheden, meer info
hierover is te vinden op www.fondsvoordeletteren.be.
Er werd in 2009 (net als in 2008) een bijkomende subsidie van 120.000 euro
toegekend aan het VFL als ondersteunende maatregel van de boekhandels.
Het ging om de volgende maatregelen:
•
BoekWijzerboeken (een maatregel om boeken die Vlaamse subsidies krijgen
meer zichtbaarheid te geven in de boekhandels)
•
literaire activiteiten in de boekhandel
•
informatiesessies voor boekhandelaars.
7.3.4.2
Nederlandse Taalunie
De Nederlandse Taalunie is een beleidsorganisatie waarin Nederland, Vlaanderen
en Suriname samenwerken op het gebied van het Nederlands. De belangrijkste
werkterreinen zijn: de Nederlandse taal zelf, het Nederlands in digitale toepassingen,
onderwijs in en van het Nederlands, literatuur en leesbevordering, en de positie
van het Nederlands in Europa en in de wereld. De Taalunie werkt met vijfjarige
beleidsplannen, de huidige periode loopt van 2008 tot en met 2012. De subsidie aan
de Nederlandse Taalunie bedroeg in 2009 3.554.500 euro.
7.3.4.3
Stichting Lezen
Stichting Lezen Vlaanderen werkt aan een betere leescultuur in Vlaanderen via
leesbevorderingscampagnes en projecten voor alle leeftijden (Boekbaby’s, de
Jeugdboekenweek, Iedereen Leest, …). Daarnaast stimuleert de organisatie ook
onderzoek naar lezen en leescultuur. De opgebouwde kennis en ervaring wil ze delen
met professionelen uit binnen- en buitenland.
Het Focuspunt Jeugdliteratuur, dat ondersteund wordt vanuit het Vlaams Fonds
voor de Letteren, heeft een bijzondere opdracht binnen de Stichting Lezen. Centraal
staat een gespecialiseerde bibliotheek met een uitgebreide collectie kinder- en
jeugdboeken. Met behulp van de bibliotheek, de elektronische informatiemiddelen en
de expertise van de medewerkers vergroot Stichting Lezen de kennis van de kinderen jeugdliteratuur, stimuleert ze de studie ervan, bevordert ze de deskundigheid
van leesbevorderaars in Vlaanderen en versterkt ze de kennis van de Vlaamse
jeugdliteratuur in het buitenland.
Stichting Lezen heeft een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid voor
de periode 2007-2010. Hierin is de rol van de organisatie omschreven en een
afsprakenkader vastgelegd.
De subsidie aan SLV bedroeg in 2009 1.165.00 euro.
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7.3.4.4
Ons Erfdeel
De Stichting Ons Erfdeel werd in 1970 opgericht met als doel het bevorderen van
de culturele samenwerking tussen alle Nederlandssprekenden en het internationaal
bekendmaken van de cultuur van Vlaanderen en Nederland. In 2001 werden de
structurele werkingssubsidie en de verschillende projectsubsidies (ook internationale)
samengevoegd en globaal in een nominatim basisallocatie ingeschreven.
Ons Erfdeel vzw wil de culturele samenwerking tussen de Nederlandssprekenden
bevorderen en de cultuur van Vlaanderen en Nederland in het buitenland
bekendmaken. Ons Erfdeel vzw doet dat door het uitgeven van:
•
•
•
•
•

Ons Erfdeel – Vlaams-Nederlands cultureel tijdschrift
Septentrion – Arts, lettres et culture de Flandre et des Pays-Bas.
Revue trimestrielle
The Low Countries – Arts and Society in Flanders and the Netherlands.
A Yearbook
De Franse Nederlanden – Les Pays-Bas Francais – Tweetalig jaarboek
boeken in diverse talen over aspecten van de cultuur van Vlaanderen en Nederland.

Voor haar werking, waarover de afspraken zijn vastgelegd in de beheersovereenkomst
2007 - 2010, ontving de vzw in 2009 een subsidie van 730.000 euro.
7.3.4.5
Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
Deze organisatie ontving een subsidie van 133.000 euro voor 2009. Het Centrum
voor de Bibliografie van de Neerlandistiek is verantwoordelijk voor de beschrijving en
de indexering van de Vlaamse publicaties en geeft jaarlijks in samenwerking met het
gelijknamige Nederlandse Bureau een bibliografie uit van de Nederlandse Taal- en
Literatuurwetenschap.
7.3.4.6
Centrum voor de Vlaamse strip
Vanuit de bestaande werking van Strip Turnhout, is de uitbouw van een Vlaams
stripcentrum gestart. Om deze start van dichtbij te kunnen volgen werd een
samenwerkingsovereenkomst gesloten. De subsidie aan Strip Turnhout in 2009 was
122.000 euro.
7.3.4.7
Poëziecentrum
Vanaf 2009 wordt het Poëziecentrum niet langer vanuit het Vlaams Fonds
voor de Letteren gesubsidieerd, maar is de organisatie ad nominatim
opgenomen in de begroting. Deze subsidie wordt toegekend op basis van een
samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2009 - 2012. Het Poëziecentrum kreeg
in 2009 een subsidie van 310.000 euro.

7.3.5

Bozar

In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en
Bozar, die loopt van 2008 tot en met 2011, heeft het agentschap in 2009 een totaalbedrag van
1.100.000 euro uitgetrokken voor de volgende projecten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Bozar Music: 350.000 euro
Wim Delvoye – Jonge Belgische Schilderkunst: 150.000 euro
Dansproject Korean Screens: 60.000 euro
Tentoonstelling Robbrecht en Daem: 50.000 euro
Projecten Theater op de middag en Literatuur op de middag: 30.000 euro
Bozar Studios: 60.000 euro
Tentoonstelling Jan De Cock: 300.000 euro
Tentoonstelling Tuymans: 100.000 euro.
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7.3.6

Erfgoeddag

De minister kende in 2009 een subsidie toe van 252.000 euro aan FARO. Vlaams
steunpunt voor cultureel erfgoed, voor de organisatie van de negende editie van de Erfgoeddag.
Op die dag zetten cultureel-erfgoedorganisaties hun deuren open en organiseren ze een brede
waaier aan activiteiten.
De Erfgoeddag is een sensibilisatieactie voor het roerend en immaterieel erfgoed. De Erfgoeddag
streeft ernaar om het publiek op een eigentijdse en zinvolle manier te betrekken bij het cultureel
erfgoed, zodat het erfgoed inzichtelijk wordt voor brede lagen van de bevolking. Zo wil het
initiatief een omslag realiseren in de publieke benadering van het cultureel erfgoed. Elk jaar staat
een bepaald thema centraal. Het centrale thema van Erfgoeddag 2009 was uit Vriendschap?!
waarmee vanuit het culturele erfgoed onderwerpen als vriendschap, solidariteit en vijandschap
werden belicht.
Het agentschap Kunsten en erfgoed is vertegenwoordigd in de stuurgroep van Erfgoeddag.

7.3.7

Bedevaart naar de Graven van de Ijzer

De Ijzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. In
2009 werd een subsidie van 200.000 euro toegekend voor de cultureel-erfgoedwerking van de
vzw Bedevaart naar de graven van de Ijzer. Deze subsidie omvat ook de compensatie voor het
toelaten van kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar tot het memoriaal voor maximum 1 euro in
het kader van de 1-euromaatregel.
De minister kende daarnaast een éénmalige subsidie toe van 100.000 euro aan de vzw Bedevaart
naar de Graven van de Ijzer voor de actualisering van de inrichting van het Ijzertorenmemoriaal.

7.3.8

Studiecentrum voor Vlaamse Muziek

De minister kende in 2009 een subsidie toe van 100.000 euro aan het Studiecentrum
voor Vlaamse Muziek. Het Studiecentrum voor Vlaamse Muziek is een studie- en
documentatiecentrum dat tot doel heeft het Vlaamse muziekpatrimonium van de 19de en 20ste
eeuw te vrijwaren en bekend te maken. Onder deze doelstelling dient onder meer begrepen te
worden: het opsporen en ontsluiten van muziekarchieven, het ondersteunen van de conservering
ervan, het wetenschappelijk onderzoek van bronnenmateriaal, de coördinatie van bestaande
archieven en de aanmoediging van muziekuitvoeringen.

7.3.9

De Rand – FeliXart Museum

Vzw De Rand werd bij decreet opgericht om het Nederlandstalige karakter van
de Vlaamse rand rond Brussel te ondersteunen. Binnen die doelstelling heeft vzw De Rand
samen met de gemeente Drogenbos en de provincie Vlaams-Brabant een overeenkomst
gesloten over het beleid, het beheer en de exploitatie van het Museum Felix De Boeck. Daarin
is overeengekomen dat elk van de drie partners een evenredige inbreng doet in de werking van
FeliXart Museum.
Vzw De Rand ontvangt vanaf 2007 binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse
overheid een vergoeding voor haar inbreng. Het totale subsidiebedrag aan vzw De Rand bedroeg
in 2009 104.000 euro.
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7.3.10

Huur gebouwen - Schilde

In 1973 aanvaardde de toenmalige minister van Nationale Opvoeding en Cultuur een
schenking kunstwerken van Albert Van Dyck. In de schenkingsakte werd gestipuleerd dat de
schenking als een afzonderlijke collectie permanent moet worden tentoongesteld in
de Antwerpse Kempen. Bovendien moest er woonruimte worden voorzien voor mevrouw
Hendrickx.
Het protocol werd in 1997 gesloten met de gemeente Schilde voor een periode van 30 jaar. De
gemeente liet specifiek voor dit doel een museumgebouw oprichten en inrichten. In 2008 werd
een bedrag toegekend van 37.000 euro.

7.4

Sociaal statuut van de (oudere) kunstenaars –
aanvullend pensioen

De voorbije jaren kreeg de overheid meer en meer signalen vanuit de culturele sector dat
de sociale en financiële situatie en daarmee de levenskwaliteit van sommige (bekende)
kunstenaars op latere leeftijd gehypothekeerd wordt onder meer door de stijgende kosten voor
gezondheidszorg en levensonderhoud.
Om de situatie van deze kunstenaars, die onder de bevoegdheid vallen van Paritair Comité 304,
te verbeteren, werd op verzoek van de minister op 3 december 2008 door de sociale partners
van Paritair Comité 304 een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst gesloten houdende
wijziging van het sectorplan voor een aanvullend pensioen voor het Paritair Comité voor het
Vermakelijkheidsbedrijf. Deze CAO wijzigt de CAO van 15 juli 2005, gewijzigd door CAO van
28 september 2008 houdende invoering van een sectorplan voor een aanvullend pensioen. De
CAO heeft tot doel om elke werknemer-kunstenaar te verzekeren van een aanvullend pensioen,
samengesteld uit een jaarlijkse bijdrage van minstens 1,5% van zijn bruto jaarwedde - inclusief
taksen, RSZ en innings- en beheerskosten- in een pensioenstelsel van het type vaste bijdrage.
De jaarlijkse bijdrage voor dit aanvullend pensioen wordt door de Vlaamse overheid ter
beschikking gesteld en gestort aan het Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten (SFP), dat de
middelen zal verdelen over alle betrokken artiesten. In 2009 werd door de Vlaamse overheid
voor het SFP een subsidiebedrag van 500.000 euro voorzien voor het werkingsjaar 2008.

7.5

Minitoelagen

In 2008 is een bijkomend instrument gecreëerd voor de financiële ondersteuning van
kunstenaars in de vorm van de minitoelage. De minitoelage, die minstens 500 euro en maximum
7500 euro bedraagt, dient als een tijdelijke financiële overbrugging die de kunstenaars moeten
terugbetalen over een af te spreken periode van maximaal vier jaar. In 2009 werden er zeven
aanvragen ingediend voor deze vorm van ondersteuning, waarvan er vier gehonoreerd werden
voor een totaalbedrag van 17.050 euro.
Een overzicht van de minitoelagen vindt u in de bijlage 10.8
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8.1

Sectorieel

8.1.1

Kazerne Dossin.

De afdeling Erfgoed volgt de ontwikkeling van de nieuwe site Kazerne Dossin:
Memoriaal, museum en documentatiecentrum over Holocaust en Mensenrechten’ verder op.
Het dossier wordt gecoördineerd door de minister-president van de Vlaamse Regering.

8.1.2

E-erfgoed
8.1.2.1
Vlaanderen Europeana Overlegplatform
Het Vlaanderen Europeana Overlegplatform heeft als doel een interface te zijn tussen
Vlaanderen en Europeana en brengt de Vlaamse (cultureel erfgoed)instellingen samen
die aan Europeana gerelateerde projecten deelnemen. Dit platform kwam samen
op 26 februari, 25 juli en 27 november 2009. Op deze bijeenkomsten werd er een
overzicht geschetst van waar Europeana naar toe gaat, de stand van zaken van de
deelprojecten (waar de Vlaamse erfgoedpartners bij betrokken zijn) met als doel dit
zoveel mogelijk af te stemmen.
Vanuit dit platform was het agentschap – samen met EuropeanaLocal en ATHENA
- initiatiefnemer voor de Europeana conferentie die op 16 december 2009 in de
Koninklijke Bibliotheek plaatsvond. Daar werd zowel een stand van zaken van
Europeana voorgesteld en op enkele relevante technische aspecten ingegaan. Het
initiatief kon op een 120-tal geïnteresseerden rekenen. Deze conferentie werd tijdig in
de internationale kalender van de Europeana-group opgenomen.
Vanuit dit overlegplatform coördineerde het agentschap ook het Vlaamse antwoord op
de Europese bevraging Europeana: Next Steps dat vanuit het departement Cultuur bij
Europa werd ingediend.
8.1.2.2
Onderzoek standaarden digitalisering
Het Cultureel-erfgoeddecreet geeft aan dat alle initiatieven met betrekking tot
digitalisering gebeuren volgens de algemeen aanvaarde internationale en
desgevallend door de Vlaamse Regering opgelegde standaarden en dit voor alle
beoogde types van cultureel-erfgoedorganisaties.

Deze clausule vindt weerklank in de huidige beheersovereenkomsten die met de op structurele
basis gesubsidieerde cultureel-erfgoedorganisaties afgesloten werden. In deze overeenkomsten
is opgenomen dat de instelling moet instaan voor de uitwisselbaarheid en toegankelijkheid van
zijn digitale gegevens:
•
deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken
•
op collectie- en stukniveau internationaal erkende inhoudelijke en technische
standaarden te gebruiken zodat de gegevens uitwisselbaar zijn met de gegevens
van andere cultureel-erfgoedorganisaties en zodat ze via dataharvesting
beschikbaar zijn voor overkoepelende systemen zoals Europeana.
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Het agentschap schreef in 2009 een onderzoek uit met het volgende doel:
•
Uitspraken over de te gebruiken en de aan te bevelen archiverings-, ontsluitings- en uitwisselingsstandaarden voor de verschillende subsectoren die de
diverse cultureel-erfgoedsector rijk is, met name voor digitale archivalische,
documentaire, audiovisuele en museale objecten en objectrepresentaties.
•
Alle relevante spelers uit de cultureel-erfgoedsector dienen betrokken te
worden bij dit traject zodat de gedragenheid van de genomen afspraken rond
standaarden maximaal is.
•
Afstemming met het te ontwikkelen metadata aggregatiemodel waarvoor in de
eerste helft van 2010 een haalbaarheidsstudie uitgevoerd wordt. En verwerking van de resultaten van wetenschappelijke onderzoeksprojecten en Europese
ontwikkelingen in het kader van Europeana.
•
Een digitale publicatie die een duidelijk overzicht biedt van de aanbevolen
standaarden.
Deze opdracht werd gegund aan PACKED vzw (budgethouder) / eDAVID vzw voor een
bedrag van 35.000 euro en wordt tijdens de eerste helft van 2010 uitgevoerd.

8.1.3

Bescherming van de beroepstitel conservator-restaurator

In 2007 werd een verzoekschrift ingediend door drie beroepsverenigingen tot het
beschermen van de beroepstitel van conservator-restaurateur (2007). Het agentschap Kunsten
en Erfgoed heeft gereageerd op dit verzoekschrift, gezien de vele reacties die uit het werkveld
kwamen. Ondermeer de publicatie van dit verzoekschrift leidde tot de oprichting van een nieuwe
beroepsvereniging van conservator-restauratoren cultureel erfgoed, C/R Forum.
Het verzoekschrift werd in 2008 en 2009 herwerkt, rekening houdend met de opmerkingen
die werden ontvangen vanuit verschillende belanghebbenden, tot een ontwerp van Koninklijk
Besluit. Dit ontwerp werd door één van de aanvragende beroepsverenigingen in juni 2009
informeel verspreid. Het ontwerp dat voorligt, komt deels tegemoet aan de bemerkingen die
het agentschap in 2007 formuleerde. Toch blijven er cruciale bezwaren gelden. Het agentschap
stuurde een reactie naar BRK-APROA, de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen en C/R
Forum. In deze brief werd geduid op welke punten het ontwerp van Koninklijk Besluit tegemoet
komt aan onze bedenkingen en welke cruciale bezwaren er blijven.
Tot zolang er geen consensus bereikt wordt tussen de verschillende belanghebbende partijen,
zullen er geen verdere stappen ondernomen worden in de procedure. De bevoegde administratie
van de federale overheidsdienst voor Economie, K.M.O., Middenstand en Energie zal overleg
organiseren tussen de verschillende partijen om dit te bereiken. Het agentschap volgt dit dossier
verder op.

8.1.4

Naar een beleid voor immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen

Na de ratificatie door België van de UNESCO-conventie ter bescherming van het
immaterieel cultureel erfgoed in 2006 werd in 2009 begonnen met het uittekenen van een
langetermijnbeleid voor het immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen. Het agentschap stelde
in overleg met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en in overleg met het kabinet
van minister Joke Schauvliege een stappenplan op dat in 2010 zal uitgevoerd worden.
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8.1.5

Indemniteitsdecreet

Eind 2008 leverde meester Lucie Lambrecht een studie op met als titel studieopdracht
met betrekking tot de invoering van een overheidswaarborg voor museale bruiklenen
(government indemnity scheme) in Vlaanderen. Deze opdracht resulteerde in een ontwerp
van indemniteitsdecreet met bijhorende memorie van toelichting. In 2009 werd een werkgroep
opgericht met als taak dit voorstel van indemniteitsdecreet tegen het licht te houden, te verfijnen
en af te werken. Aan deze werkgroep nemen deel:
•
Hans Feys, Kunsten en Erfgoed
•
Dries Van Den Broucke, Kunsten en Erfgoed
•
Lucie Lambrecht, onderzoekster
•
Geert Souvereyns, toen coördinator van de Vlaamse Kunstcollectie vzw
•
Philippe vandeweghe, zakelijk directeur S.M.A.K.
•
Robert Vandewalle, POD wetenschappelijke instellingen
•
Didier Cornelis, MOD ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media
•
Pieter De Cuyper, Departement Financiën en Begroting
•
Luc Keereman, Departement Financiën en Begroting.
De werkgroep kwam zes keer bij elkaar (10 juli, 20 augustus, 10 september, 1 oktober, 12
november en 9 december). De tekst werd artikel per artikel besproken en verschillende
knelpunten weggewerkt.

8.1.6
		

Internationale profilering van de Vlaamse kunstcollecties /
Vlaamse kunstinstellingen

Naar aanleiding van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet werd een traject opgestart
met het doel de internationale profilering van kunstcollecties in Vlaanderen te versterken.
Voornaamste betrokkenen op dit ogenblik zijn:
de musea voor oude kunst (KMSKA Antwerpen, Groeningemuseum Brugge,
en MSK Gent – verenigd in de Vlaamse Kunstcollectie/VKC)
•
de musea voor hedendaagse kunst (M HKA Antwerpen, SMAK Gent, Middelheim
Antwerpen en Kunstmuseum aan Zee Oostende – verenigd in een samenwerkingsverband Contemporary Art Heritage Flanders/CAHF zonder rechtspersoon)
•
vzw Lukas –
 Art in Flanders.
Binnen dit concept werden drie activiteitencirkels omschreven:
•

De individuele musea, elk met hun eigen profiel en netwerk.
Op dit niveau is er aandacht voor het professionaliseren van de eigen werking. Samenwerking tussen de musea met het oog op het versterken van de professionalisering in
het uitvoeren van de basisfuncties gebeurt binnen de werkingssubsidies. De nieuwe
structurele ronde 2009-2013 met verhoogde werkingsmiddelen draagt hiertoe bij.

•

Samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering.
Er zijn twee koepelverbanden: Contemporary Art Heritage Flanders (via Vrienden
van Mu.Zee – nog geen vzw opgericht) (CAHF) voor hedendaagse kunstcollecties en
de Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) voor schone kunstcollecties, die zich positioneren in het internationale veld.
Lukas – Art in Flanders vzw situeert zich hier als dienstverlenende organisatie.

•

Stimulering van de internationale profilering vanuit het agentschap.
Kunsten en Erfgoed kreeg een faciliterende rol toebedeeld.
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Het agentschap heeft eind 2008 een consultancy-opdracht gegeven aan Jan Debbaut, gezien
zijn opgebouwde expertise uit voorgaande functies (Van Abbemuseum en Tate), zijn globale
kennis van het museum en kunstenlandschap in Vlaanderen en zijn netwerk in de internationale
kunstwereld.
Doel was om te onderzoeken op welke wijze het agentschap versterkend kan bijdragen aan de
werking van de eerste twee cirkels, met het oog op marketing en promotie van het merk
Vlaamse Kunstcollectie.
Door omstandigheden buiten de wil van het agentschap om werden de resultaten van het
onderzoek einde 2009 niet ingediend.
Symposium Collectievorming en aankoopbeleid. Het agentschap Kunsten en Erfgoed, het
steunpunt voor beeldende, audiovisuele en mediakunst BAM en FARO. Vlaams steunpunt voor
cultureel erfgoed organiseerden op 8 oktober 2009 in Flagey, een internationaal symposium
over het verzamelen en aankopen van kunst en erfgoed door instellingen en overheid,
de betekenis ervan voor cultuur en maatschappij, over de verhouding met private verzamelingen
en over het overheidsbeleid rond verzamelen en aankopen.
Keynote sprekers waren Hans Feys, Jan Debbaut, Fransje Kuyvenhoven, Jan Vaessen en
Christian Bernard. Andere sprekers of deelnemers aan panels waren Dirk Snauwaert, Jef
Cornelis, Paul Depondt, Phillip Van den Bossche, Manfred Sellink, Dirk Pültau, Koen Brams, Jan
Debbaut, Joost De Clercq, Patrick De Rom, Dominique Allard, Björn Rzoska, Leen Van Dijck,
Alfons K.L. Thijs, Hendrik Defoort en een vertegenwoordiger van het Algemeen Rijksarchief. De
panels behandelden thema’s als collectiebeleid in musea beeldende kunst, verhouding tussen
publieke en private verzamelingen en het verzamelen en aankopen van erfgoed.
Het symposium was een groot succes en telde 115 deelnemers. De organisatie kostte 10.770 euro.

8.1.7

Strategische nota beeldende kunst

De strategische nota Beeldende kunst werd in opdracht van Kunsten en Erfgoed in
de periode april 2008-februari 2009 opgemaakt ter inspiratie van de beleidsnota 2009-2014
van de nieuwe minister van Cultuur. Het is een document met strategische doelstellingen voor
de hedendaagse beeldende kunst in Vlaanderen, vertrekkend van een omgevingsanalyse en
geordend rond de twee strategische lijnen inzetten op artistiek onderzoek en ontwikkeling en
landelijke en internationale vernetwerking.
Eind februari 2009 vond de eindredactie van de nota plaats. Een zakelijke doorlichting van een
selecte groep beeldende kunst-organisaties door Nikè Consult was onderdeel van de nota en
werd in juni aan de gescreende organisaties toegestuurd. De strategische nota werd in november
aan alle geïnterviewde personen bezorgd, n.a.v. en samen met de beleidsnota Cultuur 20092014. Diverse thema’s uit de beleidsnota 2009-2014 werden geput uit of ondersteund door de
strategische nota, zoals de uitwerking van een residentiebeleid en meer algemeen de klemtoon
op internationalisering, de ondersteuning van de individuele kunstenaar door onder meer de
ontwikkeling van een trajectbeurs en aandacht voor kunstenaarsarchieven, de heropstart van een
publiek aankoopbeleid, inzetten op cultuureducatie en cultuurmanagement en de rol van private
actoren.
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8.1.8
Residentiewerking, Kansen voor kunst in publieke ruimte en Mappingonderzoek architectuurcultuurbeleid
In 2009 besteedde de afdeling Kunsten drie onderzoeksopdrachten uit in het kader
van sectorspecifieke beleidsvoorbereiding, met name het onderzoek residentiewerking,
kansen voor kunst in publieke ruimte en mappingonderzoek architectuurcultuurbeleid. Het
eerste onderzoek wordt opgevolgd door het team internationaal en loopt van december tot eind
mei 2010. De andere twee onderzoeken, die lopen tot eind september 2010, worden opgevolgd
door het team beeldende kunst, architectuur en vormgeving.
In oktober 2009 werden de bestekteksten opgesteld en schreef de afdeling voor elk onderzoek
minimum drie kandidaten aan. Na het bekijken van de offertes - respectievelijk 1 voor de
residentiewerking, 2 voor kunst in de publieke ruimte en 1 voor de architectuurmapping –
vonden de gunningsvergaderingen plaats, waarbij het onderzoek residentiewerking (50.000
euro) werd toegekend aan de Universiteit Antwerpen, het onderzoek kansen voor kunst
in publieke ruimte (50.000 euro) aan kunstensteunpunt BAM en het onderzoek m.b.t.
architectuurmapping (44.822,09 euro) aan de Hogeschool Gent. Vervolgens werden de
contracten opgemaakt en de stuurgroepen samengesteld. Deze zullen in de loop van 2010 de
resultaten van hun traject voorleggen.

8.2

Agentschapsoverschrijdend

8.2.1

E-cultuur

Het agentschap was betrokken bij de aanbestedingsprocedure voor het onderzoek
Haalbaarheidsstudie voor het opzetten van een Vlaamse horizontale, cross-sectorale metadata
aggregator gecoördineerd door het departement CJSM. Het onderzoek startte in januari
2010. De studie wil de technische en organisatorische aspecten van metadata aggregatie in
kaart brengen. Naast de aanlevering van data aan Europeana worden in dat kader ook andere
toepassingen onderzocht (in toerisme, onderwijs, wetenschap, …).
Het aggregatieconcept is één aspect uit de digitaliseringscyclus maar zeker niet het enige.
Informatiedoorstroming, het betrekken van de sector, het betrekken van de eigen collectie,
duurzame archivering, … zijn allemaal aspecten die de nodige aandacht moeten krijgen. Vanuit
het agentschap dient er op al deze aspecten op verschillende manieren ingespeeld te worden.
Het agentschap neemt vanaf 2010 deel aan de stuurgroep van de projecten Archipel en
Vlaanderen in Beeld.

8.2.2

Onderwijs en cultuur

Het agentschap neemt een actieve rol op in langere traditie van samenwerking tussen
de beleidsvelden onderwijs en cultuur. Daarbij komen een aantal evidente synergieën aan bod.
Cultuur-, kunst- en erfgoededucatie. Het agentschap neemt actief deel aan de ambtelijke
coördinatie cultuureducatie (ACCE), waarin de verschillende entiteiten van het beleidsdomein
CJSM vertegenwoordigd zijn. ACCE is een aanspreekpunt voor de eigen sectoren én voor
andere beleidsdomeinen. Doelstellingen zijn adviseren, coördineren en afstemmen op Vlaams
en internationaal niveau, informeren en sensibiliseren, kennis opbouwen en delen, initiëren en
organiseren.
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2009 was een opstartjaar voor ACCE. Naast het afstemmen en uitwisselen van informatie tussen
de verschillende entiteiten, werkte ACCE aan twee projecten:
•
Bijdrage aan het Vlaams regeerakkoord en de beleidsnota’s van de nieuwe ministers
voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media. De beleidslijn Culturele competentie stimuleren
werd uitgewerkt. Samen met een klankbordgroep van experten uit het werkveld werd
de actuele situatie bekeken, werden noden bepaald en beleidsacties geformuleerd.
In samenwerking met de CANON Cultuurcel van het agentschap voor Onderwijscommunicatie
werd de Dag van de Cultuureducatie georganiseerd. Op deze jaarlijkse studie- en netwerkdag
kunnen leerkrachten, vormingswerkers binnen culturele organisaties en instellingen,
jeugdwerkers… kennismaken met elkaar en met inspirerende praktijkvoorbeelden om hun
eigen werking te voeden en nieuwe samenwerkingsverbanden uit te bouwen. Het thema van de
studiedag, die in 2010 op 18 januari in Leuven plaatsvond, was talentontwikkeling, meer bepaald
hoe zowel ontwikkeling van talent in cultuur als de ontwikkeling van talent door cultuur kan
leiden tot een grotere zelfontplooiing.
•
In 2010 gaat de aandacht naar de verdere uitbouw van ACCE als ankerpunt binnen
het beleidsdomein CJSM, het uitvoeren van de beleidsnota’s en –prioriteiten en de
uitbreiding en verdieping van samenwerking met Onderwijs.
Overleg erfgoededucatie. Naar aanleiding van een onderzoek dat in 2007 door de
Universiteit Antwerpen werd gevoerd over erfgoededucatie, in opdracht van het agentschap
Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel en het Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed
(VIOE), werd in 2007 en 2008 een denktraject opgestart rond erfgoededucatie in samenwerking
met FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Deelnemers uit de erfgoedsector en het
onderwijs verenigden zich in verschillende werkgroepen om, op basis van de resultaten uit het
onderzoek van de UA, na te denken over concrete acties voor welbepaalde doelgroepen. Tijdens
de slotdag van dit denktraject werden de conclusies en acties voorgesteld.
In navolging van de intensieve samenwerking tijdens dit denktraject tussen CANON Cultuurcel,
FARO, het VIOE, het departement CJSM en het agentschap Kunsten en Erfgoed werd eind 2009
opnieuw een overleg opgestart rond erfgoededucatie met als doel uitwisseling van informatie en
kennis en het opstarten van eventuele gezamenlijke acties.
Traject beroepscompetentieprofielen. De afdeling Erfgoed startte in 2007, in
samenwerking met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media een traject rond
beroepscompetentieprofielen en opleidingen in de sector van roerend en immaterieel erfgoed,
met het oog op het professionaliseren van de sectoren. Sommige bestaande opleidingen
voldoen momenteel niet aan de noden van het werkveld, er is onvoldoende kwaliteitscontrole
en er zijn te grote niveauverschillen tussen de verschillende opleidingen. Het opstellen van
beroepscompetentieprofielen is een belangrijk instrument om opleidingen af te stemmen op
de noden van het veld. Op basis van dit instrument kunnen ondermeer bestaande opleidingen
verbeterd worden, kunnen nieuwe opleidingen gecreëerd worden waar nodig, kan een traject
opgestart worden aangaande Eerder Verworven Competenties en kan de beroepsuitoefening
geoptimaliseerd worden.
Op basis van informatievergaring in 2008 en afstemming binnen het agentschap over het te
volgen traject, werd een bijdrage geleverd aan de beleidsnota Cultuur.
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed startte in 2009, in overleg met het agentschap
Kunsten en Erfgoed, een traject Erfgoedgeleerden om te sensibiliseren rond dit thema en
het instrument van beroepscompetentieprofielen voor het professionaliseren van de sector.
Het traject wil een debat op gang brengen rond de noden en de nodige competenties in de
verschillende deelsectoren binnen het cultureel-erfgoedveld.
Steunpunten. In de onderhandeling van de nieuwe beheersovereenkomsten gaat expliciet
aandacht naar kunst-en cultuureducatie.
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8.2.3

Interculturaliteit

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft in 2009 het initiatief genomen om in
navolging van het actieplan Interculturaliteit een training te organiseren over dit thema.
De opleiding had plaats op dinsdag 15 en 22 september in de lokalen van FARO. De opleiding
was bestemd voor de voorzitters, ondervoorzitters en secretarissen van de advies- en
beoordelingscommissies en de teamverantwoordelijken van het agentschap Kunsten en Erfgoed.
Er namen 37 personen deel.
De opleiding richtte zich op zowel kennisaspecten, vaardigheden en attitudes ten aanzien
van het beoordelen van kunst in een situatie van interculturaliteit. Ook de samenhang tussen
participatievraagstukken en diversiteit kwam aan de orde.
De opleiding werd gegeven door Bart Top.

8.2.4

Kinderrechten

Het Internationaal Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind,
werd bij decreet van 15 mei 1991 door de Vlaamse overheid goedgekeurd en trad in België in
werking in januari 2002.
Op basis van artikel 44 van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)
moet elke verdragsstaat verslag uitbrengen over de genomen maatregelen die uitvoering geven
aan de in dit Verdrag erkende rechten, alsmede over de vooruitgang die is geboekt ten aanzien
van het genot van die rechten. Het agentschap levert een bijdrage tot dit verslag.
Sinds 1997 bestaat de decretale verplichting tot opmaak van een kindeffectrapport (KER) bij
voorontwerpen van decreet die het belang van personen jonger dan 18 jaar rechtstreeks raken.
Sinds 1 januari 2009 werd deze effectrapportage verruimd tot personen jonger dan 25 jaar.
Het decreet van 2008 stelt: Elk ontwerp van decreet wordt op het ogenblik van indiening
bij het Vlaams Parlement vergezeld van een kind- en jongere-effectrapport, voor zover de
voorgenomen beslissing het belang van personen jonger dan 25 jaar rechtstreeks raakt. (art. 6,
eerste lid decreet 2008)
De JoKER-toets wordt uitgevoerd door de ambtenaar die het ontwerp van decreet voorbereidt.
De JoKER zal meestal geïntegreerd worden in de algemene toetsing aan de criteria van goede
regelgeving, de reguleringsimpactanalyse.
In 2009 werd er geen JoKER opgemaakt aangezien er geen wijzingen aangebracht zijn bij
decreten die een invloed hebben op het belang van het kind.
Het agentschap levert ook een bijdrage aan het jaarverslag van het jeugdbeleidsplan om aan te
tonen op welke manier het mee uitvoering geeft aan dit plan:
Het steunpunt FARO ondersteunt en begeleidt het traject Krokuskriebels
•
In 2009 werden de cultuurprijzen voor 2008 toegekend. Laureaat was
Randi De Vlieghe. De andere genomineerden waren fABULEUS en Gerhard Verfaillie.
•
De toepassing van de 1 euro-maatregel, waardoor jongeren onder 26 jaar voor slechts
één euro culturele instellingen kunnen bezoeken.
•
Samenwerken met jongeren voor specifieke projecten denken we hierbij aan
Alden Biesen (Europa klassen, Vertelfestival, …)
•
Educatieve werking uitwerken binnen het Kasteel van Gaasbeek.
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8.2.5

Regeerbijdrage en bijdrage vakminister

In het licht van de nieuwe legislatuur en het aantreden van een nieuwe minister
bevoegd voor Cultuur, werd vanaf begin 2009 een traject opgestart voor de opmaak van een
bijdrage aan de regering en vakminister. Het agentschap verleende hieraan medewerking via het
aanleveren van een sectorspecifieke omgevingsanalyse voor kunsten en erfgoed en bijhorende
beleidsvoorstellen.
Daarnaast maakte het agentschap werk van een specifieke bijdrage voor de vakminister waarbij
in de vorm van ideeënfiches concreet uitgewerkte beleidsvoorstellen werden gepresenteerd. Deze
voorstellen vormden een inspiratiebron voor de opmaak van de beleidsnota Cultuur en geven de
komende jaren verdere stof voor beleidsontwikkelingen op het gebied van kunsten en erfgoed.

8.2.6

Vlaams Archiefdecreet

In 2009 nam de afdeling Erfgoed deel aan de ambtelijke werkgroep met het oog op
de opstelling van de reguleringsimpactanalyse van een Vlaams Archiefdecreet. Het Vlaams
Archiefdecreet heeft als doel om een effectieve en efficiënte regeling te creëren voor het
archiefbeheer bij zorgdragers, met als doel een kwaliteitsvol archiefbeheer. Op deze wijze
wordt de eigen informatiehuishouding van de bestuursniveaus geoptimaliseerd, wordt de
recht- en informatiezoekende burger ondersteund en wordt, tenslotte, het documentaire
cultureel erfgoed gevrijwaard. Het voorontwerp van decreet betreffende de bestuurlijkadministratieve archiefwerking werd op 8 mei 2009 voor de eerste maal principieel goedgekeurd
door de Vlaamse Regering, waarna het voorgelegd werd aan de Vlaamse Adviesraad voor
Bestuurzaken en aan de Strategische Adviesraad voor Cultuur. Op basis van hun adviezen werd
de oorspronkelijke tekst van het voorontwerp aangepast en een tweede keer aan de Vlaamse
Regering voorgelegd. Op 4 december hechtte de Vlaamse Regering haar tweede principiële
goedkeuring aan dit voorontwerp van decreet.
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9.1

Beheersovereenkomst

Een beheersovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur, waarin de
wederzijdse engagementen tussen de politieke overheid (de functioneel bevoegde minister of
de ambtelijke beleidsuitvoerders – de leidend ambtenaar van een agentschap of de Raad van
Bestuur) namens de Vlaamse Regering – en de betrokken partij worden vastgelegd.
De beheersovereenkomst van het agentschap werd gesloten voor de periode van 1 januari 2008
tot 31 december 2010.

9.2

Personeel

9.2.1

Personeelsgegevens

Op 31 december 2009 werkten er 154 medewerkers waarvan 138,76 voltijds
equivalenten (VTE) binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed. (zie de tabellen in de
bijlage 10.1.2) Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur en buitendiensten (zie 1.1).
Er zijn diverse profielen aanwezig binnen het agentschap, zij kunnen zowel als contractueel of als
vastbenoemde ambtenaren in dienst zijn:
•
Niveau A- adjunct van de directeur (universitairen/ masterdiploma en hooggeschoolden – lange type)
•
Niveau B- deskundige (graduaat/bachelor – korte type)
•
Niveau C- medewerker (secundair onderwijs)
•
Niveau D- (technisch) assistent (geen specifiek diploma vereist)
Binnen het agentschap zijn er 50 medewerkers met een contract en 104 medewerkers zijn
statutair vastbenoemd.
In 2009 was er ook één startbaner in dienst binnen Alden Biesen, hij vervult een functie bij het
technisch onderhoud.
Daarnaast zetten we tijdens het jaar ook stagiairs uit het middelbaar in. Zij voeren
enkele administratieve taken uit en proeven op die manier van de werkomgeving in
een overheidscontext. Het ging om Laila Fatini en Ilkay Atar. Ook volgde in 2009 een
universiteitsstudent een stage binnen het agentschap.

9.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•

In- en uitstroom
In 2009 mocht Kunsten en Erfgoed de volgende medewerkers verwelkomen:
Marc Bastijns in de functie van dossierbehandelaar externe aanvragen binnen het
team Cultureel- erfgoedorganisaties
Ellen Hanssens in de functie van dossierbehandelaar externe aanvragen binnen het
team Cultureel- erfgoedorganisaties
Ann Gebruers in de functie van teamverantwoordelijke binnen het team Beeldende
Kunsten, Architectuur en Vormgeving
Lily Van Vaerenberghe in functie van dossierbehandelaar externe aanvragen binnen
het team Cultureel- erfgoedorganisaties
Annelies Lust in functie van educatief medewerker binnen het Kasteel van Gaasbeek
Karen Dejaeghere in functie van HR-medewerker en congres-coördinator binnen de
landcommanderij Alden Biesen
Sjef Ketelslagers in functie van administratief medewerker binnen het Frans Masereel
Centrum
Sofie D’hoore in functie van administratief medewerker binnen de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde
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In 2009 waren de volgende medewerkers tijdelijk in dienst voor specifieke projecten
•
Nina Borgonjon als restaurateur binnen het depot van Schaarbeek
•
Lien Quintelier als dossierbehandelaar voor de mini-toelagen binnen de afdeling
Kunsten
•
Wim De Waegeneer als logistieke medewerker
In 2009 werden ook jobstudenten ingezet tijdens de vakantiemaanden juli, augustus en
september.
•
Kasteel van Gaasbeek: 2 per maand als suppoost
•
Alden Biesen: 1 per maand, waarvan twee jobstudenten werden ingezet bij het
technisch onderhoud en één als administratief medewerkster
•
Frans Masereel Centrum: 1 jobstudent, die mee administratieve ondersteuning gaf
bij de atelierwerking.
In 2009 zijn de volgende medewerkers gepensioneerd
•
Liola Frederickx
•
Bea Menschaert
•
Gilberte Mercken
•
Jean-Pierre Vissers
In 2009 zijn de volgende medewerkers een nieuwe uitdaging aangegaan:
•
Els Keytsman – afdeling Erfgoed
•
Liesbet Lemmens – Landcommanderij Alden Biesen
•
Margot Van den Berghe – Kasteel van Gaasbeek
•
Jan Leconte – afdeling Kunsten
•
Erik Maes – afdeling Kunsten
•
Valerie Verhack – team Beeldende Kunst, Architectuur en Vormgeving
•
Tim Beernaert – diensten van de administrateur-generaal
•
Ciska De Ruyver – diensten van de administrateur-generaal

9.2.3

Diversiteitsplan

Ook in 2009 heeft het agentschap in samenwerking met de andere entiteiten van het
beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media een diversiteitsplan opgemaakt. Het bevat naast
een cijfermatige beschrijving van het personeelsbestand ook de concrete acties die genomen
worden op het vlak van diversiteit.
In het diversiteitsplan 2009 worden de gegevens over enkele aspecten van diversiteit
weergegeven. De cijfers geven een stand van zaken weer per 31/12/2008.4
Gender. Op 31 december 2008 werkten er binnen Kunsten en Erfgoed 257 personeelsleden
waarvan waarvan 141 vrouwen en 116 mannen.
4

Op dat moment behoorden
de personeelsleden
van het ondertussen
verzelfstandigde KMSKA
ook nog integraal tot
het agentschap Kunsten
en Erfgoed. Dus zij zijn
mee opgenomen in deze
cijfergegevens.

45-plussers. Bij het agentschap zijn 134 medewerkers ouder dan 45 (73 vrouwen, 61 mannen).
Medewerkers met een functiebeperking. Een medewerker met een functiebespreking
wordt als volgt omschreven: persoon met een aantasting van zijn/haar mentale, psychische,
lichamelijke of zintuiglijke mogelijkheden, voor wie het uitzicht op het verwerven en behouden
van een arbeidsplaats en op vooruitgang op die plaats, langdurig en in belangrijke mate
beperkt is. Binnen het agentschap zijn er 5 medewerkers met een functiebeperking. Dit komt
neer op bijna 2% van het totale personeelsbestand van Kunsten en Erfgoed.
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Medewerkers met een allochtone afkomst. De dienst Emancipatiezaken hanteert voor
allochtoon de definitie van het Vlaams Economisch Sociaal Overlegcomité (Vesoc): Persoon met
een nationaliteit van een land buiten de Europese Unie of persoon van wie minstens één ouder
of twee grootouders een nationaliteit hebben van een land buiten de Europese Unie.
Volgens de ingevoerde gegevens zijn er vijf medewerkers van allochtone afkomst op 31/12/2008.
Eén functie bevindt zich op niveau A, één functie op niveau C en 3 functies op niveau D.
Kortgeschoolden. De dienst Emancipatiezaken hanteert voor kortgeschoolden de volgende
definitie: personen zonder diploma of getuigschrift van het hoger secundair onderwijs.
Binnen het agentschap zijn er 102 kortgeschoolden. Dit komt neer op 39,7 % van het totale
personeelsbestand.
Binnen Kunsten en Erfgoed werden de volgende streefcijfers voor 2009 vooropgesteld:
•
maximaal twee derde van de functies op N-1 niveau worden ingenomen door personen
van hetzelfde geslacht
•
4% personen van allochtone afkomst in het personeelsbestand
•
4,5% personen met een arbeidshandicap in het personeelsbestand
•
bij de aanwervingen van nieuwe personeelsleden zal het agentschap aan de personeelsdienst vragen om in de selectieprocedure bijzondere aandacht te hebben voor de
verschillende doelgroepen
•
jaarlijks minstens één startbaan en/of schoolstage te organiseren binnen het hoofdbestuur of de buitendiensten, met als doel de doelgroepen een kans te bieden om
werkervaring op te doen en de overheid te leren kennen.
Om die reden onderneemt het agentschap onder andere volgende acties:
•
Samenkomsten van de werkgroep diversiteit van het beleidsdomein. Tijdens de
werkgroep werd het diversiteitsplan toegelicht, alsook acties besproken die we zouden
kunnen ondernemen om het bewustzijn rond dit thema op de werkvloer te verhogen.
•
Bij iedere werving wordt er systematisch bijgehouden wie zich kandidaat stelt voor
een vacature en via welk wervingskanaal dit gebeurde. Zo kunnen we monitoren of
de juiste wervingskanalen worden ingezet en we zo effectief personen uit de kansengroepen bereiken.
•
Bij vacatures wordt een mailinglist gehanteerd waarmee de organisaties voor de
kansengroepen beter bereikt kunnen worden. Ook hebben we gericht vacature
berichten gestuurd naar personen die hun CV hadden achtergelaten tijdens de KIFKIF jobbeurs.
•
In 2009 waren er twee stagiairs in dienst van het Sint-Guido Instituut te Anderlecht.
Daarnaast was er één startbaner aan de slag in de landcommanderij Alden Biesen.

9.2.4

Opleidingen

In 2009 trok het agentschap 24.847,33 euro uit voor opleidingen en studiedagen.
Hiermee werden 69 externe vormingen en 38 interdepartementale opleidingen gevolgd door
49 personeelsleden. Externe vorming zijn studiedagen (cultuureducatie, conservatie en
restauratie, …) of opleidingen rond (sector)specifieke wetgeving (vzw, btw, …) of rond
vaktechnische specialisatie (integriteitsmanagement, archiefbeheer,…).
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Interdepartementale opleidingen zijn eerder gericht op technische vaardigheden
zoals informaticatoepassingen of gericht op specifieke competenties zoals schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid, leidinggeven,…
Vanuit het beleidsdomein CJSM zijn er in 2009 enkele nieuwe informaticatoepassingen
opgestart. Hiervoor zijn er diverse opleidingsmomenten georganiseerd voor de personeelsleden,
waar iedereen verplicht diende aanwezig te zijn. De ontwikkelingsdoelstellingen van een
medewerker worden ook jaarlijks opgenomen in zijn zijn/haar planning voor het komende jaar.

9.2.5

Organisatie-ontwikkelingstraject Kunsten en Erfgoed 2015

In 2008 zijn we gestart met een organisatie-ontwikkelingstraject. In 2009 resulteerde
dit traject in enkele concrete resultaten. In mei 2009 werd de nieuwe missie officieel gelanceerd
op het seminar van 25 mei te Leuven waar alle personeelsleden aanwezig waren. Het is
een intensief traject geweest om deze missie te realiseren. Hierbij was het uitgangspunt de
medewerkers van begin af aan te betrekken en hun mening te vragen bij de opbouw van de
missie.
Om die missie te realiseren tegen 2015 zal het agentschap werken rond drie strategische
doelstellingen.
•
het verder opbouwen van haar kennis en expertise
•
het excellent uitvoeren van de strategische en operationele beleidscyclus
•
de interne werking afstemmen op het lerende organisatiemodel.
Er zullen intern werkgroepen opgericht worden die rondt deze specifieke thema’s visies en acties
zullen uitwerken.
In najaar van 2009 werd er een tweede seminar georganiseerd waarbij er veel aandacht ging
naar het definiëren van de betekenis van de waarden die geformuleerd staan in de missie.
In gemengde groepen werd er gediscussieerd wat deze waarden kunnen betekenen voor de
medewerkers van Kunsten en Erfgoed bij de uitvoering van hun functie. De omschrijvingen die
hieruit voortvloeiden zullen in 2010 verder vertaald worden in concrete gedragsindicatoren en
worden opgenomen in de deontologische code van het agentschap.
Naast het strategische aspect was er ook aandacht voor de optimalisatie van de
kernprocessen van het agentschap. Medewerkers dienden gedurende enkele maanden hun
werkactiviteiten te registreren. Op basis van deze gegevens en hun eigen ervaring werden
er optimaliseringvoorstellen geformuleerd die verder uitgewerkt zullen worden in 2010. De
voorstellen hadden betrekking op de interne werking, maar ook naar het optimaliseren van
de dienstverlening. Bijvoorbeeld meer aandacht voor digitalisering bij het aanvragen van
subsidiedossiers.

9.3

Communicatie

Website. Kunsten en Erfgoed lanceerde in 2008 een eigen website, www.kunstenerfgoed.be.
Tussen 1 januari en 31 december 2009 vinden 39.722 unieke bezoekers de weg naar deze website.
Hiervan waren (ten opzichte van 2008) 46,76 % nieuwe bezoekers.
•
36,65 % van de bezoekers komt via direct verkeer naar www.kunstenenerfgoed.be
•
35, 28 % klikt door vanop verwijzende sites
•
27,99 % vindt onze site via zoekmachines.
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In totaal worden in 2009 451.795 pagina’s opgeroepen. Gemiddeld duurt een bezoek aan de site
4’02”. In die tijd surft een bezoeker gemiddeld op 5,54 pagina’s van de site.
Kwaliteitsvolle formulieren. Vanuit een zorg voor vermindering van administratieve lasten
hanteert het Kunsten en Erfgoed een agentschapsbreed formulierenbeleid. Formulieren nemen
binnen de administratieve vereenvoudiging een bijzondere plaats in. Ze vormen de meest
tastbare en zichtbare administratieve lasten waarmee burgers en organisaties in aanraking
komen. Aan kwaliteitsvolle formulieren wordt door Taaladvies en de dienst Wetsmatiging
het kwaliteitslabel eenvoudig formulier toegekend. Om te beoordelen of de formulieren het
kwaliteitslabel verdienen, worden ze door afgetoetst aan een lijst criteria. In 2009 maakte
Kunsten en Erfgoed negen nieuwe formulieren. Deze ontvingen alle negen het kwaliteitslabel van
Taaladvies en de dienst Wetsmatiging.

9.4

ICT

Jaarlijks wordt er een ICT-plan opgesteld door het agentschap Kunsten en Erfgoed, het
Departement CJSM en het agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen
(ASCWJV). Doordat Kunsten en Erfgoed nauw samenwerkt met het departement en het
ASCWJV kan er op een grotere schaal en op een efficiëntere manier omgegaan worden
met de beperkte ICT-budgetten zodat het ministerie CJSM er toch in slaagt om grote
informaticaprojecten binnen de tijd en binnen het budget af te ronden.
In 2009 werd het centraal identificatiebestand (CIB) in gebruik genomen. Deze applicatie zorgt
ervoor dat er gegevens éénmalig worden opgevraagd en sluit aan bij het principe vraag niet wat
je al weet. Ondernemingsgegevens worden opgevraagd via de VKBO (Verrijkte Kruispuntenbank
der Ondernemingen). Dit is de authentieke bron voor ondernemingsgegevens. De gebruiker
vult enkel het ondernemingsnummer in, en de bijhorende gegevens worden automatisch
opgehaald. Persoonsgegevens worden opgevraagd via de VKBP (Verrijkte Kruispuntenbank
der Personen). Dit is de authentieke bron voor persoonsgegevens. De gebruiker vult enkel
het rijksregisternummer in, en de bijhorende gegevens worden automatisch opgehaald. Het
CIB houdt ook minimale dossiergegevens bij van de klanten waarmee het agentschap in
contact komt. De gegevens van het CIB worden in het Managementinformatiesysteem dat het
agentschap tot haar beschikking heeft ingeladen zodat er op een structurele en systematische
wijze cijfermatige informatie bekomen worden ter ondersteuning van de beleidsvoorbereiding,
beleidsuitvoering (monitoring) en beleidsevaluaitie.
In 2009 werd ook gebruik gemaakt van het Document Management Systeem (DMS). Hiervoor
werden opleidingen voorzien voor alle personeelsleden van het agentschap. Om de overgang
van de huidige fileshare zo vlot mogelijk te laten verlopen, werd de huidige fileshare in gebruik
gehouden zodat de medewerkers de kans kregen om een opruiming te houden in de fileserver.
Tevens is het agentschap i.s.m. het Departement CJSM en het agentschap ASCWJV, begonnen
met de voorbereiding van de postregistratie. De huidige poststromen werden in kaart gebracht
met het oog op digitalisering om zo de postverwerking te laten aansluiten op het DMS. De
implementatie van dit project werd aan de externe ICT-dienstenleverancier uitbesteed.
Het agentschap werkte in 2009 ook verder aan de ontwikkeling van een
dossieropvolgingssysteem (DOS). De behoefte-analyse is grotendeels uitgevoerd waardoor in
2010 kan worden gestart met de functionele en technische analyses.
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In 2009 heeft het agentschap overleg gepleegd met FARO. Het steunpunt voor CultureelErfgoed. Het steunpunt organiseert een omgevings- en toekomstanalyse voor het cultureelerfgoedveld. In het kader van deze analyse wil FARO de diverse actoren van het cultureel-erfgoed
bevragen. Dit zou een jaarlijks terugkerende bevraging zijn, zodat er op termijn historische
reeksen voorhanden zijn. FARO wil de bevraging in twee fasen uitvoeren, eerst naar de erkende
instellingen en zes maanden later de niet-erkende instellingen. Kunsten en Erfgoed zal samen
met de MOD ITB instaan voor de technische ondersteuning van dit project zodat zowel FARO als
Kunsten en Erfgoed gebruik kan maken van de reeds aanwezige data.
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Structuur en personeel agentschap Kunsten en Erfgoed

10.1

Structuur en personeel

10.1.1

Organogram

		

10.1.1.a Agentschap

AFDELING KUNSTEN
JAN VERLINDEN

STAFLID
BART DIERICK

ADMINISTRATEURGENERAAL

DIENSTEN
VAN AG

JOS VAN RILLAER

DIRECTIESECRETARESSE

PROJECTWERKGROEPEN

CECILE MINNAERT

AFDELING
ERFGOED
MARINA LAUREYS
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10.1.1.b Afdeling Erfgoed

DAB – KASTEEL
VAN GAASBEEK
DIRECTEUR

TEAM COLLECTIE
VLAANDEREN
HANS FEYS

LUC VANACKERE
SECRETARESSE
ANTONELLA
CASTIGLIONE
TEAM
CULTUREEL
ERFGOEDORGANISATIES

AFDELINGSHOOFD
MARINA LAUREYS

HILDE CUYT

DAB –
LANDCOMMANDERIJ
ALDEN BIESEN
DIRECTEUR

TEAM ERFGOED
INTERNATIONAAL

LIES KERKHOFS
ARLETTE THYS
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10.1.1.c Afdeling Kunsten
TEAM MUZIEK,
FESTIVALS,
LETTEREN,
AUDIOVISUELE
KUNSTEN
EN SOCIAALARTISTIEKE
WERKING
TIM LODENS

STAFMEDEWERKER
HILDE COUCKE

KONINKLIJKE
ACADEMIE
VOOR NEDERLANDSE
TAAL
EN LETTERKUNDE
TEAMVERANTWOORDELIJKE

TEAM
PODIUMKUNSTEN,
KUNSTENCENTRA,
WERKPLAATSEN
EN KUNSTEDUCATIE
FREDERIK BEERNAERT

MARIJKE DE WIT
AFDELINGSHOOFD
KUNSTEN
JAN VERLINDEN

SECRETARIAAT
HILDE PEETERS

FRANS
MASEREELCENTRUM
CENTRUMVERANTWOORDELIJKE

TEAM BEELDENDE
KUNSTEN,
ARCHITECTUUR EN
VORMGEVING

IVAN DURT

ANN GEBRUERS

TEAM
INTERNATIONAAL
KUNSTEN
ANNE-MARIE CROES
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10.1.2
		
		

Personeel
Aantal medewerkers van Kunsten en Erfgoed binnen Diensten
van de Vlaamse overheid op 31/12/2009

ENTITEIT

MAN

VROUW

TOTAAL

IVA Kunsten en Erfgoed- Hoofdbestuur

42

45

87

Frans Masereel Centrum

4

3

7

Kasteel Beauvoorde

1

0

1

Kasteel van Gaasbeek

4

9

13

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde

4

4

8

Landcommanderij Alden Biesen

13

25

38

Totaal IVA K en E

68

86

154

		
		

Aantal medewerkers Diensten in afzonderlijk beheer op 31/12/2009
(exclusief KMSKA)

ENTITEIT

MAN

VROUW

TOTAAL

Frans Masereel Centrum

0

0

0

Kasteel Beauvoorde

0

0

0

Kasteel van Gaasbeek

5

3

8

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde

6

1

7

Landcommanderij Alden Biesen

0

3

3

Totaal IVA K en E

11

7

18

		
		

Aantal medewerkers naargelang het niveau/ diensten van de Vlaamse overheid
op 31/12/2009

NIVEAU

MAN

VROUW

TOTAAL

A

32

21

53

B

3

9

12

C

16

24

40

D

17

32

49

Totaal

68

86

154

		
		

Aantal medewerkers naargelang de leeftijdscategorie
binnen Kunsten en Erfgoed op 31/12/2009

Leeftijdscategorie

MAN

VROUW

TOTAAL

<20

0

0

0

20-24

1

2

3

25-29

5

7

12

30-34

16

11

27

35-39

13

14

27

40-44

8

10

18

45-49

8

17

25

50-54

9

15

24

55-59

15

14

29

60-65

4

3

7

> 65

0

0

0

Totaal

79

93

172
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10.2

Commissies Kunsten

De samenstelling van de commissies is op 18 september 2008 volledig vernieuwd. In de loop van
2009 boden ondertussen enkele commissieleden hun ontslag aan. Conform de bepalingen in het
Kunstendecreet voltooit de vervanger het mandaat van het lid dat hij/zij vervangt.

10.2.1

Adviescommissie Kunsten (12 leden)
Secretaris: Roel Devriendt.
Katia Segers (voorzitter)
Jerry Aerts (ondervoorzitter)
Franky Devos, Goele Haest, Delphine Hesters, Yamila Idrissi, Klaus Ludwig,
Els Opsomer, Marc Ruyters, Linda Suy, Theo Van Rompay, Dominique Willaert
(leden).
Yamila Idrissi werd in juni 2009 verkozen als Vlaams parlementslid en kan daardoor
niet langer deel uitmaken van de commssie.

10.2.2

Beoordelingscommissie Architectuur en Vormgeving (9 leden)
Secretaris: Cecile Jacobs.
Jan Boelen (voorzitter)
Hilde Bouchez (ondervoorzitter)
Oana Bogdan, Gökçe Çiçek, Bernadette De Loose, Johan Lagae, Sven Sterken,
Wim Supply, Inge Vranken (leden).

10.2.3

Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten (11 leden)
Secretaris: Carlos Boerjan.
Karen Verschooren (voorzitter)
Erik Martens (ondervoorzitter)
Erkan Altunbay, Edwin Carels, Stijn Dickel, Maja Kusmanovic, Marie Logie,
Rik Stallaerts, An Van Dienderen, Tine Van Dycke, Mayke Vermeren (leden).
An Van Dienderen en Eric Martens vroegen in de loop van 2009 om hun ontslag.

10.2.4

Beoordelingscommissie Beeldende Kunst (11 leden)
Thérèse Legierse (voorzitter)
Jacques Morrens (ondervoorzitter)
Philip Aguirre y Otegui, Joost Declercq, Nick Gasparotto, Claudine Hellweg,
Tatjana Pieters, Dirk Snauwaert, Francis Smets, Etienne Van Den Bergh,
Eva Wittocx (leden).
Dirk Snauwaert vroeg in de loop van 2009 om zijn ontslag.

10.2.5

Beoordelingscommissie Dans (9 leden)
Secretaris: Filip Coppieters.
Charlotte Vandevyver (voorzitter)
Tom Bonte (ondervoorzitter)
Sonja Debal, Ugo Dehaes, Lieve Dierckx, Marc Goossens, Alexandra Meijer,
Gustavo Miranda, Eef Proesmans (leden).

10.2.6

Beoordelingscommissie Muziektheater (9 leden)
Secretaris: Karine Van Balen.
Jan Rispens (voorzitter)
Ouafia Snauwaert (ondervoorzitter)
Mireille Capelle, Yamina Cheurfa, Hans Peter Janssens, Chris Lomme, Alex Mallems,
Luc Van Hove, Pieter Verstraete (leden).
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10.2.7

Beoordelingscommissie Theater (15 leden)
Secretaris: Wim Vanduffel.
Patrick Allegaert (voorzitter)
Els De Bodt (ondervoorzitter)
Eric Anthonis, Ben Benaouisse, Annie Declerck, Bob De Moor, Tuur Devens,
Hans Dowit, Kristof Jonckheere, Frank Peeters, Dahlia Pessemiers Benamar,
Chris Thijs, Karlien Van Hoonacker, Marc Vanrafelghem, Els Van Steenberghe
(leden).
Hans Dowit vroeg in de loop van 2008 om zijn ontslag. Bob De Moor, Ben Benaouisse,
Marc Vanrafelghem en Els Van Steenberghe vroegen in de loop van 2009 om hun
ontslag.

10.2.8

Beoordelingscommissie Festivals
Secretaris: Tom Van Houtte
T.e.m. 18 september (9 leden)
Wim Wabbes (voorzitter)
Eva Wittockx (ondervoorzitter)
Hugo de Craen, Tinus Schneiders, Gert Van Overloop, Jos Verbist,
Mayke Vermeren (leden).
Vanaf 19 september
Deze commissie werd opgeheven. Monodisciplinaire festivals worden voortaan
beoordeeld door de bevoegde commissie, multidisciplinaire door de commissie
multidisciplinaire kunstencentra, werkplaatsen en festivals.

10.2.9

Beoordelingscommissie Sociaal-artistieke Werking (9 leden)
Secretaris: Pauwel De Bleser.
Marleen Platteau (voorzitter)
Eddie Guldolf (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Monique De Dobbeleer, Jan Knops, Hans Martens,
Dominique Nuyttens, Nathalie Tabury, Roel Verniers (leden).
Hans Martens en Roel Verniers maken ondertussen niet langer deel uit van de
commissie.

10.2.10

Beoordelingscommissie Kunsteducatie (9 leden)
Secretaris: Kim Plaitsier.
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebuer (ondervoorzitter)
Mathias Dusesoi, Allel El Berkani, Ann Laenen, Freddy Mariën, Peggy Saey,
Elise Simoens, Stef Van Bellingen (leden).

10.2.11

Beoordelingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen
en Festivals (13 leden)
Secretaris: Kristof Uittebroek.
Dorian van der Brempt (voorzitter)
Kristien Gerets (ondervoorzitter)
Mesut Arslan, Marc Boonen, Katrien Darras, Karine Meulders, Stijn Maes,
Indirah Osumba, Hilde Teuchies, Elke Van Campenhout, Jos Van den Bergh,
Arlette Van Overvelt, Don Verboven (leden).
Dorian Van der Brempt, Hilde Teuchies, Jos Van den Bergh en Arlette Van Overvelt
vroegen in de loop van 2009 om hun ontslag
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10.2.12

Beoordelingscommissie Publicaties (9 leden)
Secretaris: Chris Van Haesendonck.
Chantal Pattyn (voorzitter)
Jo Tollebeek (ondervoorzitter)
Vlad Ionescu, Dirk Laporte, Willem Oorebeek, Saskia Scheltjens, Geert Van der
Speeten, Barbara Vanderlinden, Katlijne Van der Stighelen (leden).
De commissie vroeg in de loop van 2009 om het ontslag van Barbara Vanderlinden.

10.2.13

Beoordelingscommissie Muziek (17 leden)
Secretaris: Dominique Van Gansbeke.
Luc Mishalle (voorzitter)
Elly Rutten (ondervoorzitter)
Rik Bevernage, Julia Bucz, Dirk Coutigny, Moniek Darge, Klaartje De Bonnaire,
Joost Fonteyne, Gé Huismans, Johan Huys, Gert Keunen, An Overbergh,
Tatjana Scheck, Patrick Smagghe, Melike Tarhan, Veronique Verspeurt,
Dirk Verstockt (leden).
Moniek Darge vroeg in de loop van 2009 om haar ontslag.

10.2.14

Ad-hoccommissie Creatieopdrachten Muziek en Muziektheater
Secretaris: Viviane De Backer.
Luc Van Hove (voorzitter)
Petra Vermote (ondervoorzitter)
Lucienne Van Deyck, Elly Rutten, Moniek Darge, Luc Mishalle, Jan Rispens (leden).
Moniek Darge vroeg in de loop van 2009 om haar ontslag.
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10.3

Pool van deskundigen en commissies Erfgoed

10.3.1

Pool van deskundigen

Binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werd op 2 april 2009 een pool
van deskundigen benoemd (tot 31 december 2010). Tussen de Vlaamse Regering en de
representatieve organisaties die de belangen behartigen van de Vlaamse provincies, steden
en gemeenten werd een protocol van akkoord gesloten betreffende het uitbouwen van een
complementair cultureel erfgoedbeleid. Rekening houdend met dit protocol werd een pool van
deskundigen samengesteld. Uit deze pool worden visitatiecommissies gevormd met het oog op de
toekenning van het kwaliteitslabel en de advisering over de indeling bij het Vlaamse niveau.
Samenstelling:
Ann Augustyn, Véronique Bonkoffsky, Mariet Calsius, Claire Chantrenne, Piet Coessens,
Christiaan Coppens, Beatrice De Clippeleir, Isabelle De Jaeghere, Jan De Maeyer, Koen De
Scheemaeker, Liene Geeraerts, Guido Goedemé, Davy Jacobs, Véronique Lambert, Veerle
Leysen, Els Michielsen, Rombout Nijssen, Hendrik Ollivier, Sabrina Ospazi, Luc Pareyn,
Peter Rogiest, Geert Ruebens, Bart Sas, Saskia Scheltjens, Rebecca Schoeters, Manfred Sellink,
Ludo Simons, Steven Thielemans, Reinoud Van Acker, Leen van Dijck, Mieke Van Doorselaer,
Luc Vanackere, Ludo Vandamme, Steven Vandewal, Isabelle Verheire, An Verhelst, Maja Wolny,
Eva Wuyts
Polikseni Roumeliotis en Marc Bastijns maken geen deel meer uit van deze pool van
deskundigen, gezien de onverenigbaarheid met hun huidige functie.
Eveneens binnen het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 werden op 3 oktober 2008 de volgende
commissies benoemd (tot 30 september 2010):
•
Adviescommissie Cultureel Erfgoed
•
Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties Volkscultuur en
Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed
•
Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties
•
Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants
•
Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten.

10.3.2

Adviescommissie Cultureel Erfgoed
Secretaris: Dries Van Den Broucke
Patrick Allegaert (voorzitter)
Ching Lin Pang (ondervoorzitter)
Ludo Collin, Piet De Gryse, Anne Mie Draye, Hatem El Sghiar, Mieke Renders,
Frank Scheelings, Leen Speecke, Anouk Stulens, Sylvia Van Peteghem, Eva Wuyts

10.3.3

Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties 		
Volkscultuur en Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed
Secretaris: Cindy Zoons.
Werner van Hoof (voorzitter)
Marijke Wienen, (ondervoorzitter)
Sarah Avci, Claire Baisier, Jamila Ben Ayata, Filip Boudrez, Johan Byttebier,
Gita Deneckere, Sylvie Dhaene, Dries Moreels, Marc Ryckaert, Livia Snauwaert,
Roos Van Driessche, Raf Van Laere, Tom Verschaffel
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10.3.4

Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties
Secretaris: Wouter Brauns
Manfred Sellink (voorzitter)
Isabel Lowyck (ondervoorzitter)
Liesbet Beyen, Mariet Calsius, Piet Coessens, Leo De Ren, Els Michielsen, Eddy Put,
Polikseni Roumeliotis, Steven Thielemans, Carine Van Bruwaene, Ludo Vandamme,
Inge Van Nieuwerburgh, Isabelle Verheire, Maja Wolny
Polikseni Roumeliotis nam ontslag als lid van deze commissie.

10.3.5

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants
Secretaris: Leen Van Wezemael
Anneke Lippens (voorzitter)
Yves Segers (ondervoorzitter)
Sofie De Caigny, Sandrine DeWilde, Michaël Goris, Georges Kamanayo Gengoux,
Véronique Lambert, Jef Malliet, Marijke Pruyt, Kristof Reulens, Gerardo Salinas,
Iris Steen, Rik van Daele, Roel Vande Winkel, Eva Van Hoye, Elke Verdurmen

10.3.6

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten
Secretaris: Cindy Vanhove
Tina Vanhoye (voorzitter)
Werner Adriaenssens (ondervoorzitter)
Anna Bergmans, Nele Bogaert, Martine De Reu, Tonia Dhaese, Kathleen Leys,
Christos Pistolas, Greet Stappaerts, Waclaw Styranka, Johan Swinnen,
Reinoud Van Acker, Veronique Vandekerchove, Tuur Van Hove, Henk Vanstappen,
Michel Vermote

10.3.7

Topstukkenraad
Secretaris: Ingrid Depoorter
Till-Holger Borchert (voorzitter)
Martine De Reu (ondervoorzitter)
Ludo Collin, Patrick Derom, Mark Fierlafijn, Dora Janssen, Elsje Janssen,
Jan Pincket, Leon Smets
Paul Huvenne neemt als expert aan de vergaderingen van de Topstukkenraad deel.

10.3.8

Ad hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed
Secretaris: Hans van der Linden
Jorijn Neyrinck (voorzitter)
Katrien Schaerlaekens, Chin Lin Pang, Katrien van Effelterre, Peter Scholliers,
Ineke Strouken, Laure Messiaen, Werner Van Hoof, Roland Renson,
Jean Pierre Lehoeck, Stefaan De Ruyck, Myriam Stoffen, Tom Wezenbeek,
Marino Bultinck
De advisering over periodieke cultureel-erfgoedpublicaties en eenmalige publicaties
cultureel erfgoed gebeurt door de beoordelingscommissie Publicaties opgericht
volgens het Kunstendecreet.
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10.4

Detail subsidieoverzichten Kunsten

10.4.1

Architectuur en vormgeving

		

10.4.1.1

Meerjarige werkingssubsidies

Organisatie

Gemeente

Subsidieperiode

Antwerpen Averechts vzw

Antwerpen

2008-2009

40.728,54

Archipel vzw

Brugge

2008-2009

76.366,01

Architectuurwijzer vzw

Hasselt

2008-2009

35.637,47

Stad en Architectuur vzw

Leuven

2008-2009

81.457,10

Design Platform Limburg

Hasselt

2008-2009

30.546,39

Designcentrum Vlaanderen

Gent

2008-2009

81.457,10

Totaal

Bedrag in euro

346.192,61

		
NAAM

10.4.1.2
GEMEENTE

Projectsubsidies
TITEL

BEDRAG IN EURO

Art2work

Brussel

Een creatief stadskanaal

12.000,00

Ar-Tur vzw

Turnhout

Ar-Tur zoekt architectuur III

20.000,00

Katholieke Universiteit Leuven

Leuven

Tentoonstellingsproject 'Bodies of Belonging: Ritmes van het wonen bij de Kasena'

18.000,00
20.000,00

Recyclart vzw

Brussel

Recyclart 2009

Vlaamse Technische Kring (VTK)
vzw

Heverlee

ExistenzMaximum 2009

Totaal

1.500,00
71.500,00

		
10.4.1.3
			

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

BEDRAG IN EURO

Dumon Mariken

8.000,00

			

Projectbeurzen

VOORNAAM

PROJECT

BEDRAG IN EURO

Boie Gideon

De Janssens Werken - Voorbereiding publicatie

7.500,00

Engels Lucien

Overzichtstentoonstelling

7.500,00

Lommee Thomas

Open Structures

Mouton Guy

Samen Ontwerpen - Tentoonstelling en publicatie

Verbruggen Dries

Utanalog en Brainwave Sofa

28.000,00

Totaal

7.500,00
3.500,00
54.000,00
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10.4.2

Audiovisuele kunst

		

10.4.2.1

Meerjarige werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Cinema Novo

Brugge

2006-2009

BEDRAG IN EURO
88.866,35

Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen

Antwerpen

2006-2009

88.866,35

Jekino Distributie

Brussel

2006-2009

115.003,51

Open Doek

Turnhout

2006-2009

88.866,35

Bevrijdingsfilms

Leuven

2008-2009

76.397,72

Cimatics

Brussel

2008-2009

40.745,45

Filmmagie

Brussel

2008-2009

236.323,66

Lessen in het donker

Brugge

2008-2009

86.584,09

Nova

Brussel

2008-2009

66.211,36

Vlaamse Dienst voor Filmcultuur

Brussel

2008-2009

133.470,49
101.863,63

Workspace Unlimited

Gent

2008-2009

Zebracinema

Hasselt

2008-2009

Totaal

61.118,18
1.184.317,14

		

10.4.2.2

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

C.C. Knokke-Heist vzw

Knokke-Heist

Internationaal fotofestival Knokke-Heist

15.000,00

Durga vzw

Antwerpen

3de editie Durga Filmfestival

15.000,00

Europees Filmfestival van Brussel vzw

Brussel

Brussels Film Festival

25.000,00

Film en Cultuurpromotie vzw

Leuven

Afrika Filmfestival

30.000,00

Marcel vzw

Brussel

BEDRAG IN EURO

Offscreen Film Fest

18.000,00

Odradek vzw

Gent

interval 2009

20.000,00

OFFoff vzw

Gent

Realisatie voorjaar en najaarsprogramma
2009 Art Cinema OFFoff v.z.w

45.000,00

Oudstudentenbond VUB bvba

Oudergem

Het Grote Ongeduld ! Kortfilmfestival
van alle afstudeerwerken

12.500,00

Soundimageculture vzw

Brussel

Artisitiek- Antropologische werkplaats

35.000,00

Totaal

215.500,00

		
10.4.2.3
			

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

BEDRAG IN EURO

Dementieva Alexandra

7.000,00

			

Projectbeurzen

VOORNAAM

NAAM

BEDRAG IN EURO

De Buyser David

Acoustic Mirror_Mos

Jacobs Aernoudt

Permafrost

Spincemaille Ief

Everything is art now, except me, I'm only watching

5.500,00

Spincemaille Ief

Behind The Horizon

3.500,00

4.500,00
20.000,00

Spincemaille Ief

From here to video and back

Van Belle Guy

Vijf nieuwe herinneringen

Totaal

7.000,00
12.000,00
52.500,00
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10.4.3

Beeldende kunst

		

10.4.3.1

Meerjarige werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Museum Dhondt-Dhaenens

Deurle

2006-2009

BEDRAG IN EURO
136.031,58

Sint-Lukasgalerij

Brussel

2006-2009

54.412,60

C.C. Strombeek/Grimbergen

Grimbergen

2008-2009

203.642,78

CCNOA

Brussel

2008-2009

104.876,01

Croxhapox

Gent

2008-2009

112.003,53

Etablissement d'en face projects

Brussel stad

2008-2009

126.258,50

Lokaal 01

Antwerpen

2008-2009

56.001,74

objectif_exhibitions

Antwerpen

2008-2009

112.003,53

OKNO

Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

2008-2009

104.876,01

Voorkamer

Lier

2008-2009

56.001,74

Witte Zaal

Gent

2008-2009

51.928,88

Totaal

1.118.036,90

		

10.4.3.2

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Boem vzw

Zwalm

Kunst & Zwalm

BEDRAG IN EURO
45.000,00

C.C. Brugge

Brugge

Matrix 2: 40 jaar Roland
Patteeuw & Kunsthalle
Lophem

16.000,00

Error One vzw

Weert

Error One Platformen
#11-18

25.000,00

HISK vzw

Gent

Projectruimte HISK: jaarwerking 2009

25.000,00

Janus vzw

Gent

A House on the Beach

17.000,00

KuS vzw

Gent

KIOSK 13-17

30.000,00

LLS 387, Ruimte voor actuele Kunst vzw

Antwerpen

Jeugdzonde. Over opus
één, opus min één en opus
min twee

15.000,00

Morguen vzw

Borgerhout

Ruimte Morguen

15.000,00

Such Long Ideas vzw

Brussel

Momentum #4 - platform
voor performance art

18.000,00

Vereniging voor Culturele Informatie en
Actueel Prentenkabinet in Limburg vzw

Hasselt

CIAP 2009: doorstart

19.000,00

Warp vzw

Sint-Niklaas

WARP PORTFOLIODAGEN 2009

Totaal

5.000,00
230.000,00
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10.4.3.3
			
NAAM
Alberts Michiel
Augustijnen Sven

BEDRAG
IN EURO
3.000,00
20.000,00

Baelen Steven

2.500,00

Bailly Virginie

7.000,00

Bellinkx Ruben

20.000,00

Benhelima Charif

4.000,00

Brouckaert Hedwig

4.000,00

Carremans Mike

2.500,00

Cielen Fia

3.000,00

Coolen Caroline

4.000,00

Cuypers Carine

4.000,00

De Backer Luc

5.000,00

De Beukelaer Sergio

6.000,00

De Boeck Lieven

4.000,00

De Clercq Anouk

20.000,00

De Decker Koen

10.000,00

De Wilde Frederik

10.000,00

Deboosere Sarah

9.000,00

Demeulenaere Hans

7.000,00

Dennis Tyfus

7.000,00

Dhondt Lara

2.500,00

Dobbels Griet

7.000,00

el Khadraoui Samira

7.000,00

7.000,00

Schepens Steve

Geenen Pieter

5.000,00

Stolle Bart

Geens Lode

4.000,00

't Jolle Sven
Tevels Steven

7.000,00
15.000,00
5.000,00

7.000,00

Tinka Pittoors

7.000,00

Heiremans Ronny

6.000,00

Van de Moortel Joris

2.500,00

Jan van Imschoot

15.000,00

Van de Velde Rinus

Jessen Joseph

7.000,00

Van den Abeele Michaël

Kifleyesus Ermias

3.000,00

Van Dijck Bart

5.000,00

6.500,00
10.000,00
4.000,00

Van Dingenen Filip

7.000,00

Leech Adam

10.000,00

Van Dorpe Stijn

5.000,00

Mannaerts Valerie

20.000,00

Van Geluwe Johan

7.000,00

Marie Cloquet

10.000,00

Van Ingelgem Herman

5.000,00

Matthé Pol

5.000,00

Van San Tamara

4.000,00

Moens Rik

5.000,00

Van Simaey Frederik

2.500,00

Muller Fien

4.000,00

Vanagt Sarah

Nicolodi Renato

7.000,00

Vanden Eynde Maarten

6.000,00

Oorebeek Willem

17.000,00

Vermeir Katleen

8.000,00

Ots Jurgen

Vermeire Katrien

7.000,00

20.000,00

Vermeren Karen

5.000,00

Provost Nicolas

10.000,00

Vermeulen Angelo

7.000,00

Vervaet Filip

7.000,00

Verwee Adriaan

4.000,00
4.000,00

Robijns Gert

7.000,00

12.000,00

Pascale Marthine Tayou

Rigole Jasper
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20.000,00

4.000,00

Goetschalckx Wannes

Kindermans Ruben

10.000,00

Dheedene Stefaan

Garabedian Mekhitar

Geurts Frederic

9.000,00

Bogaert Thomas

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

3.000,00
20.000,00

Saglam Elif

6.000,00

Vinck Katleen

Sarah Westphal

3.000,00

Wuyts Hans

Schacht Kelly

7.000,00

Totaal

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

5.000,00
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Projectbeurzen

VOORNAAM

PROJECT

Arocha Carla

Hier waak ik

BEDRAG IN EURO
6.500,00

Bollansée Marie Julia

Salt

8.000,00

Broucke Koen

Moscou / Braaklanden

4.000,00

Bucquoy Jan

Jan Bucquoy illustrated

7.500,00

Coeckelberghs Luc

Lighthouse

4.000,00

De Boeck Lieven

The Archive of Disappearance – Het archief van de verdwijning

6.500,00

De Wilde Frederik

Hostage / Egatsoh

7.000,00

Heymans Bren

Bren Heymans – Public Works (publicatie)

3.500,00

Huyghe Philip

Stand in (deel van project Roots)

7.500,00

Kempenaers Jan

Communistische architectuur in het voormalige Oostblok Aanmaak fotoreeks

3.500,00

Kets Jimmy

Brightside - Jimmy Kets (publicatie)

4.000,00

Ledent Ingrid

Layers in Time - Solotentoonstelling

Maes Annemie

Politics of change: nr. 1 Mahila Samiti

15.500,00

Malstaf Lawrence

Synchronised Rain - Installatieproject

3.000,00

Nederkoorn Inge

Solotentoonstelling 'mijn favoriete perspectieven / my favorite perspectives'

1.000,00

Nerinckx Erik

Belangrijke Onbelangrijke Dingen

8.000,00

Sanders Mira

The journey

5.000,00

Sanders Mira

Anecdote(s)

4.500,00

Tordoir Narcisse

Tentoonstelling CC Melaan Mechelen

7.500,00

Van Acker

Underground Citylife, Powered by Life Inc

Vercruysse Jan

Digitale archivering van analoge beelden van zijn werk

Vervaet Filip

Creatie nieuw gezamenlijk kunstwerk

Totaal

4.000,00

3.300,00
19.000,00
3.500,00
136.300,00

			

Creatieopdrachten

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Kifleyesus Ermias

La Piscine d'Activité

Gefilmd spektakel + projectie op groot
scherm + tentoonstellen van deze
performance

Robijns Gert

Villarte vzw

Le village/het dorp/18

Totaal

BEDRAG IN EURO
2.500,00

32.140,00
34.640,00
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10.4.4

Dans

		

10.4.4.1

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Kunst/Werk

Antwerpen

2006-2009

BEDRAG IN EURO
235.439,26

Les Ballets C. de la B.

Gent

2006-2009

941.757,11

Rosas

Brussel

2006-2009

1.569.595,19

Ultima Vez

Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

2006-2009

889.437,27

Zoo

Brussel

2006-2009

235.439,26

Damaged Goods

Brussel

2008-2009

610.928,39

Deepblue

Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

2008-2009

213.824,91

Peeping Tom

Brussel

2008-2009

285.099,90

Soit

Brussel

2008-2009

Totaal

203.642,78
5.185.164,07

		

10.4.4.2

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Action Scénique vzw

Antwerpen

The Farewell

BEDRAG IN EURO
30.000,00

Amperdans vzw

Antwerpen

Amperdans4

40.000,00

Arenal vzw

Vorst

The quartet quartet

40.000,00

Continuum vzw

Brussel

Creatie 2009

40.000,00

Duchamps vzw

Anderlecht

Every Now And Then

45.000,00

Eve vzw

Brussel

Lawaai means Hawaai

15.000,00

Filter vzw

Antwerpen

Schervenstuk

15.000,00

Filter vzw

Antwerpen

Performing Qualia (2)

40.000,00

Good Move vzw

Brussel

Busy Rocks

40.000,00

Kabinet K. vzw

Gent

Unfold

45.000,00

Lapzus vzw

Deurne

Hierna komt het

30.000,00

Mokum vzw

Brussel

Encore

40.000,00

Phileas Productions vzw

Brussel

Journey Home

40.000,00

Random Scream vzw

Brussel

Investment

45.000,00

TOF vzw

Brussel (Anderlecht)

Who Framed Jessica Zanahoria?

45.000,00

TOF vzw

Brussel (Anderlecht)

Shining Pieces

40.000,00

WArd/WaRD vzw

Antwerpen

We Solo Men

40.000,00

We Go vzw

Mortsel

Bird Watching

10.000,00

We Love Productions vzw

Gent

Creatures

40.000,00

Totaal

680.000,00
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10.4.4.3
			

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

BEDRAG IN EURO

Akselsen Anne-Linn

6.000,00

Baervoets Alexander

6.500,00

Cabal Cabeza Marisa

4.000,00

Chardon Louise

4.700,00

Gambier Nada

6.500,00

Hernandez David

6.500,00

Jonsson Robin

3.700,00

McIntosh Kate

10.000,00

Mei Rosa

8.000,00

Okano Tamayo

6.000,00

Pez Carlos

6.400,00

Pinoy Arend

4.500,00

Rastaldi Manuela

5.500,00

Stegnar Ana

2.500,00

Van Imschoot Myriam

6.400,00

Verdonck Chris

20.000,00

Yang Michel

3.000,00

Yzermans Chantal

10.000,00

Totaal

120.200,00

			

Projectbeurzen

Kunstenaar

Project

Bedrag in euro

Canto Vila Varinia

Stress i/tmiddle

7.000,00

De Preter Koen

Sometimes it's there

7.000,00

Manente Sara

Democratic Forest

3.000,00

Mestre Lilia

Sense radio

7.000,00

Pez Carlos

Mientras Tanto

7.000,00

Saïd Gharbi

Shining Sound

3.500,00

Vandewalle Benjamin

Birdwatching

7.000,00

Totaal

41.500,00

10.4.5

Muziektheater

		

10.4.5.1

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Braakland/ZheBilding

Kessel-Lo

2006-2009

BEDRAG IN EURO
261.599,19

LOD

Gent

2006-2009

889.437,27

Theater de Spiegel

Antwerpen

2006-2009

261.599,19

Transparant

Antwerpen

2006-2009

994.076,95

Compagnie KAiET!

Borgerhout

2008-2009

261.680,98

Pantalone

Brussel

2008-2009

261.680,98

Van Zilverpapier en Spiegeltjes

Gent

2008-2009

183.278,51

Walpurgis

Mortsel

2008-2009

Totaal

471.433,08
3.584.786,15
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10.4.5.2

ORGANISATIE

Projectsubsidies

GEMEENTE

PROJECT

BEDRAG IN EURO

De Bovenkamer vzw

Kontich

Ophelie in de Bovenkamer

35.000,00

De Kolonie MT vzw

Antwerpen

Mijnheer Grijs - een liefdesverhaal in kleur

24.000,00

In Vitro vzw

Gent

Medea

56.000,00

Judas Theaterproducties vzw

Lier

Ganesha

28.000,00

Les Rêveurs Sont Maltraités vzw

Antwerpen

Krabat

30.000,00

Musical van Vlaanderen vzw

Gent

La Bohème

300.000,00

Salomee speelt vzw

Antwerpen

Moskou - New York

33.000,00

Timecircus vzw (Guerillart Collective)
vzw

Mortsel

S.W.A.N. & TC mechanical choreography

62.000,00

Tirasila vzw

Vorst

De sfeer van grote dagen

32.000,00

Totaal

600.000,00

		
10.4.5.3
			

Kunstenaars			
Ontwikkelingsgerichte beurzen

NAAM

BEDRAG IN EURO

Petrick Caroline

3.000,00

Petrick Caroline

7.000,00

Totaal

10.000,00

			

Creatieopdrachten

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Brouwers Jeroen

I Solisti del Vento vzw

Een nieuw Requiem

7.000,00

Van den Boogaard
Oscar

Muziektheater Transparant vzw

Die Entführung aus dem Paradies

7.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

14.000,00
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10.4.6

Theater

		

10.4.6.1

Meerjarige werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Comp.Marius

Hoboken (Antwerpen)

2006-2009

345.310,93

Compagnie de Koe

Antwerpen

2006-2009

345.310,93

De Roovers Spelen

Antwerpen

2006-2009

470.878,55

De Tijd

Antwerpen

2006-2009

784.797,59

Ensemble Leporello

Brussel

2006-2009

470.878,55

Het Toneelhuis

Antwerpen

2006-2009

3.139.190,42

HETPALEIS

Antwerpen

2006-2009

1.046.396,79

Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Brussel

2006-2009

2.459.032,49

Kopergietery

Gent

2006-2009

1.098.716,62

MartHa!tentatief

Borgerhout

2006-2009

251.135,22

Needcompany

Brussel

2006-2009

941.757,11

NTGent

Gent

2006-2009

2.302.072,97

STAN

Antwerpen

2006-2009

732.477,74

't Arsenaal

Mechelen

2006-2009

1.046.396,79

Theater Antigone

Kortrijk

2006-2009

784.797,59

Theater Malpertuis

Tielt

2006-2009

627.838,07

Troubleyn / Jan Fabre

Antwerpen

2006-2009

1.046.396,79

4hoog Productiehuis

Gent

2008-2009

234.189,19

Abattoir Fermé

Mechelen

2008-2009

261.680,98

BAFF

Antwerpen

2008-2009

407.285,59

BRONKS Jeugdtheater

Brussel

2008-2009

941.847,95

Compagnie Cecilia

Gent

2008-2009

356.374,88

CREW

Brussel

2008-2009

261.680,98

DE MAAN Figurentheater Mechelen

Mechelen

2008-2009

261.680,98

De Queeste

Genk

2008-2009

305.464,17

fABULEUS

Leuven

2008-2009

261.680,98

Froe Froe

Antwerpen

2008-2009

409.322,00

Het Gevolg

Turnhout

2008-2009

419.504,15

K.I.M.

Gent

2008-2009

346.192,76

Laika

Antwerpen

2008-2009

707.658,72

Luxemburg

Antwerpen

2008-2009

261.680,98

Ontroerend Goed

Gent

2008-2009

203.642,78

SKaGeN

Antwerpen

2008-2009

251.498,83

Theater Zuidpool - RVT

Antwerpen

2008-2009

509.107,00

Ultima Thule

Gent

2008-2009

229.098,14

Union Suspecte

Gent

2008-2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

203.642,78
24.726.618,99
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10.4.6.2

ORGANISATIE

Projectsubsidies

GEMEENTE

PROJECT

BEDRAG IN EURO

Bloet vzw

Brussel (Elsene)

Bakchai

Cinderella vzw

Brussel

Falsch!

45.000,00
35.000,00

Compagnie Barbarie vzw

Antwerpen

Too far East is West

55.000,00

compagnie lodewijk/louis

Hoboken

Camping Vaucluse

30.000,00

De Parade vzw

Brussel

Mayerling

50.000,00

De Vereniging van Enthousiasten voor
het Reële en vzw

Brussel

ça brûle

45.000,00

Devriendt vzw

Brussel (Elsene)

CAST SHADOW

35.000,00

JAN

Antwerpen

Mondays

45.000,00

LAZARUS vzw

Sint-Niklaas

En zo werd het toch nog gezellig

35.000,00

NUNC vzw

Gent

Little Boy

55.000,00

Stilllab vzw

Brussel

Actor # 1

55.000,00

Studio ORKA vzw

Gent

Berninna

55.000,00

Tristero vzw

Brussel

Coalition

55.000,00

Wolff vzw

Antwerpen

Homo sapiens

30.000,00

Zeven vzw

Molenbeek

Nachtevening

70.000,00

Totaal

695.000,00

		
10.4.6.3
			

Kunstenaars			
Ontwikkelingsgerichte beurzen

NAAM

BEDRAG IN EURO

Benaouisse Mohamed (Ben)

10.000,00

De Buysser Pieter

10.000,00

De Proost Kristien

15.000,00

De Veirman Leen

15.000,00

Decorte Jan

15.000,00

Dehollander Johan

8.000,00

Depauw Manna

15.000,00

Dirkx Youri

15.000,00

Genard Pieter

3.500,00

Lesage Günther

20.000,00

Meulemans Rudi

20.000,00

Rottier Caroline

10.000,00

Van Aerschot Tine

6.000,00

Van de Vyvere Ann

5.500,00

Van Den Brande Joris

10.000,00

Van Hemelrijck Pat

25.000,00

Van Tourhout Benjamin

15.000,00

Vandenbempt Peter

15.000,00

Vinks Sigrid

15.000,00

Wils Hilde

10.000,00

Totaal

258.000,00
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Projectbeurzen

NAAM

Project

Aers Peter

Big in Belgium

BEDRAG IN EURO
5.798,00

Baeckeland Jonas

Cyclos

3.000,00

Celis Dirk

Tobeornottobe

3.780,00

De Buysser Pieter

Boekverbranding

4.500,00

De Graef Peter

Op weg naar zielsverwanten

4.500,00

Hermsen Tanya

Welkom in het bos

4.000,00

Kamaledin Hazim

De graftombe van de dame

3.780,00

Kamaledin Hazim

De graftombe van de dame

4.500,00

Oriot Jean-Marie

Wachten op vlooien - belevingsparcours voor kinderen

5.000,00

Reijs Alice

Welkom in het bos

4.000,00

van Vliet Ariane

Welkom in het bos

4.000,00

Vandenbussche Leentje

Alles op alles

Vandendriessche Kurt

Pèrfides

Vinck Katleen

Splits II

10.000,00
3.500,00
3.780,00

Totaal

64.138,00

			

Creatieopdrachten

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

BEDRAG IN EURO

Consiglio Mélanie/De Volder Eric/
Roels Leen/Van Doorn Hendrik

K.I.M. vzw

Het lichaam

6.000,00

Danckaert Bart

BRONKS Jeugdtheater
vzw

Ajar

4.000,00

Goris Ine

Zeven vzw

Medeia

3.500,00

Leue Dimitri

HETPALEIS s.v.o.n.

NINA NINA of de stad zonder kinderen

5.000,00

Scholiers Kyoko/Westra Hoekzema
Maarten

Unm vzw

Tussen hond en wolf

8.000,00

Tindemans Klaas

BRONKS Jeugdtheater
vzw

Sleutelveld

5.000,00

Van Tourhout Benjamin

NUNC vzw

Twee kweenen

5.000,00

Verniers Roel

compagnie lodewijk/
louis

Camping Vaucluse

5.000,00

Totaal

41.500,00
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10.4.7

Festivals

		

10.4.7.1

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Antwerpen Open/Zomer van Antwerpen

Antwerpen

2006-2009

BEDRAG IN EURO
522.953,13

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen

Gent

2006-2009

627.543,76
993.610,92

KunstenFESTIVALdesArts

Brussel

2006-2009

Ars Musica

Brussel

2007-2009

51.504,05

Festival van Vlaanderen - Antwerpen

Antwerpen

2007-2009

283.272,35

Festival van Vlaanderen - Brugge

Brugge

2007-2009

206.016,25

Festival van Vlaanderen - Gent en Historische Steden

Gent

2007-2009

257.520,30

Festival van Vlaanderen - Limburg

Tongeren

2007-2009

175.113,79
231.768,26

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant

Leuven

2007-2009

Festival van Vlaanderen Internationaal - Brussel/Europa

Brussel

2007-2009

463.536,57

Festival van Vlaanderen Mechelen

Mechelen

2007-2009

180.264,20

Freemusic

Brussel

2007-2009

51.504,05

Funky Fun Productions

Geel

2007-2009

41.203,23

Happy New Ears

Kortrijk

2007-2009

128.760,15
113.308,92

Jazz en Muziek

Gent

2007-2009

November Music Vlaanderen

Gent

2007-2009

51.504,05

Personal Mountains

Peer

2007-2009

51.504,05

Trefpunt, Productiecentrum voor Kunsten op straat

Gent

2007-2009

92.707,29

Zonzo Compagnie

Antwerpen

2007-2009

77.256,06

0090

Antwerpen

2008-2009

104.961,53

Alden Biesen Zomeropera

Rijkhoven-Bilzen

2008-2009

104.961,53

Contour Mechelen

Mechelen

2008-2009

209.923,09

Courtisane

Gent

2008-2009

51.971,23

Festival Ten Vrede

Diksmuide

2008-2009

101.904,40

Festivalitis

Antwerpen

2008-2009

81.523,49

Folioscope

Brussel

2008-2009

63.180,70

Fonk

Leuven

2008-2009

101.904,40

Humorologie

Kortrijk

2008-2009

203.808,84

Internationaal Straattheaterfestival

Gent

2008-2009

236.418,22

Ku(n)st

Brugge

2008-2009

152.856,62

PeyMey Diffusion

Brussel

2008-2009

63.180,70
341.379,80

Provincie Limburg

Hasselt

2008-2009

TarTarT

Leffinge

2008-2009

209.923,09

Theaterfestival Vlaanderen

Antwerpen

2008-2009

178.332,72

Time Festival

Gent

2008-2009

209.923,09

Triënnale Hasselt vzw

Hasselt

2008-2009

Totaal

203.808,84
7.220.813,67
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10.4.8

Sociaal-artistiek

		

10.4.8.1

ORGANISATIE

Meerjarige werkingssubsidies

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

CAW Stimulans vzw (De Figuranten)

Kortrijk

2006-2009

194.497,19

De Unie der Zorgelozen

Kortrijk

2006-2009

315.400,87

De Vieze Gasten/Werkgroep voor Vormingsteater

Gent

2006-2009

315.400,87

Sering

Borgerhout

2006-2009

262.834,04

Victoria Deluxe

Gent

2006-2009

315.400,87

Compagnie Tartaren

Leuven

2008-2009

142.801,38

Globe Aroma

Brussel

2008-2009

102.000,98

klein Verhaal

Brugge

2008-2009

178.501,74

Recht Op Cultuur - Sociaal Artistiek

Gent

2008-2009

129.541,26

Wit.h

Harelbeke

2008-2009

Totaal

132.601,28
2.088.980,48

		

10.4.8.2

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Centrum Bruno Renson

Nieuwerkerken

ARTISIT

20.000,00

City Mine(d)

Brussel

MICPUC 09

20.000,00

De Brigittines

Brussel

Buurtopera van Walter Hus

De Walhoeve

Westvleteren

400 Blows

10.000,00

Kopspel

Antwerpen

Macbeth

40.000,00

Mister Wolf

Lierde

Een familietragedie

25.000,00

Murga

Antwerpen

Murga

60.000,00

Recyclart

Brussel

Projectsubsidie sociaal-artistiek
project 2009

10.000,00

Tutti Fratelli

Antwerpen

Ne fluitenopera tegen de oorlog

35.000,00

Zinneke

Brussel

Zinneke Parade 2010

Totaal

BEDRAG IN EURO

3.000,00

55.000,00
278.000,00

10.4.9

Kunsteducatie

		

10.4.9.1

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

De Kunstbank

Leuven

2006-2009

210.460,92

De Veerman

Antwerpen

2006-2009

210.460,92

RASA

Antwerpen

2006-2009

210.460,92

Belgisch Afrikaans Slagwerk

Gent

2007-2009

51.684,90

Jeugd en Muziek Vlaanderen

Brussel

2007-2009

801.116,02

Matrix, Studie- en Documentatiecentrum Nieuwe Muziek

Leuven

2007-2009

51.684,90

Met-X

Brussel

2007-2009

248.087,52

Musica

Neerpelt

2007-2009

723.588,67

Studio Noise Gate

Liedekerke

2007-2009

51.684,90

Aifoon

Gent

2008-2009

104.936,54

Art Basics for Children

Brussel

2008-2009

209.873,11

MUS-E Belgium

Brussel

2008-2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

104.936,54
2.978.975,86

149

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Detail subsidieoverzichten Kunsten

		

10.4.9.2

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Arenal vzw

Vorst

Bal Moderne 2009

35.000,00

Danscentrum Jette vzw

Jette

Dansspoor

10.000,00

De Nieuwe Opdrachtgevers vzw

Brussel

Campagne/Campagne

25.000,00

POK vzw

Borgerhout

Bloggers

Totaal

BEDRAG IN EURO

10.000,00
80.000,00

10.4.10

Kunstencentra en werkplaatsen

		
10.4.10.1
			

Meerjarige Werkingssubsidies
Kunstencentra

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

De Werf

Brugge

2006-2009

1.046.396,79

Kaaitheater

Brussel

2006-2009

1.569.595,19

kunstencentrum nOna

Mechelen

2006-2009

627.838,07

Kunstencentrum Vooruit

Gent

2006-2009

2.092.793,61

Monty

Antwerpen

2006-2009

554.590,29

Stuk Kunstencentrum

Leuven

2006-2009

1.569.595,19

Villanella

Antwerpen

2006-2009

491.806,48

Wereldculturencentrum Zuiderpershuis

Antwerpen

2006-2009

1.046.396,79

Argos

Brussel

2008-2009

629.256,25

Augustinus Muziekcentrum (AMUZ)

Antwerpen

2008-2009

152.732,08

Behoud de Begeerte

Antwerpen

2008-2009

346.192,76

Beursschouwburg

Brussel

2008-2009

890.937,24

Buda Kunstencentrum

Kortrijk

2008-2009

839.008,34

Extra City

Antwerpen

2008-2009

473.469,50

Kunstencentrum BELGIE

Hasselt

2008-2009

386.921,30

Moussem

Borgerhout

2008-2009

203.642,78

Netwerk

Aalst

2008-2009

610.928,39

Rataplan

Borgerhout

2008-2009

419.504,15

S.M.A.K.

Gent

2008-2009

702.567,64

VictoriaNieuwpoort

Gent

2008-2009

1.323.678,19

WIELS

Brussel (Vorst)

2008-2009

407.285,59

Z33

Hasselt

2008-2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

104.876,01
16.490.012,63
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Werkplaatsen

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Gentlemanagement

Gent

2007-2009

BEDRAG IN EURO
123.667,69

Keremos

Gent

2007-2009

103.056,41

Kultuurburo Link

Heist-op-den-Berg

2007-2009

103.056,41

Rock'O Co

Gent

2007-2009

154.584,63

AIR Antwerpen

Antwerpen

2008-2009

50.910,66

Auguste Orts

Brussel

2008-2009

40.728,54

Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten

Brussel

2008-2009

152.732,08

Constant

Brussel (Sint-Gillis)

2008-2009

126.258,50

Danscentrum Jette

Jette

2008-2009

101.821,37

De Pianofabriek kunstenwerkplaats

Brussel

2008-2009

178.187,43

detheatermaker

Antwerpen

2008-2009

122.185,65

Firefly

Brussel (Anderlecht)

2008-2009

104.876,01

FLACC

Genk

2008-2009

224.007,07

FoAM

Brussel

2008-2009

104.876,01

Lab[au]

Brussel

2008-2009

78.402,46

Les Bains::Connective

Brussel (Vorst)

2008-2009

104.876,01

Margarita Production

Brussel

2008-2009

162.914,20

Nadine

Elsene

2008-2009

261.680,98

Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC)

Antwerpen

2008-2009

101.821,37

Passa Porta

Brussel

2008-2009

101.821,37

Q-O2

Brussel

2008-2009

126.258,50

Vrijstaat O. (werkplaats Exil)

Oostende

2008-2009

254.553,49

WP Zimmer

Antwerpen

2008-2009

Totaal

314.628,10
3.197.904,94

		

10.4.10.2

Projectsubsidies mengvorm

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Bâtard Festival Brussels vzw

Brussel

Bâtard Festival 2009

50.000,00

C.C. Hasselt vzw

Hasselt

Krokusfestival

40.000,00

Corban vzw

Brussel

TIMBILA STORIES

65.000,00

Woordfeest vzw

Antwerpen

ZuiderZinnen editie 2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

10.000,00
165.000,00
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10.4.11

Letteren

		

10.4.11.1

Periodieke publicaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

A Prior Magazine - MARK

Gent

2006-2009

51.180,63

De Witte Raaf

Brussel

2006-2009

71.652,87

Etcetera - Theaterpublicaties

Brussel

2006-2009

66.534,83

Gonzo

Tienen

2006-2009

30.708,35

Orgelkunst

Hoegaarden

2006-2009

15.354,16

Streven

Antwerpen

2006-2009

25.590,31

Vlaanderen - Kunsttijdschrift Vlaanderen

Sint-Andries (Brugge)

2006-2009

51.180,63

<H>ART

Edegem

2008-2009

50.600,00

Gagarin - Gaga

Antwerpen

2008-2009

25.806,00

Oase - Die Keure

Brugge

2008-2009

8.096,00

Rekto:Verso

Gent

2008-2009

25.806,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

422.509,78

		

10.4.11.2

Niet-periodieke publicaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Van Halewyck NV

Kessel-Lo

Jan Lauwers/Needcompany -Theaterteksten

3.500,00

Lannoo vzw

Tielt

Abattoir Fermé - Anatomie

7.500,00

Universiteit Gent

Gent

Lucien Engels. Architectuur. Design. Schilderkunst

Academic and Scientific
Publishers NV

Brussel

Het paleis op de heide

Universiteit Gent

Gent

Nergens blijven. Verzamelde Opstellen 1991-1995 Geert Bekaert

BEDRAG IN EURO

8.000,00
11.500,00
2.900,00

M.M van Museum Leuven

Leuven

Jan Vercruysse. Works 1975-2009

7.500,00

Universitaire Pers Leuven

Leuven

Lessen in goed wonen. Woonvoorlichting in België
1945-1958

2.400,00

Universitaire Pers Leuven

Leuven

Bouwen aan een nieuwe thuis. Wooncultuur in Vlaanderen tijdens het Interbellum

1.900,00

Mercatorfonds NV

Brussel

James Ensor. Catalogue raisonné van de schilderijen

12.500,00

Beeldend vzw

Oudenaarde

Juliaan Lampens

5.000,00

Davidsfonds Uitgeverij
vzw

Leuven

Geschenk uit de dodengang. Een persoonlijke kijk op
de doodstraf in Amerika van Marjan Cochez

7.000,00

Totaal

69.700,00
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10.4.12

Muziek

		
10.4.12.1
			

Meerjarige werkingssubsidies
Muziekensembles

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Allegoria / Zefiro Torna

Mechelen

2007-2009

123.667,69

Anima Eterna

Antwerpen (Berchem)

2007-2009

824.451,52

Blindman

Brussel

2007-2009

180.348,74

Bonk / Flat Earth Society (FES)

Gent

2007-2009

154.584,63

Brussels Jazz Orchestra

Brussel

2007-2009

257.641,07

Capilla Flamenca

Leuven

2007-2009

206.112,85

Champ d’Action

Antwerpen

2007-2009

386.461,63

Collegium Instrumentale Brugense

Brugge (Sint-Andries)

2007-2009

257.641,07

Collegium Vocale Gent

Gent

2007-2009

1.133.620,83

Emanon

Leuven

2007-2009

128.820,52

Ensemble Explorations

Lovenjoel

2007-2009

144.279,00

Hermesensemble

Berchem

2007-2009

128.820,52

Het Collectief

Brussel (Schaarbeek)

2007-2009

51.528,18

Het Spectra Ensemble

Gent (Ledeberg)

2007-2009

257.641,07

Huelgas Ensemble

Leuven

2007-2009

237.029,79

I Solisti del Vento

Antwerpen

2007-2009

154.584,63

Ictus

Brussel (Vorst)

2007-2009

484.365,25

Il Fondamento

Brussel

2007-2009

504.976,52

Il Gardellino

Brugge

2007-2009

154.584,63

La Petite Bande

Leuven

2007-2009

618.338,63

Les Muzisoeurs / Tribe

Gent

2007-2009

51.528,18

Nefertiti / Mâäk's Spirit

Brussel (Vorst)

2007-2009

77.292,30

Octurn

Brussel (Vorst)

2007-2009

103.056,41

Oxalys

Brussel

2007-2009

226.724,13

Prometheus Ensemble

Londerzeel

2007-2009

391.614,46

Spiegel String Quartet

Brakel

2007-2009

92.750,77

Symfonieorkest Vlaanderen

Brugge

2007-2009

1.133.620,83

Psallentes

Leuven

2008-2009

Totaal

25.455,31
8.491.541,16

			

Concertorganisaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

(K-RAA-K)³

Gent

2007-2009

133.973,34

Concertgebouw Brugge

Brugge

2007-2009

2.576.411,03

De Spiegel

Sint-Niklaas

2007-2009

77.292,30

De Verenigde Cultuurfabrieken

Gent

2007-2009

103.056,41

JazzLab Series

Gent

2007-2009

154.584,63

Kolonie

Dilsen-Stokkem

2007-2009

41.222,55

Muziekcentrum De Bijloke Gent

Gent

2007-2009

772.923,30

NMT Productions

Brussel

2007-2009

51.528,18

Noordstarfonds / Handelsbeurs

Gent

2007-2009

206.112,85

Stichting Logos

Gent

2007-2009

Totaal

128.820,52
4.245.925,11
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Muziekclubs

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

4AD

Diksmuide

2007-2009

309.169,29

5 voor 12

Antwerpen

2007-2009

412.225,74

Ancienne Belgique

Brussel

2007-2009

927.507,96

Cactus Muziekcentrum

Brugge

2007-2009

309.169,29

De Kreun

Kortrijk

2007-2009

247.335,45

De Zwerver

Leffinge-Middelkerke

2007-2009

283.405,18

Democrazy

Gent

2007-2009

164.890,28

Driewerf Hoera (N9)

Eeklo

2007-2009

247.335,45

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen/
Vk*concerts

Brussel (Sint-Jans-Molenbeek)

2007-2009

154.584,63

Het Depot

Leuven

2007-2009

154.584,63

Jeugdhuis Trefcentrum Y' (Kultuurkaffee)

Brussel

2007-2009

51.528,18

Muziekcentrum Dranouter

Heuvelland (Dranouter)

2007-2009

56.681,01

Muziekodroom

Hasselt

2007-2009

412.225,74

Muziekpublique

Brussel (Elsene)

2007-2009

103.056,41

Nijdrop vzw

Opwijk

2007-2009

206.112,85

't Ey

Belsele

2007-2009

30.916,90

't Smiske

Asse

2007-2009

30.916,90

TRX (Muziekcentrum Trix)

Borgerhout

2007-2009

128.820,52

Villarte

Sint-Truiden

2007-2009

56.681,01

Totaal

4.287.147,42

		
10.4.12.2
			

Projectsubsidies			
Muziekensembles

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Arco Baleno

Sint-Michiels

Concertreeks Arco Baleno januarijuni 2009

januari-april

BEDRAG IN EURO
6.000,00

Wolvin/Zita Swoon

Hoboken

Dancing with the Sound Hobbyist

januari-april

20.000,00

Octopus

Antwerpen

Jesu meine Freude

januari-april

6.000,00

Akasha/Aka Moon

Brussel

Aka Moon en Black Machine

januari-april

7.500,00

Orkest der Lage Landen

Mol

Werking januari-juni 2009

januari-april

15.000,00

B'Rock

Gent

Werking januari-april

januari-april

60.000,00

Graindelavoix

Antwerpen

Settimana Santa a Napoli/Goede week
in Napels

januari-april

10.000,00

B'Rock

Gent

Werking mei-augustus

mei-augustus

20.000,00

What's Next

Brussel

What's Next

mei-augustus

2.000,00

Graindelavoix

Antwerpen

Werking mei-augustus

mei-augustus

10.000,00

B'Rock

Gent

Werking september-december

september-december

40.000,00

Graindelavoix

Antwerpen

Werking september-december

septemberdecember

15.000,00

Totaal

211.500,00
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Concertorganisaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Koorlink

Antwerpen

Koorcyclus A Capella Antwerpen en Kempen, voorjaar 2009

januari-april

3.000,00

Resonance Ghent

Gent

Resonance Ghent 2009

januari-april

7.500,00

Middagconcerten van Antwerpen

Schoten

Klassieke middagconcerten
voor ouderen

januari-april

5.000,00

De Centrale/Intercultureel
Centrum De Centrale

Gent

Istanbul Ekspres

januari-april

10.000,00

De Nieuwe Reeks

Kessel-Lo

De Nieuwe Reeks: voorjaarsseizoen + NewNoise 2009
(februari-mei 2009)

januari-april

7.000,00

Odradek

Gent

Werking januari-april

januari-april

3.000,00

Recyclart

Brussel

Werking januari-april

januari-april

10.000,00

Kultuurgemeenschap Haringe
(Vrienden van het Hist. Van
Peteghemorgel)

Haringe (Poperinge)

Zomerse Orgelconcerten 2009

mei-augustus

2.000,00

Orgelkring Limburg

Hasselt

Internationale Orgelfestival
Hasselt 2009

mei-augustus

1.500,00

Orfeoproducties

Mortsel

Klassieke concerten in het
kader van 150 jaar Antwerpse
Forten

mei-augustus

6.000,00

Recyclart

Brussel

Muziekproject mei 2009

mei-augustus

10.000,00

Antwerpse Kathedraalconcerten

Antwerpen

Internationaal Orgelfestival
2009

mei-augustus

2.500,00

De Centrale/Intercultureel
Centrum De Centrale

Gent

Op een mooie pinksterdag

mei-augustus

10.000,00

De Centrale/Intercultureel
Centrum De Centrale

Gent

Ex Oriente Lux

september-december

10.000,00

Kerkwerk Multicultureel
Samenleven

Brussel

Profundo

september-december

5.000,00

Koorlink vzw

Antwerpen

Koorcyclus A Capella
Antwerpen-Kempen

september-december

.000,00

Mezcal

Gent

De negen hemels van de
onderwereld

september-december

10.000,00

Middagconcerten van Antwerpen

Schoten

Klassieke middagconcerten
voor ouderen

september-december

5.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

112.500,00

			

Muziekclubs

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

BEDRAG IN EURO

Tini

Gent

Muziekantenhuis als wereldmuziekclubs, voorjaar 2009

januari-april

4.000,00

Hot Club de Gand

Gent

Werking als muziekclub in de
periode januari-april 2009

januari-april

10.000,00

Cultureel Platform Buster

Antwerpen

Live@Buster

januari-april

5.000,00

Kinky Star

Gent

Muziekcentrum Kinky Star

januari-april

10.000,00

Bang Zoom Noise Produktions

Kortrijk

Werking januari-april

januari-april

1.500,00

Cultureel Platform Buster

Antwerpen

Live@Buster

mei-augustus

5.000,00

Hot Club de Gand

Gent

Werking mei-augustus

mei-augustus

7.000,00

Kinky Star

Gent

Werking mei-augustus

mei-augustus

10.000,00

Cultureel Platform Buster

Antwerpen

Live@Buster

september-december

10.000,00

Hot Club de Gand

Gent

Werking september-december

september-december

10.000,00

Kinky Star

Gent

Werking september-december

september-december

15.000,00

Scheld'apen

Antwerpen

Werking september-december

september-december

15.000,00

Totaal

102.500,00
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Muziekfestivals

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Afro-Latino

Bree

Afro-Latino festival 2009, wereldmuziek in Limburg

januari-april

BEDRAG IN EURO
15.000,00

De Vrienden van Brosella

Brussel
(Haren)

Djangofollies 2009

januari-april

3.000,00

De Vrienden van Brosella

Brussel
(Haren)

Brosella Folk & Jazz 2009

januari-april

20.000,00

Fiesta Mundial

Balen

Fiesta Mundial, wereldmuziekfestival voor vrede en
verdraagzaamheid

januari-april

10.000,00

Internationaal Gregoriaans
Festival van Watou

Watou

10de Internationaal Gregoriaans Festival van Watou

januari-april

30.000,00

ISCM-Vlaanderen

Brussel

ISCM-dag 2009

januari-april

4.000,00

Krak

Avelgem

Club Soda

januari-april

5.000,00

Lootgenot/Dunk!Festival

Zottegem

Dunk!Festival 2009, festival
voor alternatieve muziek

januari-april

4.000,00

Orfeoproducties

Mortsel

6de Internationaal Stemmenfestival

januari-april

7.000,00

Bruksellive

Brussel

Bruksellive festival 25 juli
2009

mei-augustus

10.000,00

Dijlefeesten

Mechelen

Dijlefeesten Deflux '09 - OnderStroom

mei-augustus

5.000,00

Festival der Voorkempen

Schilde

Organisatie klassieke concerten in de Voorkempen

mei-augustus

3.000,00

Alamire Foundation

Leuven

Passie van de Stemmen

september-december

Totaal

10.000,00
126.000,00

			

Werkplaatsen

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Supersonic Spectacular

Houthalen

Werking januari-april

januari-april

Zephyrus

Gent

Werking januari-april

januari-april

9.000,00

Supersonic Spectacular

Houthalen

Werking mei-augustus

mei-augustus

10.000,00

Aubergine Artist Management

Brussel

Werking mei-augustus

mei-augustus

10.000,00

Zephyrus

Gent

Werking mei-augustus

mei-augustus

Cassette

Drongen

Nature and Practice

september-december

10.000,00

Zephyrus

Drongen

Werking september-december

september-december

15.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO
10.000,00

9.000,00

73.000,00

		
10.4.12.3
			

Kunstenaars			
Ontwikkelingsgerichte beurzen muziek

NAAM

BEDRAG IN EURO

Defoort Kris

20.000,00

De Bièvre Guy

3.000,00

Schampaert Eva

3.500,00

Totaal

26.500,00

			

Projectbeurzen muziek

NAAM

Project

Van Haegenborgh Heleen

Cinéma Invisible

156

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

BEDRAG IN EURO
5.000,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten

			

Creatieopdrachten muziek

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Agsteribbe Frank

Anthonis Luc

een werk voor sopraansolo, gemengd koor,
strijkorkest en positief orgel

BEDRAG IN EURO
3.000,00

Anne David

Respiro Dell'Arte

voor het componeren van een werk voor koor
en orkest "City Reflections"

2.000,00

Appermont Bert

VLAMO

een werk voor brassband met een maximumduur
van 6 minuten: "Cathedrales"

1.000,00

Bikkembergs Kurt

Capella di Voce

voor het componeren van een werk voor gemengd koor en koperensemble: "LI"

1.250,00

Bikkembergs Kurt

De Bruijn Kris

voor het maken van een vocaal-instrumentale
compositie, een ordinarium voor vijfstemmig
gemengd koor en orgel: "Kyrie"

1.000,00

Bikkembergs Kurt

Degryse Fien

voor het componeren van een werk voor koorcyclus, een werk bestaande uit 10 delen.

3.850,00

Bikkembergs Kurt

Hoornaert Tom

Een werk voor orgel

750,00

Blockeel Dirk

Vanneste Alain

Orgelsonate

800,00

Boutreur Benjamin

HETPALEIS s.v.o.n.

voor het componeren van muziek voor 10 muzikanten en een kinderkoor voor de muziektheaterproductie “Nina Nina”.

3.000,00

Brackx Joachim

Muziektheater
Transparant vzw

voor het maken van de muziek voor de kortfilms “Pour vos beaux yeux” en “Images
d’Ostende”

2.000,00

Brackx Joachim

Muziektheater
Transparant vzw

muziek voor de muziektheaterproductie "Die
Entführung aus dem Paradies" in een regie van
Steven Van Watermeulen

6.000,00

Brewaeys Luc

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor ensemble (fluit, klarinet, trombone, viool, altviool, cello, piano, percussie):
"Cardhu"

1.860,00

Budai Erika

Vocaal Ensemble
F:e-m@il

voor het componeren van een koorcompositie
voor SSAA bezetting: "Wals voor kwart voor
middernacht"

725,00

Budai Erika

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks A,
kinderkoren, met een minimumduur van 2’30”:
"Janneke Maan en Sandmännchen"

500,00

Cassol Fabrizio

Urgent

een werk voor zowel elektronische als akoustische instrumenten, voor een bezetting van 2
draaitafels en symfonisch orkest en solist

Claesen Ludo

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks E,
gelijkstemmige jeugdkoren met gevestigde
faam, met een minimumduur van 2’30”: "Full of
Energy"

Cominotto Ad

K.I.M. vzw

voor het maken van theatermuziek voor piano,
accordeon en computer.

2.000,00

Coppens Claude

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor zang en piano: "Tussen de Vodden"

1.250,00

Cox Boudewijn

Euterpe vzw

Een solowerk

Craenen Paul

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor piano + electronics: "Das wohlpreparierte klavier"

D’hoe Jeroen

Beiaardcomité

een werk voor beiaardsolo: "Wekkering"

D’hoe Jeroen

Stichting Limburgs
Symfonie orkest

een 'origineel' muziekstuk voor volgende
maximum bezetting 3.3.3.3/4.3.3.1/pk,2slw/hp/
str.12.10.8.7.5

7.500,00

Darge Moniek

Experimental Intermedia Foundation

voor het maken van een soundscape voor CD en
luidsprekers: "East Crete"

2.700,00

De Baerdemacker Kris

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor ensemble (min.5 instrumenten,
max. 1011 1110 pno 1perc strijkkwintet): "Music
for 14 players"

1.860,00

De Baerdemacker Kris

De Nieuwe Reeks

een werk voor bajan, altviool en slagwerk

1.500,00

De Clercq Gerard

Lagacie Pieter

een concerto voor saxofoonkwartet ensemble

3.500,00
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3.700,00

500,00

750,00
1.250,00

750,00

Detail subsidieoverzichten Kunsten

De Decker George

Van Leuven Eddy

voor het componeren van een werk voor klein
symfonisch orkest: "Stinsen"

2.000,00

De Ley Alain

Festival van Vlaanderen - Mechelen
vzw

voor het componeren van een werk voor gemengd koor: "Visioenen"

1.250,00

De Mey Yves

Zeven vzw

voor het maken van een geluidsband

3.000,00

De Nef Dirk

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks C,
gemengde jeugdkoren, met een minimumduur
van 2’30”: "Amoraroma"

500,00

De Nef Dirk

Koor en Stem

voor het maken van een koorcompositie voor
gemengd koor en begeleiding met een minimumduur van 10 minuten: "Complaint's Choir"

750,00

Delouvroy Jean

Callaert Geert

voor het maken van een ééndelige compositie
voor piano solo: "Icarus' equilibrium"

750,00

Delouvroy Jean

Verhaegen Hans

een ééndelige elektronische compositie als
integraal deel van een digitaal kunstwerk

1.500,00

Deneire Hanne

Enigma vzw

voor het componeren van een werk voor kamermuziek voor de bezetting van pianokwartet:
"Dama"

1.860,00

Deneire Hanne

Koor en Stem

voor het maken van een koorcompositie voor
gelijkstemmig koor, gemengd koor en klein
slagwerk: "Hartverwarmend"

1.480,00

Deneire Hanne

Hommages vzw

voor het componeren van een werk voor piano,
viool en klarinet: "Duizelingwekkende eerlijkheid"

1.800,00

Deronge Roger

Cosy Brass Quartet
vzw

voor het maken van een suite voor koperblaaskwartet: "Balkan Sketches"

1.250,00

Deronge Roger

Bravoer

een solowerk voor accordeon en orkest, voor
brassband

1.200,00

Desmyter Free

De Vrienden van Brosella vzw

6 composities voor het Brosella Project Free
Desmyter and Family

2.000,00

D'Hollander Geert

Vlaamse Beiaard Vereniging vzw

een werk voor beiaardsolo en beiaard met koperkwintet: "Bell Canto"

1.500,00

Evrard Jean-Yves

Compagnie Cecilia
vzw

voor het maken van een compositie bij de theaterproductie "Altijd Prijs"

1.500,00

Feyen Dagmar

Ziekenzorg CM Dessel

voor het componeren van een werk voor solozang, vocaal en instrumentaal ensemble,
elektronica en verteller.

1.860,00

Fontyn Jacqueline

Spanoghe Jenny

voor het componeren van een werk voor strijkkwartet: "Vola il tempo"

2.000,00

Glorieux Diederik

Respiro Dell'Arte

voor het componeren van een werk voor orkest te gebruiken als muziek bij een nieuw te
maken kortfilm: "Kans"

1.250,00

Groslot Robert

Arco Baleno vzw

voor het componeren van een werk voor kamermuziek: "from swerve of shore to bend of bay"

2.000,00

Henderickx Wim

deFilharmonie vzw

voor het maken van een symfonisch werk voor
symfonisch orkest: "TEJAS - What does the
sound of the universe look like?"

8.000,00

Houben Kevin

Koninklijke Harmonie van Peer

het componeren van een werk voor harmonieorkest

1.250,00

Huylebroeck Jan

Verhoyen Peter

een werk voor kamermuziek voor piccolo en
piano: "A Little Bird Told Me"

1.000,00

Laporte André

Brassband Buizingen
vzw

een groot concertwerk voor brassband

2.000,00

Lenaerts Wouter

Koninklijke Harmonie van Peer

voor het componeren van een werk voor harmonieorkest

1.250,00

Lenaerts Wouter

Verhoyen Peter

een kamermuziekwerk voor piccolo en piano:
"Memento"

1.250,00

Mariën Tim

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor adapted viola & keyboard:
"Quick Transit"

1.000,00

Neumann Andrea

Q-O2 vzw

voor het componeren van een werk voor altviool en tape: "avond für Bratsche und Zuspielband"

1.000,00
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Nuyts Frank

Muzikon vzw

voor het componeren van een concerto voor
piano en ensemble: "Innocence in admiration"

2.000,00

Oelbrandt Kris

Van Glabbeek Jozef

voor het maken van een concertmis voor koor
en orgel: "Een feestelijke concertmis"

1.500,00

Permentier Tom

Koninklijke Harmonie van Herent

voor het componeren van een werk voor harmonieorkest: "Tinitus"

Picquer Bart

K.F. De Eendracht

voor het componeren van een werk voor klassieke bezetting van een melodisch slagwerkensemble bestaande uit een 20-tal melodische
slagwerk-instrumenten, aangevuld met een
10-tal ritmische slagwerkinstrumenten, ondersteund door een bas-gitaar en een synthe:
"What's on a man's mind?"

Posman Lucien

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks F,
gemengde jeugdkoren met gevestigde faam, met
een minimumduur van 2’30”: "Omittamus Studia"

500,00

Prengels Steven

BDL productions

voor het componeren van 3 nieuwe composities
voor bastrombone met een minimumduur van 25’
en een maximumduur van 35’: "Exhibition"

2.000,00

Prins Stefan

Jeugd en Muziek
Vlaanderen vzw

voor het maken van een compositie “Fremdkörper” voor een bezetting van fluit, elektrische
gitaar, cello, percussie en live-elektronics:
"Fremdkörper"

1.500,00

Prins Stefan

Belgische Kamerfilharmonie vzw

een werk voo rkamerorkest

2.500,00

Quix Stefaan

Q-O2 vzw

een werk voor altviool en electronica

1.250,00

Schuermans Pieter

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor viool en cello: "Double dotted"

1.250,00

Severens Koen

Frescamente vzw

voor het componeren van een klassiek ééndelig
werk voor de bezetting viool, hoorn, klarinet
en piano.

1.860,00

Sleichim Eric

Muziektheater
Transparant vzw

voor het maken van de muziek voor de kortfilm
“Combat de Boxe”.

2.000,00

Sleichim Eric

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor saxofoon, piano en electronics:
"Unter die Hammers"

1.250,00

Sommereyns Gwendolyn

Emanon vzw

voor het componeren van een werk voor muziektheater met als titel “Hoe het varken aan
zijn krulstaart kwam” voor een bezetting van
stem, klarinet en contrabas

1.500,00

Steegmans Paul

Het gemengd koor
Gaudete vzw

voor het componeren van een werk voor tenorsolo, gemengd koor en piano: "Triptiek"

1.250,00

Stroobants Kris

Koninklijke Harmonie van Herent

"Gruizelementen"

1.000,00

Stubbe Han

Dunia vzw

voor het componeren van de muziek voor de
dansvoorstelling “Brahman”

1.500,00

Swerts Piet

Verhoyen Peter

voor het componeren van een werk voor piccolo en piano in het genre kamermuziek

1.250,00

Swerts Piet

Artrium Lovaniensis
vzw

een avondvullend muziekwerk voor ko(o)r(en)
en orkest(en): "wit(h)"

6.250,00

Swinnen Peter

Internationaal kamermuziekfestival
Schiermonnikoog

een werk voor viool, cello, klarinet en piano

1.250,00

Tas Rudi

Musa Horti

1 werk of kleine cyclus, a capella van religieuze liederen

1.850,00

Termont Joost

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks B,
gelijkstemmige jeugdkoren, met een minimumduur van 2’30”: "Two Pewits"

500,00

Van Dam George Alexander

Het Spectra Ensemble vzw

voor het componeren van een muziekwerk voor
strijksextet: "Scoria"

1.200,00

Van Damme Jan Hendrik

Festival der
Voorkempen vzw

een werk voor strijkkwartet: "String Quartet
n°1 - Pollock"

1.200,00

Van Damme Mattijs

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor piano: "Du sagest/confabulations for piano"

1.250,00
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Van der Harst Dirck

MMMechelen

voor het componeren van een werk ‘Rock in
Rondo’ uit te voeren door meerdere muziekgroepen uit het amateur- en professioneel
rockcircuit

2.000,00

Van der Roost Jan

Löffler Simonne

voor het componeren van een ééndelig werk
voor bastrombone en harmonieorkest: "Ballad
for Bass Trombone"

1.860,00

Van der Roost Jan

VLAMO

een werk voor brassband met een duur van
ongeveer 15 minuten: "From Ancient Times"

2.000,00

Van der Roost Jan

Ramirez Alexander

voor het componeren van een meerdelig werk
voor gitaar en pianoforte: "Acqerelli"

1.860,00

Van Geert Octaaf

De Vleeschhouwer
Luc

voor het componeren van een werk voor 8
trombones

1.250,00

Van Landeghem Jan

Jacobs Bart

voor het componeren van een werk voor orgel
solo

750,00

Van Landeghem Jan

Percussieprojecten
vzw

voor het componeren van een werk voor slagwerktrio in een gemengde set-up: "Galactic
Music"

1.860,00

Van Landeghem Jan

Orgelkunst vzw

een werk voor orgel

Van Landeghem Jan

De vrienden v/d Kon.
Muziekkapel v/d
Gidsen

een concerto voor viool/altviool/5-snarigeviool en harmonieorkest: "Chinese concerto"

1.860,00

Van Outryve Jan

Muziektheater
Transparant vzw

voor het maken van de muziek voor de kortfilm “Sur les bords de la camera”: "De andere
dieren"

2.000,00

Van Outryve Jan

De Dagen vzw

voor het componeren van een werk voor cello
en stem

1.500,00

Van Parys Annelies

Festival van Vlaanderen - Vlaams-Brabant vzw

een werk voor sextet (fluit, klarinet, viool,
cello, piano, percussie): "Fragrances"

1.860,00

Van Parys Annelies

Muziektheater
Transparant vzw

voor het maken van de muziek voor de kortfilms “Histoire du soldat inconnu” en “Vision
de Lourdes”

4.000,00

Van Steenberge Sebastiaan

Europese Muziekfestival voor de Jeugd
vzw

voor het maken van een lied voor de reeks D,
kinderkoren met gevestigde faam, met een minimumduur van 2’30: "Joyful song"

Vandenabeele Wouter

De Centrale / Intercultureel Centrum
De Centrale vzw

een avondvullend stuk voor een uitgebreid
instrumentarium

5.000,00

Vangheluwe Michel

Sint-Livinus vzw

een muzikaal oratorium

1.350,00

Vanvinckenroye Joris

Retina Dance Company vzw

een muziekwerk "Antipode" voor contrabas en
live-electronics

1.250,00

Vermeersch Hans

Kon.Harmonie De
Zeegalm

een concerto voor klarinet Bb met begeleiding
van harmonieorkest inclusief strijkers bezetting

1.860,00

Vermeersch Peter

Mast Michel

een werk voor sopraan, alt en kwintet: "MUTT'R"

Vermote Petra

Vermeersch Stephan

voor het componeren van een werk voor sopraan en klarinet/basklarinet: "The Tell-Tale
Heart"

1.860,00

Vermote Petra

Emanon vzw

een werk voor groot ensemble met zangstem:
"Der Himmel hängt voll Geigen"

3.700,00

Veulemans Dirk

Stichting Logos
i.o.n.

voor het schrijven van een muzikale kompositie
voor robotorkest van het M&M ensemble met
een minimumbezetting van tien muziekrobots

1.860,00

Wouters Tom

Mast Michel

een werk voor sopraan: "Motherless stainless
en Mother inferior & the tumblin' young one"

600,00

Zanders Jo

MMMechelen

voor het oprichten en uitschrijven van muziek
voor de percussiegroep "Mahatma Gandhi Drum
Corps"

1.860,00

Totaal

750,00

500,00

300,00

184.855,00
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10.4.12.4

Opnameprojecten			

NAAM

Project

Chantal Acda vzw

Cd Sleepingdog

BEDRAG IN EURO
1.500,00

Allegoria vzw / Zefiro Torna

Cd 'Assim - Dick van der Harst Based on Jacob Obrecht' - Zefira
Torna en het Nieuw Gents Stadsblazerscollectief

5.000,00

Pierre Anckaert

Cd 'Strings attached' - Pierre Anckaert Quinted & Brussels Chamber
Orchestra

3.000,00

Bazaaar vzw

Cd 'Komen eten' - HANS

2.000,00

Bergerac vzw

Cd 'Delusions of Grandeur' - General Mindy

2.000,00

Beriato Group bvba

Cd 'Devreese Hommage' - Koninklijke Muziekkapel van de Gidsen
o.l.v. Frédéric Devreese

5.000,00

Boedt Vincent

Cd 'ARTIFACTS' - THE END OF ALL REASON

2.500,00

Braakland/ZheBilding vzw

Cd 'Weer over naar jou'

3.000,00

Brazza vzw

Cd 'Does this satisfy you?' - Diverse Uitvoerders

4.000,00

Toon Callier

Cd 'The World's Longest Melody' - Toon Callier/Larry Polanski

2.500,00

Chopstick vzw

Cd 'Pressure' - Brick Quartet

3.000,00

Chopstick vzw

Cd Moker

4.000,00

De Vieze Gasten

Cd 't Is Proper dat!' - De Propere Fanfare

3.747,00

De Werf vzw

Cd 'Watts up' - aRTET

4.000,00

De Werf vzw

Cd 'Midnight Suite' - Steven Delannoye Trio

3.500,00

De Werf vzw

Cd 'Sharing Stories On Our Journey'

5.000,00

De Werf vzw

Cd Yves Peeters Group

2.500,00

De Werf vzw

Cd 'Moments d' Eternité' - Nathalie Loriers Trio with Bert Joris &
String Quartet

4.500,00

De Werf vzw

Cd Peer Baierlein Quartet

2.500,00

De Werf vzw

Cd Jeroen Van Herzeele

4.500,00

Ensemble Polyfoon vzw

Cd 'Triptic' - Ensemble Polyfoon

2.500,00

Finigo vzw

Cd 'Backback II'

3.000,00

Graindelavoix vzw

Cd 'La Magdalene. The cult of Mary Magdalene in the early 16th century' - Graindelavoix

5.000,00

Hardscore vzw

Cd 'Thoughts about stacking, stomping and starting out. 3 sonatas
for piano' - Frank Nuyts/Diverse Uitvoerders

3.500,00

JackoBond vzw

Cd JackoBond

3.500,00

Kartasan vzw

Cd 'Another profile' - Kartasan

3.000,00

Klassieke Concerten - Phaedra
CD vzw

Cd '17.912 dagen geboeid door schoonheid'

3.500,00

Les Goûts-Authentiques vzw

Cd 'A Due Cembali Obligati' - Jan De Vlieger/Guy Penson

3.500,00

Les Muzisoeurs/Tribe

Cd 'BASta!' - Joris Vanvinckenroye

2.000,00

Majestic vzw

Cd 'Hilfe Kommt' - Dez Mona

5.000,00

Q-O2 vzw

Cd 'The Sound of Gesture' - Stevie Wishart

1.500,00

Rans vzw

Cd 'Rans & Flagel: Drie oorlogstaferelen'

4.000,00

Peter Ritzen

Cd Peter Ritzen Piano Kwintet/Cesar Frank Piano Kwintet, Heavenly
Peace Symfonie, Cesar Frank Piano Solo, World Première Symfonisch Gedicht 'Finis est infinitus'

5.000,00

Sacred Love vzw

Cd 'Transylvania' - Creature With The Atom Brain

4.000,00

Sukilove vzw

Cd 'Static Moves'- Sukilove

4.000,00

Terra Notta vzw

Cd Briskey

5.000,00
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The Ballroomquartet Vof

Cd The Ballroomquartet

5.000,00

The Go Find vzw

Cd The Go Find

3.000,00

Vantomme Dominique

Cd RANT: Two Stores High

3.000,00

Violetta

Cd Mary & me

4.000,00

Zephyrus vzw

Cd 'Kundalini' - Myrddin

Totaal

5.000,00
145.747,00
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10.5

Subsidieoverzichten Erfgoed

		

10.5.1		

Register erkende organisaties

		

10.5.1.1

Erkende musea			

Organisatie

Gemeente

Nationaal Jenevermuseum

Bakkerijmuseum Walter Plaetinck,
Zuidgasthuishoeve

Veurne

Stedelijke Musea Kortrijk (incl.
Broel- en Vlasmuseum)

Bruggemuseum

Brugge

Wielermuseum Roeselare

Hasselt
Kortrijk
Roeselare

De Wereld van Kina

Gent

Openluchtmuseum Bokrijk

Design Museum Gent

Gent

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim

Antwerpen

Diamantmuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

FeliXart Museum

Drogenbos

FotoMuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

Groeningemuseum

Brugge

t Grom

Sint-Katelijne-Waver
Gent

Provinciaal Archeologisch Museum

Zottegem

Poperinge

In Flanders Fields Museum

Ieper

Jakob Smitsmuseum
Karrenmuseum Essen
Kunstmusea Antwerpen

Zemst

Het Stadsmus

Hasselt

Modemuseum Hasselt

Hasselt

Stedelijk Museum Lokeren

Lokeren

Memorial Museum Passchendaele 1917

Zonnebeke

Modemuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen
Sint-Martens-Latem

Museum Dr. Guislain

Gent
Alveringem

Museum De Kolonie

Lommel

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

Museum van Deinze en de Leiestreek

Deinze

Museum Vlaamse Minderbroeders

Sint-Truiden

Heemschut

Grimbergen

Museum voor Industriële
Archeologie en Textiel

Gent

Mu.ZEE

Oostende

Museum voor Schone Kunsten

Gent

Suikermuseum Tienen

Tienen

10.5.1.2

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Gent

Stedelijke Izegemse Musea

Izegem

Stedelijke Musea Dendermonde

Dendermonde

Stedelijke Musea Ieper

Ieper

M

Leuven

Stedelijke Musea Lier

Lier

Stedelijke Musea Mechelen

Mechelen

Stedelijk Museum Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Talbot House

Poperinge

Ten Duinen 1138

Koksijde

Turnhoutse Route Archief en Museum

Turnhout

Kasteel van Gaasbeek

Lennik

Museum voor Hedendaagse Kunst

Antwerpen

Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten

Antwerpen

Museum Nicolaas Rockox

Sint-Jans-Molenbeek

Erkende culturele archiefinstellingen			
Gemeente

Katholieke Universiteit Leuven Katholiek Documentatie - en onderzoekscentrum
Archief en Documentatiecentrum
voor het Vlaamse Nationalisme

Mechelen

Sportimonium

Brugge

Museum George Grard

Zulte

Speelgoedmuseum Mechelen

Mol

Maaseik

Memlingmuseum - Sint-Janshospitaal
- O.-L.-V. Ter Potterie

Stichting Roger Raveel

Essen
Antwerpen

Musea Maaseik

Organisatie

Tongeren
Antwerpen

Nationaal Hopmuseum

		

Provinciaal Gallo-Romeins Museum
Zilvermuseum Sterckshof Provincie
Antwerpen

Het Huis van Alijn

Museum Dhondt-Dhaenens

Genk

Leuven

Antwerpen

Liberaal Archief

Gent

Instituut voor Sociale Geschiedenis

Gent

Archief en Museum voor het Vlaams
Leven te Brussel

Dacob Archief en Bibliotheek voor
de Studie van het Communisme

Brussel

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers

Brussel

Archiefdienst/Provinciaal Archief
West-Vlaanderen

Brugge

Congregationeel Fonds Annuntiaten
Heverlee

Leuven

Brussel

163

Jaarverslag 2009 - Kunsten en Erfgoed

Detail subsidieoverzichten erfgoed

		

10.5.1.3

Erkende erfgoedbibliotheken			

Organisatie

Gemeente

GEEN

		

10.5.2

Werkingssubsidie per museum

		
10.5.2.1
				

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld
bij het landelijke niveau			

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

Groeningemuseum

Brugge

510.000

Memlingmuseum - Sint Janshospitaal - Museum O.-L.-V Ter Potterie

Brugge

233.000

In Flanders Fields Museum

Ieper

610.000

Mu.ZEE

Oostende

350.000

Design Museum Gent

Gent

300.000

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Gent

510.000

Museum voor Schone Kunsten

Gent

755.000

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

Gent

358.000

Museum Dr. Guislain

Gent

480.000

Het Huis van Alijn

Gent

300.000

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim

Antwerpen

400.000

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

380.000

Kunstmusea Antwerpen

Antwerpen

400.000

Zilvermuseum Sterckshof Provincie Antwerpen

Antwerpen

287.000

Modemuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

280.000

Fotomuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

240.000

Openluchtmuseum Bokrijk

Genk

600.000

Provinciaal Gallo-Romeins Museum

Tongeren

370.000

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIE LIMBURG

Provincie Vlaams-Brabant
Sportimonium

Zemst

TOTAAL

300.000
7.663.000

		
10.5.2.2
				

Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld
bij het lokale niveau (musea die niet onder een convenant vallen)*

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

Museum George Grard

Alveringem

BEDRAG IN EURO
12.500

Dendermonde

12.500

Stedelijke Musea Lier

Lier

12.500

Jakob Smitsmuseum

Mol

12.500

Karrenmuseum Essen

Essen

12.500

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Stedelijke Musea Dendermonde

PROVINCIE ANTWERPEN
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PROVINCIE LIMBURG
Museum De Kolonie

Lommel

12.500

TOTAAL

75.000

* Lokale en regionale musea die onder een convenant vallen, worden betaald vanuit de gemeente
of provincie

		
10.5.3
				
				

Werkingssubsidies aan samenwerkingsverbanden voor
internationale profilering van kunstcollecties
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

Lukas, Art in Flanders

Gent

210.000

Vlaamse Kunstcollectie

Gent

125.000

Contemporary Art Heritage Flanders

Oostende

125.000

TOTAAL

460.000

		

10.5.4

Archief en documentatiecentra

		
10.5.4.1
				

Werkingssubsidies aan archiefinstellingen op basis van een cultureel
thema (decretale basis: Archiefdecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

AMVC

Antwerpen

BEDRAG IN EURO
287.000

Resonant

Leuven

285.000

Joods Museum van Deportatie en Verzet

Mechelen

458.000

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

Antwerpen

255.000

TOTAAL

1.285.000

		
10.5.4.2
				

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Liberaal Archief

Gent

Katholieke Universiteit Leuven - Katholiek Documentatie en onderzoekscentrum

Leuven

BEDRAG IN EURO
873.000
1.819.000

TOTAAL

2.692.000

		
10.5.4.3
				

Werkingssubsidies aan culturele archiefinstellingen
(decretale basis: Archiefdecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

Instituut voor Sociale Geschiedenis

Gent

1.365.000

Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaamse Nationalisme

Antwerpen

1.178.000

Archief en Museum voor het Vlaams Leven te Brussel

Brussel

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum Karel Cuypers

Brussel

77.000

Dacob Archief en Bibliotheek voor de Studie van het Communisme

Brussel

102.000

TOTAAL

329.000

3.051.000
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10.5.5

Archiefbank en Erfgoedbibliotheken

		
10.5.5.1
				

Werkingssubsidie aan Archiefbank Vlaanderen
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Archiefbank Vlaanderen

Gent

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
282.000
282.000

		
10.5.5.2
				

Werkingssubsidie aan Vlaamse Erfgoedbibliotheek
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

Gent

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
300.000
300.000

		

10.5.6

Volkscultuur en expertisecentra

		
10.5.6.1
				

Werkingssubsidies aan landelijke expertisecentra voor cultureel
erfgoed (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Het Firmament

Mechelen

100.000

tapis plein

Brugge

140.000

Centrum voor Agrarische Geschiedenis

Leuven

140.000

Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur

Leuven

410.000

TOTAAL

BEDRAG IN EURO

790.000

		
10.5.6.2
				

Werkingssubsidies aan organisaties volkscultuur
(decretale basis: Decreet op de Volkscultuur)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Academie voor de Streekgebonden Gastronomie - Centrum voor Culinair
Erfgoed

Hasselt

Familiekunde Vlaanderen

Roeselare

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

Kinrooi

45.000

Kant in Vlaanderen

Diest

45.000

Variaties, Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen

Gent

45.000

Steunpunt voor Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed

Leuven

Instituut voor Vlaamse Volkskunst

Stekene

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
45.000
262.000

100.000
45.000
587.000

		
10.5.6.3
				

Werkingssubsidies aan landelijke cultureel-erfgoedorganisaties
voor volkscultuur (decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Heemkunde Vlaanderen

Mechelen

Volkskunde Vlaanderen

Gent

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
340.000
200.000
540.000
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10.5.7

Convenants

		
10.5.7.1
				
				

Werkingssubsidies aan erfgoedconvenants met gemeenten,
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en VGC
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

Erfgoedconvenant

GEMEENTE

Antwerpen

Antwerpen

BEDRAG IN EURO
800.000

Brugge

Brugge

486.500

Gent

Gent

700.000

Hasselt

Hasselt

228.000

Ieper

Ieper

260.000

Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van
Waas

Beveren, Kruibeke, Lokeren, Temse, Sint-Niklaas,
Sint-Gillis-Waas, Stekene, Waasmunster

320.000

Kortrijk

Kortrijk

205.000

Leuven

Leuven

229.000

Mechelen

Mechelen

227.000

Cultuuroverleg Meetjesland

Assenede, Eeklo, Kaprijke, Maldegem, Sint-Laureins,
Zelzate, Aalter, Knesselare, Lovendegem, Nevele,
Waarschoot, Zomergem, Evergem

309.000

Sint-Truiden

Sint-Truiden

200.000

Tongeren

Tongeren

132.506

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGC ( grondgebied 19 Brusselse gemeenten)

440.994

Projectvereniging Mijnstreek

As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder,
Houthalen-Helchteren, Maasmechelen

301.000

Projectvereniging TERF

Hooglede, Ingelmunster, Izegem, Lichtervelde, Moorslede,
Roeselare, Staden

327.000

Turnhout

Turnhout

204.000

Aalst

Aalst

200.000

Kempens Karakter

Grobbendonk, Herentals, Nijlen, Herenthout, Lille, Olen,
Vorselaar

200.000

TOTAAL

5.770.000

		
10.5.7.2
				

Werkingssubsidies aan erfgoedconvenants met provincies
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

Erfgoedconvenant

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

Limburg

Limburg

160.000

Vlaams-Brabant

Vlaams-Brabant

200.000

Antwerpen

Antwerpen

268.000

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaanderen

300.000

West-Vlaanderen

West-Vlaanderen

212.000

TOTAAL

1.140.000
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10.5.8

Cultureel-erfgoedpublicaties

		
10.5.8.1
				

Werkingssubsidies aan periodieke cultureel-erfgoedpublicaties
(decretale basis: Cultureel-erfgoeddecreet)

ORGANISATIE

GEMEENTE

Openbaar Kunstbezit in Vlaanderen

Gent

Centrum voor Studie en Documentatie

Schilde

7.500

Biekorf

Brugge

7.500

Genootschap voor Geschiedenis te Brugge

Brugge

7.500

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent

Gent

7.500

Vereniging der Antwerpsche Bibliophielen

Antwerpen

7.500

De Leiegouw, Vereniging voor Geschied, Taal en Volkskundig
Onderzoek in het Kortrijkse

Kortrijk

7.500

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
50.000

95.000

		

10.5.8.2

Periodieke publicaties Volkscultuur

publicatie

organisatie

Annalen

Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Ronse vzw

BEDRAG IN
EURO
945

Huldenbergs Heemblad

Heemkundige Kring van Huldenberg

945

Bos en Beverveld Jaarboek

Heemkring Bos en beverveld vzw

945

Jaarboek

Kruishoutemse Heem- en Geschiedkundige
Kring “Hultheim” vzw

945

Jaarboek Heemkring Scheldeveld

Heemkring Scheldeveld vzw

945

Jaarboek Heemkundige Kring Malle

Heemkundige Kring Malle vzw

945

Jaarboek 2007 Mortselse Heemkundige Kring

Mortselse Heemkundige Kring vzw

945

Jaarboek van de Heem- en Oudheidkundige Kring Zele

Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw

945

Molse Tijdingen

Molse Tijdingen vzw

945

De Heemschutter Gerardimontium

Geschied- en Heemkundige Kring
'Gerardimontium' vzw

945

Oost-Brabant – Heemkundig tijdschrift voor
het Hageland en Omgeving

Koninklijke Oost-Brabantse Werkgemeenschap Geschied- en Heemkundige Kring
voor het Hageland en Omgeving vzw

945

De Plate

Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring
De Plate vzw

945

Jaarboek Spaenhiers

SPAENHIERS, archeologisch-historische
kring Koekelare vzw

945

De Spycker

Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw

945

Het Oude Land van Aarschot

Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw

945

De Roede van Tielt

De Roede van Tielt vzw

945

De Horen

Koninklijke Heemkundige Kring
Sint-Hubertus Tervuren vzw

945

Jaarboek Heemkring Balen

Heemkring Balen vzw

945

Het Kasteel van Bornem

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

945

Jaarboek van de Vrijheid en het Land van Geel

Geels Geschiedkundig Genootschap vzw

945

Handelingen van de geschied- en oudheidkundige
kring van Oudenaarde

Geschied- en Oudheidkundige Kring van
Oudenaarde

945

Eigen Schoon en de Brabander

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundig
Genootschap van Vlaams-Brabant vzw

1.899

Gedenkschriften van de Oudheidkundige Kring van
het Land van Dendermonde

Land van Dendermonde vzw

1.899
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Bijdragen tot de geschiedenis van Deinze en Leiestreek

Kring voor Geschiedenis en Kunst van
Deinze en de Leiestreek vzw

1.899

Molenecho's - Vlaams Tijdschrift voor molinologie

Molenzorg vzw

1.899

Land van Aalst

Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst
vzw

1.899

TOTAAL

29.340

		

10.5.9

Ontwikkelingsgerichte projecten

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECTTITEL

BEDRAG IN EURO

Katholieke Universiteit Leuven

Leuven

Ontsluiting en valorisatie van de collectie
Michotte.

35.000

MMMechelen

Mechelen

De Hemel in Tegenlicht. (fase 2)

65.000

Archief en Museum voor het
Vlaams Leven te Brussel

Brussel

Migratie en herinnering. Erfgoed van nieuwe
Brusselaars.

15.000

Maria door Vlaanderen Gedragen

Antwerpen

Maria door Vlaanderen gedragen.

30.000

Gemeente Lint

Lint

Filmbank Azura.

25.000

Stad Poperinge

Poperinge

Lijssenthoek Military Hospital. Spiegel van de
Grote Oorlog - Daily Mirror of the Great War
in Flanders.

65.000

Centrum Vlaamse
Architectuurarchieven

Antwerpen

‘De meerwaarde van het archief’. Ontwikkeling en bekendmaking van methodiek voor
integratie van architectuurarchieven bij
hedendaagse ontwikkelingsgerichte ruimtelijke projecten. Case-studie vanuit het archief
Renaat Braem.

60.000

Artes. Leuven

Leuven

Rogier van der Weyden 1400/1464 - De Passie
van de Meester. (fase 2)

Thersites

Gent

Toneelstof. Publieksgerichte ontsluiting van
visueel erfgoed uit de Vlaamse theater- en
dansgeschiedenis. (fase 3)

30.000

Heemschut

Grimbergen

Bronnen en waterputten: platform voor kennisuitwisseling, inventarisering en ontsluiting.

20.000

Matrix. Centrum voor Nieuwe
Muziek

Leuven

Ontsluiting Vlaams hedendaags muzikaal erfgoed: pro-actief erfgoedbeleid en valorisatie
hedendaagse Vlaamse muziek. (fase 2)

25.000

Stedelijke Musea Kortrijk

Kortrijk

Vlasparlee: ontsluiting van vlasverhalen in
de streek van de Leie en de Mandel. (fase 2)

45.000

Kaas in Passendale

Zonnebeke

De terugkeer van de Melkbrigade: studie naar
de impact van een icoon en hervertaling naar
een hedendaagse context (fase 2).

30.000

Het Vervolg

HeusdenZolder

Erfgoedmobiel Mijnstreek, de teletijdmachine.
(fase 2)

30.000

Variaties, Koepelorganisatie voor
dialecten en oraal erfgoed in
Vlaanderen

Gent

Het digitale woordenboek van de Nederlandse
dialecten.

35.000

The New Belgica

Boom

Erfgoed in aanbouw. Van eerste poolreis tot
erfgoedgemeenschap. De Belgica als (ver)
bindend element voor een eigentijdse erfgoedwerking.

95.000

200.000

Familiekunde Vlaanderen

Roeselare

DNA-onderzoek en Familiekunde.

25.000

Gent Cultuurstad

Gent

Belichte stad. Dag en nacht in Gent.

35.000

Hogeschool Antwerpen

Antwerpen

Verwerven en ontsluiten van de collectie
Dubar.

66.000

Stichting de Bethune

Kortrijk

Publieke ontsluiting en valorisatie bibliotheek en archief Stichting de Bethune.

50.000

Stad Leuven

Leuven

Itinera Nova. Nieuwe Wegen naar de Digitale
Ontsluiting van Archiefbronnen.

70.000
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Vlaamse Vereniging voor Familiekunde

Brussel

Migratie, familie en erfgoedpraktijk. Van
'chain migration' tot nieuwe, aangepaste genealogische werkinstrumenten en modellen.

30.000

Scholengroep Sint-Michiel

Roeselare

Het patrimonium van het Klein Seminarie Roeselare. (fase 3)

20.000

Katholiek Onderwijs Geel Kasterlee

Geel

Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging. (fase 3)

40.000

Universiteit Gent

Gent

Liber Floridus. Wereldbeelden rond 1100.

55.000

Van Stoel tot Stoel

Gent

Vlaanderen vertelt. Onderzoek naar de behoefte, de haalbaarheid en de wenselijkheid
van een expertisecentrum vertelcultuur in
het kader van de ontsluiting van het orale
erfgoed in Vlaanderen. (fase 2)

35.000

Chirojeugd-Vlaanderen

Antwerpen

Chiro 75. Expertiseopbouw en ondersteuning
van de lokale erfgoedzorg in een jeugdbeweging. (fase 3)

20.000

Universiteit Antwerpen

Antwerpen

Ontwikkeling van expertise en expertise-uitwisseling in verband met de ontsluiting van
erfgoed over immigratie naar Vlaanderen en
Brussel in de 20ste eeuw. (fase 2)

35.000

Provinciale Hogeschool Limburg

Hasselt

Vlaams Cultureel-Erfgoed Game (CEGA): MaxiMine.

50.000

Archief en Museum voor het
Vlaams Leven te Brussel

Brussel

Herinnering en Migratie. Verenigingen van
nieuwe Brusselaars in het interbellum.

18.000

Playing the Past

Gent

LULLABIES: Slaaprituelen en wiegeliedjes, onontgonnen immaterieel erfgoed. Een traject
langsheen verschillende culturen, van Vlaanderen tot over de Middellandse zee.

30.000

Mobiliteitserfgoed Tram en Autobus

Mechelen

Inventarisatieproject Collectie Mobiel Erfgoed - Tram en Bus.

40.000

Museum Vlaamse Minderbroeders

Sint-Truiden

Ontsluiting project mondelinge geschiedenis: ‘Franciscus achterna… minderbroeders
getuigen’.

25.000

Alamire Foundation, internationaal centrum voor de studie van
de muziek in de Lage Landen.

Leuven

Inventarisatie van antifonaria bewaard in
Vlaanderen. (fase 2)

50.000

KIF KIF

Vorst

Origins.

39.000

Hogeschool Antwerpen

Antwerpen

Inventarisatie en ontsluiting van de Vlaamse
operaproductie via een overkoepelende catalogus.

16.000

M

Leuven

De Anjoubijbel. Een Meesterwerk uit de 14e
eeuw ontrafeld.

45.000

M

Leuven

Congo@Leuven. Meesterstukken uit Mayombe.

14.000

M

Leuven

Venster op Leuven. Ontsluiting van de topografische prentencollecties van M en andere
Leuvense erfgoedbewaarders.

40.000

The Maarten van Severen
Foundation

Gent

Inventariseren en ontsluiten van het archief
Maarten Van Severen.

90.000

Vrienden van het Museum van
Hedendaagse Kunst Antwerpen

Antwerpen

Hammers Up! Panamareko's Biekorfstraat 2
(fase 3)

75.000

TOTAAL

1.818.000
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ORGANISATOR

TITEL
TENTOONSTELLING

10.5.10

Bruikleen

LOCATIE

GEMEENTE

BEGINDATUM

EINDDATUM

KUNSTENAAR

TITEL VAN
HET WERK

KunstMuseum
Bonn

Tentoonstelling
'Raoul De Keyser' at Kunstmuseum Bonn

Kunstmuseum Bonn

Bonn

6/08/2009

11/10/2009

De Keyser
Raoul

Camping III

KunstMuseum
Bonn

Tentoonstelling
'Raoul De Keyser' at Kunstmuseum Bonn

Kunstmuseum Bonn

Bonn

6/08/2009

11/10/2009

De Keyser
Raoul

Templeuve

Middelheimmuseum Antwerpen

Tentoonstelling 'A Meeting
Between the
Tragic and the
Funny'

Hessenhuis

Antwerpen

29/11/2008

31/01/2009

Matyn
Michèle

Home Town
Story, 2005

Middelheimmuseum Antwerpen

Tentoonstelling 'A Meeting
Between the
Tragic and the
Funny'

Hessenhuis

Antwerpen

29/11/2008

31/01/2009

Matyn
Michèle

Ovaal Tragedy,
2005-2007

San Francisco
Museum of
Modern Art

Tentoonstelling
Luc Tuymans

The Wexner
Centre for
the Arts

Columbus

20/09/2009

3/01/2010

Tuymans Luc

La correspondance

San Francisco
Museum of
Modern Art

Tentoonstelling
Luc Tuymans

San Francisco
Museum of
Modern Art

San Francisco

13/02/2010

16/05/2010

Tuymans Luc

La correspondance

San Francisco
Museum of
Modern Art

Tentoonstelling
Luc Tuymans

Dallas
Museum of
Art

Dallas

13/06/2010

6/09/2010

Tuymans Luc

La correspondance

San Francisco
Museum of
Modern Art

Tentoonstelling
Luc Tuymans

Museum of
Contemporary Art

Chicago

2/10/2010

1/01/2011

Tuymans Luc

La correspondance

San Francisco
Museum of
Modern Art

Tentoonstelling
Luc Tuymans

Palais des
Beaux-Arts

Brussel

1/01/2011

1/05/2011

Tuymans Luc

La corespondance

Vincent Van
Goghhuis Zundert

Tentoonstelling
'Raveel & Van
Gogh'

Vincent Van
Goghhuis

Zundert

7/03/2009

23/08/2009

Raveel Roger

Zaaier, 1954

Vincent Van
Goghhuis Zundert

Tentoonstelling
'Raveel & Van
Gogh'

Vincent Van
Goghhuis

Zundert

7/03/2009

23/08/2009

Raveel Roger

Boomgaard,
1945

Koninklijke
Musea voor
Schone Kunsten

Tentoonstelling
'Theo van Doesburg and the
International
Avant-Garde'

Stedelijk
Museum De
Lakenhal

Leiden

16/10/2009

3/01/2010

Peeters
Jozef

Olie nr. 21

Koninkljke
Musea Voor
Schone Kunsten

Tentoonstelling
'Theo van Doesburg and the
International
Avant-Garde'

Tate Modern

Londen

3/02/2010

3/05/2010

Peeters
Jozef

Olie nr. 21

Stad Antwerpen

Tentoonstelling
'A Story of the
Image. Old and
new Masters
from Antwerp'

Shanghai
Art Museum

Shanghai

30/04/2009

21/06/2009

Brouwer
Adriaan

Oude man in
een kroeg

Stad Antwerpen

Tentoonstelling 'A Story
of the Image.
Old and new
Masters from
Antwerp'

National
Museum of
Singapore

Singapore

13/08/2009

4/10/2009

Brouwer
Adriaan

Oude man in
een kroeg

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Le Phare
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Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Jeunesse

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

L'Aventure

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling 'Masereel
en de zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

L'Enseigne

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling 'Masereel
en de zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
frans

La Vague

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling 'Masereel
en de zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
frans

Zonder titel

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling 'Masereel
en de zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Vieux Port

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling 'Masereel
en de zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Retour du
travail

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Zonder titel
(Sauveur du
monde)

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

L'Homme aux
chaines

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Le mousse

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Dans la matûre, Marin

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Dockhand

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Ohe

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Promenade

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Oiseaux de mer

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Vacances

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Dieux marins

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Pauvres sirene

Stadsbestuur
Blankenberge

Tentoonstelling
'Masereel en de
zee'

CC-Casino
Blankenberge

Blankenberge

1/07/2009

4/10/2009

Masereel
Frans

Venus

Joods Museum
van België

Tentoonstelling
Arno Stern

Joods
Museum van
België

Brussel

12/11/2009

21/02/2010

Stern Arno

Museum Dr
Guislain

Tentoonstelling
'Uit het geheugen, Over weten
en vergeten'

Museum Dr
Guislain

Gent

10/10/2009

2/05/2010

Van Caeckenbergh
Patrick
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Museum dr
Guislain

Tentoonstelling
'Uit het geheugen. Over weten
en vergeten'

Museum Dr
Guislain

Gent

10/10/2009

2/05/2010

Van Caeckenbergh
Patrick

Abracadabra

Design Museum Gent

Tentoonstelling
Siegfried De
Buck

Design Museum Gent

Gent

30/10/2009

7/02/2010

De Buck
Siegfried

Juweel X30

Museum voor
Schone Kunsten Gent

Tentoonstelling
Gustave van de
Woestyne

Museum
voor Schone Kunsten
Gent

Gent

26/03/2010

27/06/2010

Van de
Woestyne
Gustave

Balkon met
bloemen

Museum voor
Schone Kunsten Gent

Tentoonstelling
Gustave van de
Woestyne

Museum
voor Schone Kunsten
Gent

Gent

26/03/2010

27/06/2010

Van de
Woestyne
Gustave

De twee jonge
meisjes

Museum voor
Schone Kunsten Gent

Tentoonstelling Gustave
van de Woestyne

Museum
voor Schone Kunsten
Gent

Gent

26/03/2010

27/06/2010

Van de
Woestyne
Gustave

De kreupele

Museum voor
Schone Kunsten Gent

Tentoonstelling Gustave
van de Woestyne

Museum
voor Schone Kunsten
Gent

Gent

26/03/2010

27/06/2010

Van de
Woestyne
Gustave

Christus met
spade

Project Urbain Mulkers

Tentoonstelling Urbain
Mulkers

Musée de la
vie Wallonne Luik

Luik

2/10/2009

22/11/2009

Mulkers
Urbain

Driedelige
atlas WOCXs

Project Urbain Mulkers

Tentoonstelling Urbain
Mulkers

Musée de la
vie Wallonne Luik

Luik

2/10/2009

22/11/2009

Mulkers
Urbain

Registratieschilderij

Project urbain Mulkers

Tentoonstelling Urbain
Mulkers

Musée de la
vie Wallonne Luik

Luik

2/10/2009

22/11/2009

Mulkers
Urbain

Registratieschilderij

Museum Belvédère Heerenveen

Tentoonstelling
'Eb en Vloed'

Museum
Belvédère
Heerenveen

HeerenveenOranjewoud

19/12/2009

7/03/2010

Tytgat Edgard

Vier jonge
meisjes in een
boot

MSK Gent en
Bunkamura
Museum of Art
Tokyo

Tentoonstelling 'Drie generaties Vlaamse
kunst uit de
streek van SintMartens-Latem
en de Leie'

Himeji City
Museum of
Art

Himeji

11/07/2010

29/08/2010

Van den
Berghe
Frits

Slapende boer

MSK Gent en
Bunkamura
Museum of Art
Tokyo

Tentoonstelling 'Drie generaties Vlaamse
kunst uit de
streek van SintMartens-Latem
en de Leie'

The Bunkamura
Museum of
Art

Tokyo

4/09/2010

24/10/2010

Van den
Berghe
Frits

Slapende boer

MSK Gent en
Bunkamura
Museum of Art
Tokyo

Tentoonstelling 'Drie generaties Vlaamse
kunst uit de
streek van SintMartens-Latem
en de Leie'

Okuda Genso Museum

Miyoshi

30/10/2010

10/01/2011

Van den
Berghe
Frits

Slapende boer

APT International Inc.
Tokyo

Tentoonstelling 'Masterpieces of Modern
Belgian Art
: The Collection of Royal
Museum of Fine
Arts An

The museum
of Modern
Art - Ibaraki

Ibaraki

6/02/2010

28/03/2010

Morren
George

Binnenhuis Intérieur

APT International Inc.
Tokyo

Tentoonstelling 'Masterpieces of Modern
Belgian Art
: The Collection of Royal
Museum of Fine
Arts An

Hiroshima
Museum of
Art

Hiroshima

4/04/2010

28/05/2010

Morren
George

Binnenhuis Intérieur
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APT International Inc.
Tokyo

Tentoonstelling 'Masterpieces of Modern
Belgian Art
: The Collection of Royal
Museum of Fine
Arts An

Shimane
Museum of
Art

Shimane

4/06/2010

19/06/2010

Morren
George

Binnenhuis Intérieur

APT International Inc.
Tokyo

Tentoonstelling 'Masterpieces of Modern
Belgian Art
: The Collection of Royal
Museum of Fine
Arts An

Opera City
Art Gallery

Tokyo

28/07/2010

3/10/2010

Morren
George

Binnenhuis Intérieur

KMSK Antwerpen

Tentoonstelling 'Closing
Time'

KMSK Antwerpen

Antwerpen

24/04/2010

17/10/2010

Vanriet Jan

Grand-Hornu
Images

Tentoonstelling 'Le fabuleux destin du
quotidien'

Musée des
Arts Contemporains

Hornu

7/02/2010

23/05/2010

Heyvaert
René

Gewrongen
laddertje

Grand-Hornu
Images

Tentoonstelling 'Le fabuleux destin du
quotidien'

Musée des
Arts Contemporains

Hornu

7/02/2010

23/05/2010

Heyvaert
René

Ingezaagde
unalit lat

Grand-Hornu
Images

Tentoonstelling 'Le fabuleux destin du
quotidien'

Musée des
Arts Contemporains

Hornu

7/02/2010

23/05/2010

Heyvaert
René

Kubus-BolBalk- steenbalkje

Stad aan Zee
Oostende

Tentoonstelling Maurice
Boel

Venetiaanse Gaanderijen

Oostende

13/02/2010

18/04/2010

Boel
Maurice

		

10.5.11		

Wroeging

Compositie
(1955)

Aankopen M HKA

KUNSTENAAR

TITEL WERK

BEDRAG IN EURO

EIJKELBOOM Hans

Fotonotities, 1992 - 2007 (installatie/fotografie 160 panelen die samen 1 werk vormen - afm. 60 x 50 cm per paneel)

12.100

TUYMANS Luc

The Spiritual Exercises, 2007 (portfolio van 7 lithographiën op basis van
7 stenen - editie/oplage 38/50 (50 +5 AP + 5 HC) - afm, 56 x 69 cm)

18.150

VERCRUYSSE Jan

Mes 1, nr 01/21 (inox, glas, zilver - afm. 1,5 x 24 x 2 cm - met speciaal
ontworpen doosje met etiket, gesigneerd en een zijden doekje)

2.250

TUYMANS Luc

Zelfportret, 1982 (zeefdruk - 14 drukgangen op Somerset Velvet 250
gram- newsprint gray 50 x 65 cm - uitgave 2007 - KUNST VOOR AUTISME
-druk Roger Vandaele V-editie)

1.815

Suspended, 2007 (zeefdruk op Somerset White 250 gram 56 x 75 cm beeld 30 hoog - 20 breed - oplage 100 ex. - uitgave Ludion)

1.815

ALIMPIEV Victor &
ZHUNIN Marian

Ode, 2001 (DVD - video - duur 34'30" - single channel video installation
- editie 1 of 5)

4.000

YANG ZHENZHONG

I Will Die, 2000.10 (single channel video - duur 12 minuten - multichannel projection - editie 5)
On the pillow, 2000 (8 B/W foto's - editie 5)

XU ZHEN

YANG FUDONG

16.500
16.500

I'm changing here, 2000 (installatie/performance - projection, sound editie 5)

16.500

Problem of Colorfulness, 2000 (kleurenfotografie op aluminium - editie 5)

16.500

Tonight Moon, 2000 (video-installatie - videos)

11.000

Forest Diary, 2000 (kleurenfotografie - fotocollage - 360 beelden - editie 5)

11.000

Shenjia Alley. Fairy, 2000 (kleurenfotografie - 4 stuks - editie 5)
TOTAAL

12.000
140.130
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10.5.12

Vlaamse Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed

In de Vlaamse Inventaris voor immaterieel Cultureel Erfgoed bevonden zich op 31
december 18 elementen die bij ministerieel besluit van de Vlaamse minister bevoegd voor cultuur
werden opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging
De Heilig-Bloedprocessie van Hoogstraten
Het Oud Limburgs Schuttersfeest
De Vlaamse Gebarentaal
De Houtem Jaarmarkt van Sint – Lievens – Houtem
De Heilg Bloedprocessie van Brugge
Het Aalst Carnaval
Het Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand van Geraardsbergen
De Sint Rochusverlichting van Aarschot
De Fiertelommegang of Fiertel van Ronse
De Boeteprocessie Veurne
De Valkerij, levend werelderfgoed
De Garnaalvisserij te paard
Sinterklaas / Sint Maarten
De Reuzen en het Ros Beiaard met de ommegangen van Dendermonde
Het Jaartallenleven van Leuven
De Bommelsfeesten van Ronse
De Virga Jessefeesten in Hasselt
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10.6

Internationaal

10.6.1
Binnen het Kunstendecreet
		
10.6.1.1
Projecten
			
Overzicht
Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Architectuur en vormgeving

3

3

Audiovisueel

3

2

Beeldende kunst

44

26

Dans

3

2

Mengvorm

2

1

65.000,00

Muziek

10

8

153.600,00

Muziektheater

1

0

0,00

Theater

3

1

14.000,00

Totaal

69

43

			

Bedrag in euro
40.000,00
14.000,00
189.200,00
21.000,00

496.800,00

Architectuur en vormgeving

Naam

Initiatief

Landen

Berlage Institute

City Visions Europe

Frankrijk, Slovakije,
Tsjechië en Vlaanderen

Bedrag in euro

Material ConneXion

tentoonstelling Bits and Pieces (Thomas Lommée en
Dries Verbruggen) New York

Verenigde Staten

Haus der Kunst
Stiftung

tentoonstelling van Martin Margiela

Duitsland

Totaal

20.000,00
5.000,00
15.000,00
40.000,00

			

Audiovisueel

Naam

Initiatief

Landen

Nova vzw

Doc.be / vertoningen en masterclasses in Beijing met zijprogramma in Shanghai, Guangzhou en Kunming

China

8.000,00

roARaTorio

Vlaamse deelname aan 'Rencontres Internationales Paris/
Berlin/Madrid 2009'

Spanje

6.000,00

Totaal

Bedrag in euro

14.000,00

			

Beeldende kunst

Naam

Initiatief

Landen

Aerts Michaël

Michaël Aerts en Vadim Vosters - White Box, NY, tijdens
Performa 09

USA

Art Foundation
Moscow Biennale

Luc Tuymans - Special guest of the Third Moscow Biennale
of Contemporary Art

Rusland

Bucquoy Jan

Homo Ludens Londen

GB

5.000,00

Camden Arts
Centre

tentoonstelling Ria Pacquée

UK

5.000,00

Centre d'art contemporain d'Ivry
- Le Crédac

tentoonstelling Geert Goiris

Frankrijk

4.000,00

Contemporary Art
Museum St. Louis

de deelname van Patrick van Caeckenbergh aan de tentoonstelling "For the blind man in the dark room looking for
the black cat that isn't there"

USA

9.000,00

Dedans-Dehors

tentoonstelling Leo Copers

Frankrijk

3.000,00

Dialekt Kunstverein

tentoonstelling Andy Wauman

Duitsland

3.000,00
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Dialekt Kunstverein

Solotentoonstelling van Lara Dhondt "Time-Waste"

Duitsland

1.800,00

Fonds Régional
d'art contemporain des Pays de
la Loire

tentoonstelling Anne-Mie Van Kerckhoven

Frankrijk

1.900,00

Fundação Caixa
Geral de Depósitos - Culturgest
Private Cultural
Foundation

tentoonstelling Jos de Gruyter en Harald Thys

Portugal

12.000,00

Galerie Art &
Essai / Service
Culturel

tentoonstellingT Wesley Mueris

Frankrijk

4.800,00

GYPEX vzw

tentoonstelling PRO CHOICE

Wenen

6.000,00

International
Center of Photography

de uitreiking van een ICP infinity Award aan Aglaia Konrad

USA

2.600,00

Istituto Italiano
de Cultura

tentoonstelling David Claerbout

Israel

6.000,00

Kestnergesellschaft

Solo tentoonstelling Michaël Borremans: "Automat"

Duitsland

14.000,00

Kunstmuseum
Bonn

tentoonstelling Raoul De Keyser

Duitsland

30.000,00

Limited Editions
vzw

de residentie van Ronny Heiremans en Katleen Vermeir in
het CEAC, Xiamen

China

7.500,00

Museum für die
Kunst der Gegenwart

tentoonstelling Aglaia Konrad

Duitsland

6.000,00

Red Shoes Bureau

Retrospectieve Hans Op de Beeck

Frankrijk

3.500,00

Stichting SMART
project space

tentoonstelling Richard venlet

Nederland

10.000,00

Stichting V2-Organisatie

Warum 2.0 Stefaan Decostere

Nederland

2.000,00

Tas Nele

Temporary City Berlin

Duitsland

10.000,00

The University of
New Mexico - The
Harwood Foundation

tentoonstelling Anne Ausloos (Desert Passage Exhibition)

USA

2.000,00

Universitaire Associatie Brussel

internationale ontsluiting van het œuvre van Luc Deleu

ontvangst van
internationale
sprekers

6.000,00

Vermeersch Pieter

tentoonstelling Pieter Vermeersch New York

USA

Totaal

11.000,00
189.200,00

			

Dans

Naam

Initiatief

Landen

Continuum vzw

internationale voorstellingen Brice Leroux

Zwitserland,
Spanje, Singapore

We Go vzw

'Platform 32.27.25' - een uitwisselingsproject tussen België,
Zuid-Afrika en Mozambique onder leiding van Benjamin Vandewalle.

Zuid-Afrika,
Mozambique

Totaal

Bedrag in euro
6.000,00

15.000,00

21.000,00
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Mengvorm

Naam

Initiatief

Landen

Corban vzw

The Guests - interactieve dansvoorstelling van Panaibra
Gabriel & Walter Verdin

Mozambique

			

Bedrag in euro
65.000,00

Muziek

Naam

Initiatief

Landen

Bedrag in euro

Collegium Marianum - Tyn Vocational School

ensemble La Caccia op 10e festival early music

Tsjechië

2.600,00

Flanders Recorder Quartet/Vier
op 'n Rij vzw

concertreis Verenigde Staten en Canada

Verenigde Staten, Canada

7.000,00

Het Collectief
vzw

Het Collectief in Brazilië - ein musicalisches Opfer 'revisited'

Brazilië

5.000,00

I Solisti del
Vento vzw

internationale werking 2009

Verschillende
landen

Jazz Brugge vzw

deelname aan en mede-organisatie van Bamako Jazz Festival

Mali

Jazz Brugge vzw

Flemish Jazz Meeting 09

Ontvangst
buitenlandse
artiesten

Via Lactea vzw

Balkan Banquets - artistieke werkverblijven in Bosnië-Herzegovina en Servië en concerten in Vlaanderen, Nederland
en Frankrijk

Bosnië-Herzegovina, Servië, Nederland
en Frankrijk

7.000,00

Via Lactea vzw

Balkan Banquets

Servië, BosniëHercegovina

15.000,00

Totaal

90.000,00
7.000,00
20.000,00

153.600,00

			

Theater

Naam

Initiatief

Landen

Huis en Festival
aan de Werf

presentatie Vlaams werk op Festival a/d Werf

Nederland

		
10.6.1.2
			

Bedrag in euro
14.000,00

Werkverblijven
Overzicht

Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Beeldende kunst

12

8

33.600,00

Dans

3

2

11.750,00

Muziek

4

3

9.300,00

Theater

2

1

6.500,00

Totaal

21

14
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Beeldende kunst

Naam

Initiatief

Landen

Benhelima Charif

werkverblijf Bag factory Johannesburg

Zuid Afrika

5.000,00

De Boeck Lieven

werkverblijf Virtueel museum Zuidas in Amsterdam

Nederland

3.000,00

De Mits Trees

werkverblijf IJsland bij SIM april 2009

Ijsland

2.000,00

De Vos Sarah

werkverblijf in Stichting De Ateliers 63

Nederland

6.000,00

Dierckx Ben

werkverblijf ISCP NY

USA

3.000,00

Jaekers Berten

werkverblijf in De Ateliers in Amsterdam

Nederland

6.000,00

Merregaerts
Nadia

werkverblijf EKWC 's Hertogenbosch

Nederland

2.600,00

Quireyns Alan

werkverblijf in de Appel in Amsterdam

Nederland

Totaal

Bedrag in euro

6.000,00
33.600,00

			

Dans

Naam

Initiatief

Landen

danceWEB

deelname danceWEB Scholarship Gilles Polet, Bert Roman,
Aline Kristin Mohl, Kyung Eun Lee en Salka Ardal Rosengren

Oostenrijk

Good Move vzw

Heather Lang Show - werkverblijf aan CAMP in Massachussetts

Verenigde
Staten

Totaal

Bedrag in euro
10.750,00
1.000,00
11.750,00

			

Muziek

Naam

Initiatief

Landen

Brewaeys Luc

Residentie in het kader van de culturele uitwisseling/samenwerking Vlaanderen-Québec

Canada

4.000,00

Viaene Els

deelname aan het Mamory Sound Project

Brazilië

3.000,00

Weijters Bram

International workshop in jazz and creative music residency

Canada

2.300,00

Totaal

Bedrag in euro

9.300,00

			

Theater

Naam

Initiatief

Landen

Alibi vzw

‘Brussel, België en Buenos Aires, Het enige echte Alakaloef
Theater’

Argentinië

		
10.6.1.3
			

Bedrag in euro
6.500,00

Netwerkorganisaties
Overzicht

Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Beeldende kunst

1

0

0,00

Mengvorm

6

4

77.000,00

Muziek

1

1

30.000,00

Sociaal-artistiek

1

1

15.000,00

Totaal

9

6

122.000,00
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Bedrag in euro

INTERNATIONAAL

			

Mengvorm

Naam

Initiatief

European Festivals Association

werkingskosten EFA

Bedrag in euro
20.000,00
30.000,00

Informal European Theatre Meeting vzw

werkingskosten IETM

on-the-move.org vzw

werkingskosten on-the-move.org

Performing Arts League Europe vzw

werkingskosten PEARLE

7.000,00
20.000,00

Totaal

77.000,00

			

Muziek

Naam

Initiatief

International Association of Music Information Centres

jaarwerking secretariaat IAMIC

			

Bedrag in euro
30.000,00

Sociaal-artistiek

Naam

Initiatief

Sering vzw

Uitbouw internationaal netwerk voor gemeenschapstheaters

		
10.6.1.4
			

Bedrag in euro
15.000,00

Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten
Overzicht

Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Architectuur en vormgeving

8

7

9.790,00

Audiovisueel

9

4

6.600,00

Beeldende kunst

152

109

Dans

44

35

Film

3

0

Letteren

5

2

650,00

Mengvorm

9

6

3.680,00

Muziek

274

177

Muziektheater

4

2

Theater

55

38

Totaal

563

380

			

Bedrag in euro

101.219,00
42.045,00
0,00

228.014,00
4.440,00
89.605,00
486.043,00

Architectuur en vormgeving

Naam

Initiatief

Landen

Arc en Rêve
Centre
d'Architecture

ontvangst van Vlaamse architecten

Frankrijk

4.200,00

DAMnville vzw

de tentoonstelling van 25 prototype stoelen in een
kerk in Milaan tijdens het Salone del Mobile

Italië

3.000,00

DAMnville vzw

het initiatief Peach Kauch: Damn° Design talks

USA en Turkije + ontvangst

1.500,00

De Bock Katelijne

de tentoonstelling in het San Jose museum of Quilts
and Textiles en de Leeds Gallery - Earlham College
in Richmond

USA

200,00

350,00

De Muynck Bert

de deelname aan 'City Move Interdesign'

Zweden

Devos Rika

de deelname aan het congres "Luminous architecture in the 20th Century"

Frankrijk

Indianapolis Museum of Art

de deelname van Beatrice de Lafontaine aan het symposium "Shaping The New Century: A Two Day International Design Symposium"

USA

Totaal

Bedrag in euro

90,00
450,00

9.790,00
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INTERNATIONAAL

			

Audiovisueel

Naam

Initiatief

Landen

Michielsen Sarah

het maken van een fotodocumentaire

Bosnië-Herzegovina

570,00

Roncada Arno

de deelname aan Quad & Format International Photography Festival

U.K.

400,00

Universitaire Associatie Brussel

het maken van videobeelden van een prestigieuze
theatervoorstelling gebaseerd op Malcolm Lowry's
roman Under the Volcano

Mexico

Visualantics vzw

de presentatie van hun kortfilm op Short Film Corner op het Festival de Cannes

Frankrijk

Totaal

Bedrag in euro

5.000,00

630,00
6.600,00

			

Beeldende kunst

Naam

Initiatief

Landen

Denys Ward

het geven van een tentoonstelling "With your eyes
only" in Kunstverein Medienturm

Oostenrijk

Overheul Sven

de deelname aan de expositie in Hackney

UK

Vandeput
Bart(aku)

de residentie bij Periferry

India

1.225,00

(K)NOW ART vzw

de ontvangst van buitenlandse kunstenaars

ontvangst in Vlaanderen

2.000,00

Abul-Dahab Mai

de deelname aan "Objectif Exhitions to the Calcutta
Art Research Foundation

India

700,00

Aliaj Robert

de deelname aan "53ste internationale kunst, tentoonstelling van de Biënnale van Venetië

Italië

400,00

AndWhatBeside(s)
Death vzw

het geven van de voorstelling van het project Sensorama

Frankrijk

Arnolfini

de deelname van Vlaamse kunstenaars aan een tentoonstelling

U.K.

600,00

Baeken Serge

de deelname aan '5th Krüger workshop'

Duitsland

390,00

Bergé David

het geven van workshops over fotografie

U.S.A.

350,00

Billet Greet

het maken van een muurschildering met videoprojectie

Brazilië

670,00

Billet Greet

de deelname aan de groepstentoonstelling 'With
your eyes only' in Kunstverein Medienturm

Oostenrijk

450,00

Bogaerts Rudi

de deelname aan de Biënnale van Venetië met de tentoonstelling 'Last day of Magic'

Italië

490,00

Bollansée MarieJulia

de tentoonstelling op het Kurye Video Festival

Turkije

500,00

Borghouts Karin

de deelname aan de tentoonstelling 'Internationaal
Fotofestival'

Bulgarije

420,00

Bucquoy Jan

het project "Homo Ludens" de spelende mens voor
reis- of verblijf- of transportkosten naar Londen

Groot-Brittannië

7.000,00

Campens Angélique

de deelname aan Capacete residency program voor
het geven van lezingen en workshops

Brazilië

1.225,00

Cardon Eva

het geven van een solotentoonstelling 'Forget Me
Not'

Australië

800,00

Center for Contemporary Art
Futura

de presentatie door Gert Robijns met het werk "Even
ademhalen" tijdens The Eventual Exhibition

Tsjechië

500,00

Cesteleyn Ann

de deelname aan de voorbereiding van de 'Gwangju
Biënnale

Zuid-Korea

670,00

Clarisse Jelle

de deelname aan het residentieprogramma 'Coup de
Pouce' op uitnodiging van L'H du Siège

Frankrijk

Cole Stijn

de deelname met project op de "Previeuw Art Fair"

Duitsland

Coppens Liesbeth

de deelname als gastspreker aan het '2009 Conference on International Opportunities in the Arts'

USA
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Bedrag in euro
473,00
62,00

1.500,00

1.500,00
833,00
1.000,00

INTERNATIONAAL

Crabeels Cel

de deelname aan NEXT: The Invitational Exhibition
of Emerging Art in Chicago (zie ook dossier Carina
Gosselé)

USA

800,00

Daems Anne

de opnames van de video met als werktitel Girl Talk
Men Do en I'm Not your Sugar Daddy

USA

750,00

Dalemans Jan

de deelname van twee personen aan internationale
tentoonstelling "Jeugdzonde"

Nederland

553,00

Danscentrum
Jette vzw

het project van Laida Aldaz en Adriana Soleto

U.S.A.

490,00

De Clercq Anouk

de deelname aan tentoonstelling MoCa

China

390,00

De Decker Koen

de deelname aan de tentoonstelling openbare
ruimte

Polen

250,00

de Pelsmacker
Hans

deelname aan de subexpositie I-DEAS op het jaarlijkse design- en meubelgebeuren I-DECO in Istanbul

Turkije

2.500,00

De Pooter Jan

het maken van een solo project

Duitsland

245,00

De Wilde Frederik

de deelname aan het Lightwave Festival and Exhibition met de installatie "Electric Organ Discharge"

Ierland

300,00

Dementieva
Alexandra

de deelname aan tentoonstelling in het kader van '3
Moskou Biënnale'

Rusland

350,00

Denys Ward

de deelname aan de tentoonstelling "With your Eyes
Only"

Oostenrijk

630,00

Desmet Tania

het artistieke project Buyssen

Groot-Brittannië

300,00

Devos Danny

de deelname aan 'Performance evenement in R.I.T.E.S.

Singapore

Dipartimento Curatoriale Mobile

de solotentoonstelling van de Vlaamse kunstenaars Jos De Gruyter en Harald Thys

Italië

1.300,00

Drieluik vzw

de ontvangst van buitenlandse artiesten voor het
project 'Tempus Arti'

Nederland, Duitsland,
Cyprus, Zwitserland,
Israël, Spanje en Hongarije

6.000,00

Ervinck Nick

de deelname aan de tentoonstelling in MOCA Shanghai eArts Festival

China

Ervinck Nick

het geven van een solo-tentoonstelling in Kunstverein Ahlen

Duitsland

Fantaman Productions y Matelisto
Contemporary
Movements vzw

de deelname van Filip Van Dingenen aan 'International Conference between Three Continents

USA

500,00

Fantaman Productions y Matelisto
Contemporary
Movements vzw

de deelname van Filip Van Dingenen met 'Slieve Bloom
Mountains-The Walk'

Ierland

360,00

Fink Christoph

de studiereis naar Palestina met als doel het leggen van contacten en het opstarten van een project

Palestina

Fink Christoph

voor een plastisch-akoustische interventie in het
concert 'carte noir/carte blanche'

Duitsland

238,00

Frankfurter
Kunstverein

de ontvangst van Wim Delvoye voor deelname aan
groepstentoonstelling "Notions of the Artist"

Duitsland

1.240,00

Fundacion Privada Art Aids

de deelname van twee Vlaamse kunstenaars aan
'More to Love: the Art of Living Together'

Spanje

1.200,00

Gaga vzw

de publiekspresentatie van het project GAGARIN en
de deelname aan de kunstboekenbeurs CAA 2009

USA

1.000,00

Gaga vzw

de deelname aan 'London Art Book Fair in de Witchapel Gallery'

UK

630,00

390,00
1.500,00

1.000,00

490,00

Gaga vzw

de deelname aan New York Art Book Fair

USA

Gillis Christianne

de deelname aan Volta5

Zwitserland

Ginckels Pieterjan

de opbouw en opening tentoonstelling "Reversed
Images"

USA

368,00

Gosselé Carina

de uitvoering van verschillende performances in
samenwerking met Cel Crabeels

USA

800,00
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490,00
1.500,00

INTERNATIONAAL

Gosselé Carina

de deelname aan de tentoonstelling 'The Art of Appropriation & Kurt Schwitters aan de universiteit
van Chester samen met Michael Laird

Groot-Brittannië

Hanssen Karin

de deelname aan de tentoonstelling UN-SCR-1325 NYC

USA

Het Laatste Huis
vzw

de deelname aan Ceramic workshop in Atelier Janja
Gora

Kroatië

350,00

450,00
1.100,00

Het Pakt! vzw

het opvoeren van een fictieve fanfare

Frankrijk

420,00

Huysmans Debby

de deelname aan internationale kunstbeurs project
"Sibir"

Rusland

294,00

Kunsthalle Bern

de ontvangst van Narcisse Tordoir en Steve van den
Bosch voor deelname aan de tentoonstelling

Zwitserland

Kunsthaus Essen
e.V.

de ontvangst van Belgische fotografen voor tentoonstelling over eigen werk in Duitsland

Duitsland

980,00

Künstlerhaus
Stuttgart

de deelname van Gon Zifroni aan de groepstentoonstelling Metahaven

Duitsland

735,00

Lauwaert Beatrijs

de deelname aan de groepstentoonstelling 'Artisti
al Muro' in Padua (Padova)

Italië

500,00

Lauwers Thierry

de deelname aan het 17th International Woodsculpting Symposium

Finland

200,00

Leech Adam

de deelname aan de officiële opening van de Biënnale om zijn werk te kunnen toelichten

Duitsland

Leyn Maaike

de deelname aan Universam een interantional art
fair in het kader van de Moscow Biënnale

Rusland

Logement vzw

de ontvangst van buitenlandse kunstenaar's

ontvangst buitenlandse kunstenaars

Maes Annemie

de deelname aan tentoonstelling Signals of exhibition en deelname festival Pixelache

Finland

500,00

Maes Annemie

de deelname aan de tentoonstelling 'Sharazad' en
deelname aan symposium

Syrie

370,00

Malstaf Lawrence

de deelname aan 'The Cyberarts exhibition Ars Electronica Festival"

Oostenrijk

770,00

Metten Philip

het geven van een performance met twee personen in
Robert Miller Gallery

USA

450,00

Muller Sofie

het geven van de tentoonstelling 'UN-SCR-1325'

USA

450,00

Onderbeke Tim

de deelname aan de tentoonstelling 'Künstlerkollektiv GM'

Zwitserland

470,00

Onderbeke Tim

het geven van de tentoonstellin 'I Love Paris' in het
Issue Museum

Frankrijk

315,00

Opsomer Els

het geven van een presentatie in Ramallah Mahatta
gallery

Palestina

595,00

Outlandish vzw

de tentoonstelling van Sarah Van Marcke, fotografisch onderzoek en uitbreiding van het œuvre van
Sarah Van Marcke

Brazilië

1.000,00

Reijnders Leo

de opnames verbonden aan het radioprogramma 'De
Wolkenbreier(s)

U.S.A.

2.000,00

Renneboog Lucie

de solo show 'mmmmm' - DIAGRAM \ naïf and mymaybe
stupid summary of something we knew

Duitsland

1.000,00

Rooms Veerle

de deelname aan 6de Internationale Biënnale Novosibirsk en het geven van lezingen en workshops
in Novokuznetskbr

Rusland

1.600,00

Ryslavy Kurt

transport werk naar Museu de belles Arts de Castello Avida (Castellon de la Plana)

Spanje

200,00

Snauwaert Dirk

de deelname aan lezingen en discussie's in het kader v/d 3de Moskou Biënnale in Rusland

Rusland

300,00

South London
Gallery

de ontvangst van Leon Vranken en Pieter Vermeersch

U.K.

1.860,00

Stadlbauer Christina

de residentie bij Periferry

India

1.225,00

Stichting Hedah

de deelname van Vlaamse kunstenaars aan de expositie HEDAH

Nederland

2.520,00
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2.350,00

64,00
294,00
2.000,00

INTERNATIONAAL

Stichting
Kunstimplantaat

de ontvangst van Vlaamse beeldende kunstenaars
voor deelname aan het Kunstproject Küf/Mold

Nederland

3.640,00

Stichting SMART
project space

het geven van een voordracht gevolgd door voorstelling van het werk van Jef Conelis

Nederland

200,00

The Douglas Hyde
Gallery

de tentoonstelling van Raoul De Keyser

Ierland

Theys Frank

het geven van een lezing en deelname aan een debat
en vertoning van zijn film 'Technocalyps' tijdens
Cyberfest 2009

Rusland

245,00

Van de Velde
Rinus

de deelname aan de tentoonstelling Interisland
terminal en Galerie Zink

USA

840,00

Van den Bosch
Steve

de deelname aan de groepstentoonstelling "Inbetweenout"

Zwitserland

490,00

2.000,00

Van Dessel Marthe

de deelname aan 'The Social Art Festival'

Rusland

Van Dijck Bart

het geven van een expositie met twee personen in de
Berlijnse galerij

Duitsland

270,00

Van Oost Jan

de deelname aan de tentoonstelling 'Speculazione
d'artista' in Villa Borghese

Italië

500,00

Van Oost Jan

de deelname aan tentoonstelling "Inspired By Lord
Byron"

Italië

490,00

1.125,00

Van San Tamara

het geven van een solo-tentoonstelling

Nederland

400,00

Van Stichel Niko

de verdere werking aan zijn kunstwerk in hout en
metaal

Nederland

600,00

Vanden Meersch
Els

de deelname aan een insitu kunstproject in Constanta

Roemenië

800,00

Vanden Meersch
Els

de deelname aan de groepstentoonstelling in
P.P.O.W. gallery

U.S.A.

680,00

Vandenberg Philippe

de tentoonstelling l'image maudite

USA

1.500,00

Vanelslande Lore

de tentoonstelling van eigen werk

China

Vanmechelen Koen

de deelname met twee personen aan 3de Moscowse
Biennale van de moderne Kunst

Rusland

385,00

Vansteenkiste
Jonas

de tentoonstelling en deelname aan een symposium
in Rome

Italië

Verbruggen Jan

het onderzoek dat zal resulteren in een mix van
schetsen, tekeningen, schilderijen, videomateriaal,
foto's, ontwerpen voor presentatiemodellen, documenten en teksten

Spanje

Vermeersch Pieter

de deelname aan de groepstentoonstelling 'With
your eyes only' in Kunstverein Medienturm

Oostenrijk

450,00

Vermeire Katrien

de deelname aan de tentoonstelling 'Waterland'

Frankrijk

600,00

1.220,00
800,00
3.010,00

Vermeire Manuel

de Short-term membership bij de Cork Printmakers

Ierland

600,00

Vets Tim

het geven van een tentoonstelling op het 'Third
International Puredata Convention'

Brazilië

1.170,00

Vinck Ermelinda

de deelname aan 'Biënnale voor Hedendaagse Grafische Kunsten'

Rusland

1.120,00

Vroemvroem vzw

het filmen voor de voorbereiding van de tentoonstelling en officiële opening van de tentoonstelling

Argentinië

710,00

Werkleitz Gesellschaft e.V.

de deelname van Kurt D'Haeseleer en Pieternel Vermoortel aan het project 'move'

Duitsland

490,00

Zeebroeck Luc

het geven van een tentoonstelling in 'Galerie Kurant'

Noorwegen

Totaal

1.200,00
101.219,00
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INTERNATIONAAL

			

Dans

Naam

Initiatief

Landen

Anaraki Shila

de voorstelling van 'Letter Pieces'

UK

Bedrag in euro

Cie 13 vzw

het geven van een optreden in Homeland Arts Center
en ontvangst van dansers uit L.A.

U.S.A

1.820,00

Continuum vzw

de deelname aan het festival "Sofia Dance Week" in
Bulgarije

Bulgarije

2.260,00

Cuyvers Lies

de creatie en opvoeringen van de voorstelling
3xSuzy

Nederland

1.400,00

de Werdt Yentl

de creatie van een nieuw werk samen met 2 Mozambikaanse dansers en presentatie van dit werk + geven
van en deelname aan workshops.

Mozambique

1.000,00

120,00

Deepblue vzw

de vertoning installatie 'Box with holes'

Letland

600,00

Deepblue vzw

de deelname aan het IN TRANSIT 09 festival in Berlijn

Duitsland

600,00

Deepblue vzw

het geven van voorstellingen op het kunstenfestival 'Steirischer Herbst'

Oostenrijk

840,00

Deepblue vzw

het geven van voorstellingen op de Internationale
Keuze

Nederland

400,00

Deepblue vzw

het geven van verschillende voorstellingen

Zweden

1.000,00

Defurne Dieter

de deelname aan het residentieprogramma, creatie
en voorstelling werk

Duitsland, Portugal en
de UK

1.000,00

Fantaman Productions y Matelisto
Contemporary
Movements vzw

het geven van performance op "Freistil at Tanzfabrik Berlin"

Duitsland

125,00

Good Move vzw

het optreden van Aigner & Schenker met de voorstelling "Throwing Rocks"

Kroatië

500,00

Great Investment
Forening

de deelname aan Festival 7 Collines en August Dance
Festival met de voorstelling It's In The Air van
Mette Ingvartsen

Frankrijk en Estland

3.500,00

Index vzw

het geven van de dansvoorstelling 'Three Spells' op
het festival van Amman

Jordanië

2.200,00

Kobalt Works vzw

het geven van voorstellingen van 'heroïne' op het
Taipei Arts Festival

China

Künstlerhaus
Mousonturm

het geven van de voorstelling Co(te)lette door de
groep van Ann Van Den Broeck

Duitsland

1.200,00

Künstlerhaus
Mousonturm

het geven van een dansvoorstelling door de Cie
Soit

Duitsland

3.000,00

Künstlerhaus
Mousonturm

het geven van een dansoptreden met de groep van
Ann Van Den Broeck

Duitsland

2.500,00

La Porta

de deelname van Vincent Dunoyer, Patricia Portela
en Deepblue aan Festival LP (Barcelona)

Spanje

3.000,00

Manente Sara

de Performance/installation "to park" in samenwerking met Alessandra Bergamaschi uit Rio De Janeiro

USA en Brazilië

1.200,00

Passerelle vzw

de deelname aan het Festival 17 Quinzena de dança
de Almada met 'Copy That'

Portugal

1.160,00

Phileas Productions vzw

het maken van een tournee met 'Journey Home en
Opening Night'

Slovakije, Tsjechië,
U.K. en Polen

3.200,00

Plankton vzw

de deelname van de compagnie rond Robin Jonsson
aan het Prisma-Forum festival

Mexico

770,00

Saastamoinen
Anna Katariina

het project 'Underneath'

Finland

250,00

Sogni vzw

de ontvangst van de buitenlandse deelnemers aan
het hedendaagse dansfestival Rêverie

ontvangst

Tara.com vzw

de deelname aan kinder- en jeugdtheater festivals
met het interactief videoproject "YESSS!!

Marokko

Tof vzw

het geven van de creatie 'Zanahoria' op het Festival
Panorama de Danca i.s.m. Choreographic Centre van
Rio de Janeiro

Brazilië

Tof vzw

het geven van de voorstelling 'Dark Matter'

Zwitserland
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910,00

1.500,00
450,00
1.660,00

410,00

INTERNATIONAAL

Vandewalle Benjamin

de deelname aan het project Dialogue en de presentatie van de voorstelling "WeGo"

Senegal

500,00

Voetvolk vzw

het geven van de voorstelling 'Birth of Prey'

Rusland

500,00

Voetvolk vzw

het geven van de voorstelling 'Birth of Prey' in
Théâtre de l'Usine

Zwitserland

630,00

We Go vzw

het geven van de voorstelling 'Inbetween' gevolgd
door een workshop.

Italië

750,00

WP Zimmer vzw

de deelname aan "MT Space Impact"

Canada

740,00

Zakai Adva

de deelname met twee personen aan 'International
Festival of Experimental Movement Nagib

Slovenië

350,00

Totaal

42.045,00

			

Letteren

Naam

Initiatief

Landen

Bedrag in euro

Provoost Anne

de residentie in het Estonian Literature Information Centre in het kader van het cultureel akkoord
Vlaanderen-Estland 2009-2011

Estland

250,00

Vlaamse Auteursvereniging vzw

de deelname aan de Jaarvergadering CEATL, Europese
vertalersvereniging-voorgedragen als nieuw lid

Noorwegen

400,00

Totaal

650,00

			

Mengvorm

Naam

Initiatief

Landen

Bonneau Eve

de deelname aan "Performancear o Morir"

Mexico

Bedrag in euro
600,00

Dirckx Marie-Anne

de deelname aan 'International Arts Fair Paderborn'

Duitsland

120,00

Keunen Sigrid

de voorstellingen op het New Dance Alliance Performance Mix Festival in New York

USA

Lierman Aurélie

de deelname als 'artist in residence' tijdens Summer
Lab 2009 #1e

Australië

750,00

Maison de la
Culture d'Amiens
epcc

de tentoonstelling van Benjamin Verdocnk ter gelegenheid van de programmatie van zijn voorstelling
"WeWillLiveStorm"

Frankrijk

1.000,00

Wessel Tomma

het geven van de voorstelling met vier Letter Pieces
en het geven van workshops (samen met Shila Anaraki en Matthew Shlomowitz)

UK

1.000,00

210,00

Totaal

3.680,00

			

Muziek

Naam

Initiatief

Landen

2000 Monkeys vzw

het concert van Tom Pintens op concertpodium De Piek Vlissingen

Nederland

80,00

2000 Monkeys vzw

het concert van Tom Pintens en Band in de Paradiso

Nederland

130,00

2000 Monkeys vzw

het geven van concerten door Tom Pintens en band op vijf
verschillende locaties

Nederland

200,00

2000 Monkeys vzw

het concert van Tom Pintens en Band in zaal Metropool

Nederland

100,00

2000 Monkeys vzw

het geven van een concert door Tom Pintens op het "OerolFestival"

Nederland

230,00

2000 Monkeys vzw

het geven van een concert met de band van Tom Pintens

Nederland

70,00

A Brand vzw

het geven van verschillende concerten van A Brand

Nederland

1.250,00

Acda Chantal

het maken van een tournee met de groep Sleepingdog

U.S.A.

560,00

Acda Chantal

het maken van een tournee met de groep Sleepingdog

U.K.

490,00

Aerts Jef

het geven van workshops, seminars en debatten op het National Arts Festival en National Schools Festival

Zuid-Afrika

900,00
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Bedrag in euro

INTERNATIONAAL

After All vzw

de concerttournee van de groep After All

Duitsland, Nederland, Italië
en de UK

2.000,00

Akasha vzw

het geven van een concert op het Killkennyfestival met het
project 'Aka Moon & Black Machine'

Ierland

2.450,00

Akasha vzw

het geven van een concert door Aka Moon en Black Machine
op het Nazomerfestival

Nederland

Amherst Early
Music

de deelname van het Flanders Recorder Quartet aan Early
Music Festival

U.S.A.

3.500,00

Aranis vzw

de deelname aan het Rio Festival

Frankrijk

1.050,00

Artonaut vzw

het geven van een concert op het 'Festival de musique:
Pietrasanta in Concerto' door het Brussels Chamber Orchestra

Italië

2.800,00

Badenhorst Joachim

het maken van een tournee met het internationale Trio
Vehere

Australie

750,00

Balthazar vzw

het geven van showcases in het Kesselhaus door de groep
Balthazar

Duitsland

590,00

Balthazar vzw

het geven van verschillende concerten door de groep Balthazar

Nederland en
Frankrijk

760,00

Beat & Riff vzw

het geven van een concert door de groep Pornorama op het
festival "Le Printemps de Bourges"

Frankrijk

300,00

Beat & Riff vzw

het geven van concerten door de groep Pornorama

Zwitserland
en Frankrijk

450,00

Blindman vzw

het concert 'Bl!ndman plays Bach'

Duitsland

600,00

Blindman vzw

het concert in het Kunstlerhaus Mousonturm

Duitsland

1.000,00

Blomme Christophe

het maken van een tournee met de groep Mise en Scène' als
voorprogramma van de Vlaamse punkgroep 'Funeral Dress'

USA

2.500,00

Boehme Anneleen

het geven van een concert door LABtrio in het kader van
Barcelona Jazz Competition

Spanje

B'Rock

het geven van concerten

Wallonië en
de UK

3.000,00

Brussels Chamber
Orchestra

de deelname aan 'Egersund Youth Chamber Musci Festival'

Noorwegen

2.450,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

het geven van een concert op het 'Paris Jazz Festival'

Frankrijk

600,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

de deelname aan 'Open Air Jazz'

Duitsland

490,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

de deelname aan 'Jazz en Touraine'

Frankrijk

1.050,00

Buffalo Beats vzw
vzw

het geven van verschillende concerten door 'The Subs'

U.K.

2.800,00

Champ d'Action

het geven van verschillende concerten in Centro Difusión
Música Contemporánea (Madrid), Teatro Alhambra (Granada)
en Teatro Central (Sevilla)

Spanje

4.000,00

Champ d'Action

de deelname aan "Festival International des Musiques
d'Aujourd'hui"

Frankrijk

2.200,00

Champ d'Action

het geven van een concert

Spanje

2.550,00

Choux De Bruxelles vzw

het geven van concerten door de groep Jaune Toujours

Duitsland

450,00

Choux De Bruxelles vzw

het geven van een concert door Mec Yek op het festival
Womad

Groot-Brittannië

340,00

Clausen Mathias

de deelname van Pieterjan Moeys en Reinoud van Mechelen
aan "Rencontres Musik"

Zwitserland

455,00

Cox Luuk

de deelname van "Shameboy" aan Eurosonic

Nederland

Creanomade vzw

de deelname van 'Snaarmaarwaar' aan 'Nanjing World and
Jazz Festival

China

De Brigade vzw

concert op Eurosonic + concert in Malta door de groep
"Waxdolls"

Nederland en
Malta

500,00

De Cock Tom

het opnameproject met het Ensemble XII met ondersteunende
concerten

USA

500,00
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245,00

490,00

500,00
1.500,00

INTERNATIONAAL

De Vieze Gasten/
Werkgroep voor
Vormingsteater

het geven van verschillende optredens

U.K.

4.000,00

Decancq Johan

het geven van verschillende optredens door de groep Folia

Hongarije

1.330,00

Demeyere Filip

het geven van een concert door het Flanders Clarinet Quartet op het "Kansai Clarinet Society Festival"

Japan

2.750,00

Devens Bram

het maken van een tournee door de groep "Ignatz"

UK

Digital Piss Factory vzw

het geven van een showcase door de groep 'Nid & Sancy' op
het SXSW showcase festival in Austin, Texas

USA

2.250,00

Digital Piss Factory vzw

het geven van verschillende concerten door Nid & Sancy

Azië

3.660,00

DJ Bigband vzw

het geven van een concert door DJ Grazzhoppa's en DJ Bigband in het theater Florida te Agen

Frankrijk

3.000,00

DJ Bigband vzw

het geven van een concert door DJ Grazzhoppa's en DJ Bigband op het Antipodes festival

Frankrijk

2.500,00

El Fish vzw

de concerttournee van 'The Rhythm Junks'

China

4.500,00

Elektriek vzw

het geven van een promosessie

Nederland

100,00

Elektriek vzw

de promosessie van de groep Barbie Bangkok in het programma Nachtegiel op 3FM

Nederland

100,00

Elektriek vzw

de concerten van de groep "Barbie Bangkok" op Eurosonic/
Noorderslag en Poppodium Bibelot

Nederland

250,00

Elektriek vzw

de promosessie van 'Barbie Bangkok' in de 3FM radiostudios

Nederland

230,00

Elektriek vzw

het geven van verschillende concerten door Barbie Bangkok in Haarlem, Den Bosch, Sittard

Nederland

280,00

Elektriek vzw

het geven van een concert

Nederland

72,00

220,00

Engels Herman

het geven van een concert met de Slovak Sinfonietta

Slovakije

Enjeu vzw

het maken van een tournee door de rockgroep White Circle
Crime Club + deelname aan het schowcasefestival SXSW

U.S.A.

3.000,00

400,00

Ex Tempore vzw

het geven van verschillende concerten

Zwitserland

1.470,00

Fieuw Geert

de concerten van de groep 'Beyond The Labyrinth'

Nederland

1.250,00

Flanders Recorder Quartet/Vier
op 'n Rij vzw

het maken van een concerttournee

Japan en ZuidKorea

3.300,00

Funeraldress vzw

het geven van verschillende concerten

USA

2.500,00

Gemengd Koor Illucia vzw

de concerten van het "gemengd koor Illucia" i.s.m. "The Oxford Bach Choir"

UK

5.000,00

Graindelavoix
vzw

de deelname aan 'Festival Internazionale de Musica Antica Gaudete'

Italië

1.500,00

Graindelavoix
vzw

het geven van een concert met het 13de eeuws programma
Poissance d'Amours

Portugal

3.500,00

Hallein Eric

de deelname aan 'Internationaal orgelfestival' in Alpe
D'Huez

Frankrijk

350,00

Hermans Johan

het geven van een orgelrecital

Spanje

150,00

Het Collectief
vzw

het geven van verschillende concerten

Nederland

100,00

Het Collectief
vzw

het geven van een concert

Nederland

180,00

Ishtar vzw

de deelname aan Frankfurt Music Messe (beurs) en het geven
van een showcase op deze beurs

Duitsland

2.000,00

Ishtar vzw

het concert op het Veliko Gradiste festival

Servië

3.282,00

Kartasan vzw

het geven van een concert op "Crossing Border Festival"

Nederland

Keremos vzw

de tournee van de groep Absynthe Minded

Frankrijk

5.000,00

Keremos vzw

de deelname van de groep 'Team William' aan New Yorkse
showcasefestival CMJ Music Marathon

USA

2.750,00

Keremos vzw

het maken van een tournee door de groep 'Team William'

Nederland

1.400,00

Koole Matthias

het geven van concerten en lezingen samen met Stefan Prins

Argentinië en
Brazilië
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170,00

700,00

INTERNATIONAAL

Kryptos Quartet
vzw

de deelname aan het Internationaal Festival van Kamermuziek

Polen

700,00

Kultuurgemeenschap Haringe
vzw

de ontvangst van buitenlandse organisten op de zomerse
orgelconcerten op het historische Van Pethegemorgel te
Haringe

ontvangst

250,00

Lady Linn Music
vzw

het geven van concerten door Lady Linn & Her Magnificent
Seven

Nederland

950,00

Lanneau Katelijne

het concert van B-Five in het Skulpturenmuseum in Hofberg

Duitsland

200,00

Lanneau Katelijne

de concerten met het B-FIVE blokfuitensemble

Zwitserland

150,00

Lenaerts Anneleen

het geven van van een solo-concert voor harp

U.K.

200,00

Lenaerts Anneleen

het geven van een concerto voor harp met 'Orchestra Valerio Boldi'

Italië

250,00

Lenaerts Anneleen

het geven van een concert met de Slovak Sinfonietta

Slovakije

400,00

Lenaerts Anneleen

de deelname aan Internationaal Kamermuziekfestival

Nederland

300,00

Lenaerts Anneleen

het geven van een solo-concert

Duitsland

130,00

Libbrecht Erwin

het geven van een optreden door de groep Faran Flad

Noorwegen

Linssen Jan

het maken van een tournee met de groep 'The Dying' als
voorprogramma van de Deense metalband Hatesphere

Duitsland,
Tsjechië, Slovakije, Oostenrijk en Denemarken

Marimba-projects
vzw

het geven van een presentatie voor Jeunesse Musicales

Kroatië

140,00

Michiels Ignace

het geven van twee orgelrecitals tijdens het internationaal orgelfestival

Portugal

140,00

Minnen Marian

het geven van concerten met het 'Ensemble le Jardin Secret'

UK

100,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een showcase op het festival Le Printemps de
Bourges

Frankrijk

300,00

Mintzkov Luna
vzw

de deelname aan 'Mezz concerts & dance'

Nederland

75,00

Mintzkov Luna
vzw

de deelname aan het festival Misty Fields

Nederland

50,00

Mintzkov Luna
vzw

het maken van een tournee door de groep Mintzkov

Frankrijk

600,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert

Frankrijk

150,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert

Frankrijk

100,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert

Frankrijk

160,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert op het Clah Festival Trier

Duitsland

175,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert op het 'Obstwiesenfestival'

Duitsland

210,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van verschillende concerten

Duitsland

1.000,00

Mintzkov Luna
vzw

de deelname aan het 'L'abore festival'

Duitsland

245,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een optreden op 'Weinturm Open Air'

Duitsland

210,00

Move The Music
vzw

het maken van een tournee in Berlijn door de groep The
Violent Husbands

Duitsland

450,00

Nadar vzw

de deelname aan hedendaagse muziekfestival Music Harvest
en het concert in Arhus

Denemarken

1.220,00

Octurn vzw

het maken van een tournee

Frankrijk

2.450,00

Pallemaerts
André

het geven van verschillende concerten samen met Nicolas
Thys

USA

2.450,00
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490,00
3.000,00

INTERNATIONAAL

Peeters Kris

de Europese tournee van de groep 'True Colors' als voorprogramma van de Amerikaanse band 'Bitter End'

Nederland,
Duitsland,
Zweden, Hongarije, Polen,
UK, Spanje en
Frankrijk

Peeters Yves

het concert met het Marc Demuth Quartet op het Jazz au
Chella festival

Marokko

350,00

Prins Stefan

het geven van verschillende concerten samen met Mathias
Koole

Brazilië

700,00

Putseys Sanne

de concerttournee van Selah Sue als voorprogramma van
Pascale Picard

Frankrijk

4.000,00

Putseys Sanne

concerttournee van Selah Sue op '2 meter sessie theater
tour'

Nederland

4.000,00

Putseys Sanne

de showcase van Selah Sue in Parijs

Frankrijk

Rat Records vzw

de deelname aan Euro Jazz Festival in Athene

Griekenland

Rat Records vzw

het geven van concerten door de groep 'Gowk'

Portugal

Ritzen Peter

het maken van een concerttour en masterclasses 'Love for
China'

China

Rodrigues Elaine

de deelname van twee personen aan 'The X International
Chamber Music Festival Northern Flowers'

Rusland

Sacred Love vzw

het geven van verschillende concerten door 'Creature with
the Atom Brain'.

UK, Frankrijk,
Denemarken,
Nederland,
Duitsland,
Noorwegen en
Zweden

3.500,00

Safe Haven vzw

de tournee van de groep 'Venus In Flames' als supportact
van Milow

Nederland

1.000,00

Safe Haven vzw

het concert van Venus In Flames op Eurosonic

Nederland

180,00

San Khapaw vzw

het concert van The Sedan Vault op Eurosonic

Nederland

450,00

Seaux Pieterjan

de toernee van de groep 'Egon'

Frankrijk

800,00

SimoensTrio vzw

de concerten in de concerthal van the Royal Northern College of Music

UK

Sin Cicilia vzw

het geven van concerten op het 'Sziget Festival Budapest'

Hongarije

500,00

Sin Cicilia vzw

het maken van een tournee

Duitsland

650,00

Sin Cicilia vzw

het geven van verschillende concerten

Tsjechië,
Hongarije en
Oostenrijk

700,00

Sin Cicilia vzw

het geven van verschillende concerten op verschillende
locaties

Frankrijk

1.200,00

Slabbinck Wim

het geven van verschillende optredens

Frankrijk

1.050,00

Sluys Jozef

het concert in de Sint-Laurentiuskerk van Langenhorn

Duitsland

250,00

Sukilove vzw

het concert van Sukilove op het openingsevent van www.
livemusic.fm in Camden, Londen

UK

180,00

Sukilove vzw

het geven van een concert

Nederland

Sukilove vzw

de deelname aan "Crossing Border Festival"

Nederland

Sukilove vzw

het maken van een tournee door de groep Sukilove

UK

650,00

Sukilove vzw

het geven van een concert op Flachlandfest-Berlijn

Duitsland

330,00

Supersonic Spectacular vzw

het geven van een concert door de groep Balthazar

Frankrijk

550,00

Supersonic Spectacular vzw

de deelname aan het Oppikoppi Festival en het geven van
concerten op verschillende locaties

Zuid-Afrika

Supersonic Spectacular vzw

het geven van verschillende concerten door eenmansproject 'Zender'

UK

500,00

Terra Notta vzw

de deelname aan Haarlem Jazzstad met de groep Briskey

Nederland

120,00

The Bony King vzw

het geven van verschillende showcases

USA

The Mansion vzw

het maken van een tournee door de groep Wallace Vanborn

U.S.A.

Traey Sylvia

de verschillende concerten

Zuid-Afrika
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3.000,00

550,00
1.000,00
520,00
5.340,00
450,00

1.000,00

80,00
70,00

7.000,00

350,00
1.400,00
500,00

INTERNATIONAAL

Triggerfinger
vzw

de deelname van Triggerfinger aan het showcasefestival
"The Great Escape"

UK

Triggerfinger
vzw

de tournee van Triggerfinger rond het album 'What Grabs
Ya'

Frankrijk

800,00

Van Beveren Alex

het geven van een concert met het "Bombay Chamber Orchestra"

India

220,00

Van de Velde
Peter

het geven van verschillende concerten

Japan

2.000,00

Van der Roost Jan

het geven van een lezing en concerten

China en Singapore

950,00

Van der Roost Jan

het geven van twee concerten

Japan

500,00

Van der Roost Jan

het geven van een lezing, open repetities en een concert

USA

400,00

Van Hautem Micheline

de concerttournee van Micheline Van Hautem en Guus Westdorp in New York en Florida

USA

700,00

Van Herck Kurt

het geven van twee jazz concerten met het Amina Figarova
Sextet

Oekraïne

875,00

Van Hove Fred

de deelname aan het Festival météo

Frankrijk

245,00

Vanden Eynde
Sofie

het geven van een concert samen met sopraan Rebecca Ockenden

Zwitserland

100,00

Vanden Eynde
Sofie

het geven van concerten met het barokensemble 'Le Jardin
Ensemble'

Nederland en
UK

190,00

Vanden Eynde
Sofie

het geven van concerten met het barokensemble "Le Jardin
Ensemble"

UK

140,00

Vanden Heede Frederika

het geven van een concert door de groep Trio Déja Nero

Frankrijk

100,00

Vandenbroeck
Jonathan

de showcase van de groep Milow op het festival SXSW

USA

5.000,00

Vandenbroeck
Jonathan

het geven van optredens door Milow op het Tollwood festival, Openair St.Gallen en Parkpop

Duitsland,
Zwitserland
en Nederland

4.900,00

Vandenbroeck
Jonathan

het geven van optredens door de groep Milow op het dubbelfestival 'Rock am Ring en Rock im Park'

Duitsland

1.540,00

Vandenbroeck
Jonathan

het maken van een internationaal festivaltournée

Oostenrijk,
Duitsland en
Londen

3.850,00

Vandenbroeck
Jonathan

het geven van verschillende concerten op verschillende
locaties

U.K.

3.100,00

Vandenbroeck
Jonathan

de concerttournee van de groep Milow

Nederland

7.000,00

Vandenbroeck
Jonathan

het geven van vijf concerten door Milow op verschillende
locaties

Duitsland

4.900,00

Vandenbroeck
Jonathan

het geven van optredens door de groep Milow op het
iTunesfestival

U.K.

1.400,00

Vanhelsuwé Noël

het concert van de groep 'Arid'

Frankrijk

1.000,00

Verheyen Jan

het geven van verschillende beiaardconcerten

Duitsland

280,00

Vermeersch Hans

het geven van een recital voor viool

Italië

140,00

Vermeersch Hans

het geven van een recital voor viool op uitnodiging van
"Mala of Wales"

U.K.

200,00

Vermeersch Stephan

de deelname met twee personen (Duo Phoenix) aan Two Days
& Two Nights Festival

Oekraïne

600,00

Vermeersch Stephan

de deelname aan International ClarinetFest

Portugal

280,00

Verresen Maarten

het geven van verschillende optredens door de groep
SOPHA

Slovenië en
Macedonië

1.400,00

Vlaams Instituut
voor Zuidelijk
Afrika vzw

de concerten ven B'Rock op het Woordfees Festival

Zuid-Afrika

7.000,00

Vocaal Collectief
vzw

het uitvoeren van het Requiem van Dvorak op de Amerikaanse begraafplaats Margraten

Nederland
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1.000,00

400,00

INTERNATIONAAL

Vörös Gabor

de concerten van de groep Humble Grumble

Hongarije, Servië, Duitsland
en Italië

Zephyrus vzw

de deelname door Va Fan Fahre aan jazzfestival in het kader
van JAZZPASS.FR.BE

Frankrijk

Zephyrus vzw

het maken van een kleine tournee door Myrddin De Cauter
en groep

U.K.

Zephyrus vzw

het geven van een concert door Va Fan Fahre op het 'Me You
Zik' festival

Luxemburg

175,00

Zephyrus vzw

het geven van verschillende optredens door de groepen Va
Fan Fahre, Gori Ka Dance Orchestra en Maguaré

Nederland

1.190,00

Totaal

2.400,00

900,00
1.850,00

228.014,00

			

Muziektheater

Naam

Initiatief

Landen

de Bloedgroep
vzw

het geven van voorstellingen

Nederland

1.500,00

Muziekmaatschappij Excelsior vzw

de deelname aan Festival van Argos en het Zomerfestival
van Heraklion met de voorstelling "Ljublju"

Griekenland

2.940,00

Totaal

Bedrag in euro

4.440,00

			

Theater

Naam

Initiatief

Landen

Abattoir Fermé
vzw

de theatertournee met de producties Tourniquet en Hardboiled

Nederland

4.000,00

Abattoir Fermé
vzw

het geven van verschillende voorstellingen van 'Snuff'

Nederland

980,00

Abattoir Fermé
vzw

het geven van verschillende voorstellingen op verschillende locaties

Nederland

5.000,00

Alibi vzw

Installatie Slak en voorstelling tijdens tentoonstelling

Argentinië

3.000,00

Belluard Bollwerk International

de deelname van het gezelschap Nada Gambier het Belluard
Festival

Zwitserland

2.500,00

Buelens Paulina
vzw

het geven van de voorstelling 'Marsepein of Plexi' in Tanzquartier Wenen

Oostenrijk

800,00

Buelens Paulina
vzw

de voorstelling van 'Endless Medication' op het Stamfest
festival

Noorwegen

350,00

Cantabile 2

de ontvangst van Abattoir Fermé voor deelname aan 10th
edition of Waves International Theatre Festival

Denemarken

2.275,00

Circus van Vlaanderen vzw

het geven van de voorstelling "La Cucina dell'Arte"

U.K.

2.500,00

Circus van Vlaanderen vzw

het geven van drie voorstellingen van 'Circenses' op het
Mintfest

U.K.

7.000,00

Circus van Vlaanderen vzw

het geven van de voorstelling 'Circenses' op het Internationales Strassentheaterfestival Olala'

Oostenrijk

3.850,00

Coolcompany vzw

het geven van verschillende voorstellingen

Roemenië

1.920,00

Cour & Jardin vzw

de voorstellingen van "Picasso, striptease van een genie" in
New York en Washington

USA

5.000,00

Denoyelle Dirk

het maken van een tournee door Azië met zijn muzikant en
technici

Thailand, Vietnam en China

7.000,00

Fondazione del
Teatro Stabile di
Torino

de ontvangst van Abattoir Fermé voor het geven van de
voorstelling 'Mythobarbital'

Italië

2.280,00

Hogeschool Gent
- Conservatorium

de deelname van de afdeling Drama aan het Its Festival in
Amsterdam

Nederland

2.000,00

Kobenhavns Internationale Teater

de ontvangst van het theatergezelschap 'Berlin'

Denemarken

3.500,00
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Lacroix Leen

de deelname met de voorstelling 'A la limite' op het 'Flachlandfest'

Duitsland

595,00

Podiumkunsten
Bis Produkties
vzw

het maken van een tournee door "Ter Bescherming van de
Jeugd" (Cabaret)

Nederland

2.500,00

Studios Kabako

optreden van buitenlandse gasten in het Toneelhuis i.s.m.
KVS

ontvangst
buitenlandse
gasten (Kinshasa)

3.500,00

Swan Lake vzw

het geven van de Engelstalige versie van de voorstelling
'Look mummy, I'm dancing' op het SPILL festival

UK

4.000,00

Tarenskeen Botho
Jonas

het geven van een voorstelling op het ITS-festival

Nederland

1.200,00

The Other vzw

het geven van de voorstelling 'How do you like my landscape' op het Festival Particules

Zwitserland

800,00

The Other vzw

het geven van de voorstellingen 'Loose Promise' en 'All natural' van Kate McIntosh in het Theaterhaus Gessneralle

Zwitserland

1.500,00

The Other vzw

het geven van de voorstelling "Thriller van Diederik Peeters"

Zwitserland

1.200,00

The Other vzw

de deelname aan 'InnMotion Festival Particules' voor het
geven van de voorstelling 'How do you like my landscape'

Spanje

Theater de Spiegel

het geven van voorstellingen van "Bramborry" en "De Rode
Draad/K" op het Materinka Festival

Tsjechië

1.200,00

Theater de Spiegel

het maken van een tournee met de voorstelling "Bramborry"

Spanje

1.100,00

Theater de Spiegel

het geven van voorstellingen op 'Festival internazionale
d'arte e taetro per l'infanzia'

Italië

Theater Stap vzw

de deelname aan het V.A.T. (Value Added Theatre) Festival

Nederland

Theater Taptoe
vzw

het geven van de voorstelling 'Sjoerd zegt Foert' op het
Festival Kilkis puppet & Mime

Griekenland

1.225,00

Theater Tol vzw

de voostelling van Home Sweet Home Parade op diverse Nederlandse festivals

Nederland

2.000,00

Theater Tol vzw

het geven van de voorstelling 'Corazon de Angeles' op het
festival 'Ummi Gummi'

Oostenrijk

2.800,00

Theatergroep
Hendrik en Companie

het geven van een voorstelling op 'La Strada' internationaal festival

Duitsland

Timecircus vzw

de voorstellingen op verschillende festivals

Tsjechië

TO BE 2 vzw

de deelname aan het Festival International Teatro y artes
de calle

Spanje

Union Suspecte
vzw

de realisatie van een nieuwe creatie en het geven van voorstellingen

Nederland

4.500,00

Verrecas Alexander

het geven van voorstellingen op het Reus Trapezi Festival

Spanje

1.400,00

Totaal

800,00

780,00
100,00

350,00

3.500,00
600,00

89.605,00
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10.6.1.5
			

Vertalingen van artikels
Overzicht

Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Architectuur

1

1

700,00

Beeldende kunst

1

1

500,00

Totaal

2

2

1.200,00

			

Bedrag in euro

Architectuur

Naam

Initiatief

Universiteit Gent

Vertaling artikel "Expo 58 in the heart of Brussels..." uit het Engels naar het
Italiaans

Bedrag in euro

			

700,00

Beeldende kunst

Naam

Initiatief

LLS 387 vzw

vertaling uit het Engels van twee artikels van Wim Catrysse

Bedrag in euro

		
10.6.1.6
			

500,00

Vertalingen van niet-periodieke publicaties
Overzicht

Categorie

Ingediende dossiers

Goedgekeurde dossiers

Architectuur

1

1

10.000,00

Beeldende kunst

1

0

0,00

Muziek

1

0

0,00

Theater

1

0

0,00

Totaal

4

1

10.000,00

			

Architectuur

Naam

Initiatief

WZW Editions and
Productions

de vertaling naar het Engels van "The Real of the discourse. Writings on
architecture"

		
		

Bedrag in euro

Bedrag in euro

10.6.2
10.6.2.1

10.000,00

Buiten het Kunstendecreet
Werkplaatsen

Naam

Initiatief

Landen

Bethaniënhaus

huur atelier Vlaamse kunstenaars

Duitsland

ISCP

huur studio Vlaamse kunstenaar

USA

7.240,00

Cité Internationale des Arts

onderhoud ateliers Vlaamse kunstenaars

Frankrijk

5.600,00

Platform Garanti

onderhoud ateliers Vlaamse kunstenaars

Turkije

Stichting Trustfonds Rijksacademie Amsterdam

tussenkomst 2 Vlaamse kunstenaars

Nederland

De Cupere Peter

verblijf in Cité des Arts

Frankrijk

500,00

Dementieva
Alexandra

verblijf in Cité des Arts

Frankrijk

500,00

Nys Sophie

verblijf in Cité des Arts

Frankrijk

500,00

Van der Linden
Sofie

verblijf in Garanti

Turkije
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Bedrag in euro
12.954,00

1.500,00
25.000,00

4.500,00
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Battista Emiliano

verblijf in Jan Van Eyck academie

Nederland

9.000,00

Noë Eli

verblijf in Jan Van Eyck academie

Nederland

9.000,00

Van den Brande
Kristien

verblijf in Jan Van Eyck academie

Nederland

4.500,00

Van Imschoot
Myriam

verblijf in Jan Van Eyck academie

Nederland

4.500,00

Van Wolputte
Philippe

verblijf in Rijksacademie

Nederland

7.000,00

Waumans Andy

verblijf in Rijksacademie

Nederland

7.000,00

Dedobbeleer
Koenraad

verblijf ISCP

USA

Totaal

43.000,00
142.294,00

		

10.6.2.2

Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen

Naam

Initiatief

Landen

Deweer Art Gallery

deelname aan Arco Madrid 2009

Spanje

Bedrag in euro
4.000,00

Deweer Art Gallery

deelname aan Art Forum Berlin 2008

Duitsland

2.000,00

Fifty One Fine Art
Photography

deelname aan Paris Photo 2009

Frankrijk

3.000,00

Galerie Annette
De Keyser

deelname aan Slick Parijs 2008

Frankrijk

2.000,00

Galerie Annie
Gentils

deelname aan FIAC 2009 in Parijs

Frankrijk

4.000,00

Galerie Dagmar De
Pooter

deelname Armory/Volta show New York 2009

USA

4.000,00

Galerie Dagmar De
Pooter

deelname aan Art Basel / Volta 5 Basel 2009

Zwitserland

2.625,00

Galerie Dagmar De
Pooter

deelname aan Art Amsterdam

Nederland

1.575,00

Galerie Dagmar De
Pooter

deelname aan Next Chicago 2009

USA

2.500,00

Galerie Kusseneers

deelname aan PULSE-art New York 2009

USA

3.000,00

Galerie van der
Mieden

deelname aan Arco Madrid 2009

Spanje

3.000,00

Hoet Bekaert Gallery

deelname aan Art Forum Berlin 2009

Duitsland

2.779,00

Hoet-Bekaert Gallery

deelname Armory/Volta show New York 2009

USA

4.000,00

Hoet-Bekaert Gallery

deelname aan Art Rotterdam 2009

Nederland

2.000,00

Hoet-Bekaert Gallery

deelname Art Forum Berlin 2009

Duitsland

2.779,00

Jan Mot bvba

deelname aan Art Basel 2009

Zwitserland

4.000,00

Koraalberg bvba

deelname aan Art Rotterdam 2009

Nederland

2.850,00

Koraalberg bvba

deelname aan Art Cologne 2009

Duitsland

1.800,00

Koraalberg bvba

deelname aan Art Amsterdam 2009

Nederland

1.800,00

OneTwenty Gallery

deelname aan Art Forum Berlin 2008

Duitsland

2.300,00

Stella Lohaus
Gallery

deelname Armory/Volta show New York 2009

USA

4.000,00

Stella Lohaus
Gallery

deelname aan Art forum Berlin 2009

Duitsland

3.000,00

Tallieu & Tallieu

deelname aan Arco Madrid 2009

Spanje

2.500,00
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Tim Van Laere Gallery

deelname aan Arco Madrid 2009

Spanje

4.000,00

Tim Van Laere Gallery

deelname aan Art Forum Berlin 2009

Duitsland

3.000,00

Transit Gallery

deelname aan Show Off Parijs 2008

Frankrijk

2.000,00

Van Daele Jacques

deelname aan Arco Madrid 2009

Spanje

4.000,00

Xavier Hufkens nv

deelname aan Art Basel 2009

Zwitserland

Totaal

4.000,00
82.508,00

		
10.6.2.3
			
Categorie

Aantal dossiers

Architectuur

2

Projecten internationaal cultuurbeleid
Overzicht
Bedrag in euro
140.000,00

Beeldende kunst

5

229.211,06

Dans

4

127.000,00

Kunsteducatie

1

60.000,00

Letteren

3

192.480,00

Mengvorm

3

131.869,00

Muziek

12

663.150,00

Theater

8

Totaal

38

312.000,00
1.855.710,06

			

Architectuur

Naam

Initiatief

Landen

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

tentoonstelling Robbrecht en Daem

nvt

50.000,00

Wiels Centrum
voor Hedendaagse Kunsten vzw

voorbereiding deelname Biënnale Venetië 2010

Italië

90.000,00

Totaal

Bedrag in euro

140.000,00

			

Beeldende kunst

Naam

Initiatief

Landen

Dialekt Kunstverein

tentoonstelling Belgian Heroes van Bart van Dyck

Duitsland

Geys Herman

Project Inter Art City

Spanje

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

Tentoonstelling Transparancy

nvt

Universiteit Gent

leerstoel Karel Geirlandt

Ontvangst
buitenlandse
gasten

Wiels Centrum
voor Hedendaagse Kunsten vzw

opdracht - Jef Geys als producent van de Vlaamse deelname
aan de 53ste Biënnale van Venetië

Italië

Totaal

Bedrag in euro
2.100,00
17.111,06
100.000,00

10.000,00

100.000,00

229.211,06
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Dans

Naam

Initiatief

Landen

Filter vzw

project 'TIM/HUB'

China

30.000,00

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

dansproject Korean Screens

nvt

60.000,00

Performing Arts
Research and
Training Studios
vzw

tussenkomst studiebeurzen China, Zuid-Afrika en Brazilië

nvt

20.000,00

Performing Arts
Research and
Training Studios
vzw

tussenkomst studiebeurzen Marokko

nvt

17.000,00

Totaal

Bedrag in euro

127.000,00

			

Kunsteducatie

Naam

Initiatief

Landen

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

BOZAR STUDIOS

nvt

			

Bedrag in euro
60.000,00

Letteren

Naam

Initiatief

Landen

Het Beschrijf vzw

kosten verbonden aan verbonden aan werking van het literatuurhuis Passa Porta in Brussel en villa Hellenbosch in
Vollezele.

nvt

135.000,00

Van Halewyck nv

verspreiding van Het Liegend Konijn in het buitenland

nvt

12.480,00

Vlaams Fonds
voor de Letteren

overdracht Vertalershuis

nvt

45.000,00

Totaal

Bedrag in euro

192.480,00

			

Mengvorm

Naam

Initiatief

Landen

Archidee vzw

kosten, honoraria en per diems verbonden aan de werking
als structureel operator in het kader van het samenwerkingsproject Vlaanderen/Zuid-Afrika in 2009

Zuid-Afrika

65.000,00

Dunia-Globe vzw

Project Zuid-Afrikaanse Murga

Zuid-Afrika en
onvangst in
Vlaanderen

36.869,00

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

projecten 'Theater op de middag' en 'Literatuur op de middag'

nvt

30.000,00

Totaal

Bedrag in euro

131.869,00
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Muziek

Naam

Initiatief

Landen

CrossRoadsSA
vzw

Zuid-Afrika project

Zuid-Afrika

Bedrag in euro
40.000,00

Jazz Brugge vzw

onkostenvergoeding artiesten Flemish Jazz Meeting

nvt

Kabron bvba

Sioen Meets Soweto

Zuid-Afrika

25.000,00

9.150,00

KHIS vzw

festival 'De Lage Landen'

Nederland

25.000,00

Music Fund vzw

werkingskosten verbonden aan Internationaal solidariteitsproject 'Music Fund'

Congo, Mozambique, ZuidAfrika en het
Midden Oosten

25.000,00

Neve Jef

internationaal project jef neve trio 2009

November Music
Vlaanderen vzw

samenwerkingsproject Vlaanderen-Nederland

Nederland

Paleis voor
Schone Kunsten
Brussel nv

Vlaamse programmatie in het kader van BOZAR MUSIC 2009

nvt

Ritzen Peter

kosten, honoraria en per diems verbonden aan het project
‘Love for China’ in China in 2009

China

Skyline Entertainment nv

Internationale concerten The Black Box Revelation

USA, UK,
Nederland,
Duitsland,
Zwitserland,
Frankrijk,
Italië, Zweden,
Denemarken,
Noorwegen,
Finland, Tsjechië en Polen

Tabital Pulaaku
België vzw

reis- en verblijfkosten van de buitenlandse artiesten en
promotiekosten in verband met het Peulfestival 2009

Ontvangst

Wolvin vzw

internationale concerten van Zita Swoon in 9 landen

Nederland,
Frankrijk, Italië, Centraal
Europa, Canada, Portugal
en Griekenland

32.000,00

Totaal

30.000,00
350.000,00

6.500,00
43.000,00

7.500,00
70.000,00

663.150,00

			

Theater

Naam

Initiatief

Landen

Comp.Marius vzw

kosten en per diems verbonden aan het project ‘Alle die da
fallen’ in Duitsland in 2009

Duitsland

15.000,00

Compagnie KAiET!
vzw

opstelling Verdronken Land/Sunken Village in New York

Verenigde
Staten

15.000,00

Festival d'Avignon
(Association de
Gestion du)

tussenkomst in de reis-, verblijf- en transportkosten en
per diems verbonden aan de presentatie van de Vlaamse artiesten op het festival in 2009

Frankrijk

't Arsenaal vzw

internationale voorstelling 'Cérise/Kerstentuin (Tsjechov)'

Senegal en
Vlaanderen

30.000,00

Theater aan het
Vrijthof

Samenwerkingsproject Vlaanderen-Nederland: Euregionale
Puccini Express

Nederland

10.000,00

Theater aan het
Vrijthof

Samenwerkingsverband Vlaanderen-Nederland

Nederland

85.000,00

Theater Spelende
Mens vzw

kosten, honoraria en per diems verbonden aan de voorbereiding van het theaterproject ‘African Vocabularium
(werktitel)’ in 2009

Ghana

Totaal

Bedrag in euro

150.000,00

7.000,00

312.000,00
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10.7

Derde Arbeidscircuit

		

10.7.1 		

Organisatie

Binnen het Kunstendecreet
Sector

Totaal VTE

Bedrag 2009 in euro

Beursschouwburg

Kunstencentrum

1

30.439,76

De Werf

Kunstencentrum

2

63.545,96

Monty

Kunstencentrum

3

80.214,79

Nieuwpoorttheater

Kunstencentrum

4

124.444,82

Stuk Kunstencentrum

Kunstencentrum

2,5

73.053,72

Theater Stekelbees

Kunstencentrum

3

95.348,11

Zuiderpershuis

Kunstencentrum

8

229.394,32

Zimmer

Werkplaats

1

29.543,01

Ancienne Belgique

Muziek

6

192.556,90

Basilica Concerten Tongeren FVV

Muziek

1

41.989,01

De Spiegel, Onafhankelijk Kunstencentrum

Muziek

5

155.244,04

Democrazy

Muziek

3,5

Driewerf Hoera

Muziek

8

Jeugd en Muziek

Muziek

1

36.811,36

Musica

Muziek

2

61.908,22

Sfinks Animatie

Muziek

4

104.437,40

Stichting Logos

Muziek

2

55.712,85

Het Gevolg

Theater

2,5

63.790,43

Nieuw Ensemble Raamteater

Theater

6

165.595,47

Publiekstheater Gent

Theater

9

235.188,20

Speelteater - Kopergietery

Theater

3

88.755,52

‘t Arsenaal

Theater

11,5

Teater Malpertuis

Theater

2,5

70.434,68

Theater Taptoe

Theater

4

99.155,78

Toneelproducties De Tijd

Theater

3

Totaal

98,5
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89.291,92
224.923,80

269.422,19

104.797,74
2.786.000,00

Derde Arbeidscircuit

		

10.7.2

Buiten het Kunstendecreet*

Organisatie

Sector

Totaal VTE

Sint Lucasgalerie Brussel

Beeldende Kunst

4

Bedrag voorschotten
2009 in euro
167.981,46

Prentenkabinet Limburg

Beeldende Kunst

1

39.074,71

Poëziecentrum

Letteren

3

80.515,27

Centrum voor Muziekinstrumentenbouw

Muziek

3

106.436,37

Arioso Producties

Theater

1

32.757,77

Bewegingstheater Exces

Theater

3

76.898,94

De Waaier

Theater

1

29.231,54

Fakkeltheater

Theater

4

112.307,68

Noordtheater

Theater

2

52.734,77

Paljas Producties

Theater

3

86.429,33

Theater Tinnenpot

Theater

4,5

Totaal

29,5

113.960,82
898.328,66

* Het betreft hier enkel het totaal van de 4 voorschotten die reeds in 2009 zijn betaald.
Aangezien de controle van de verantwoordingsstukken voor 2009 bij het ter perse
gaan nog lopende is, kunnen de definitieve bedragen voor 2009 pas in het jaarverslag
van 2010 worden gepubliceerd.
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de definitieve bedragen voor 2008:
Organisatie

Sector

Totaal VTE

Sint Lucasgalerie Brussel

Beeldende Kunst

4

Bedrag 2008 in euro
146.098,90

Prentenkabinet Limburg

Beeldende Kunst

1

47.947,14

Poëziecentrum

Letteren

3

137.489,60

Arioso Producties

Theater

1

37.351,51

Bewegingstheater Exces

Theater

3

85.112,71

De Waaier

Theater

1

38.691,47

Fakkeltheater

Theater

4

129.440,10

Noordtheater

Theater

2

56.403,52

Paljas Producties

Theater

3

Theater Tinnenpot

Theater

4,5

Totaal

26,5
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78.745,48
131.578,60
888.859,03

Laureaten CultuurPrijzen Vlaanderen 2009

		

10.7.3

Cultureel erfgoed

Organisatie

Bedrag 2008 in euro

ARCHIEF EN MUSEUM VOOR HET VLAAMS LEVEN TE BRUSSEL

76.752,57

BAKKERIJMUSEUM WALTER PLAETINCK, ZUIDGASTHUIS

234.429,32

CENTRUM VOOR MUZIEKINSTRUMENTENBOUW

121.991,89

DE NOTELAER

31.192,34

DE ZILVERREIGER STREEKMUSEUM VAN KLEIN BRABANT

57.641,22

ECOMUSEUM EN ARCHIEF VAN DE BOOMSE BAKSTEEN

29.191,83

ERF EN HEEM

56.919,23

ERFGOED LOMMEL

92.451,30

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING KINROOI

44.777,69

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN LANDEN

63.038,03

GESCHIEDKUNDIG MUSEUM MESEN - MUSEE HISTORIQUE MESSINES

28.567,69

HEEMKRING DE DRIE ROZEN

81.020,04

HEEMKRING HEIDEBLOEMKE

53.890,39

HEEMKUNDIGE KRING ST.-HUIBRECHTS-LILLE

50.306,77

HEEMKUNDIGE KRING VAN MALLE

35.085,20

KARRENMUSEUM ESSEN

74.557,03

MUSEUM DE BRES

27.517,38

MUSEUM VAN HET KAMP VAN BEVERLO

87.461,73

REGIONALE HEEMMUSEA BACHTEN DE KUPE

155.559,77

RENOVATIE REKEM

14.194,38

S. DIMPNA EN GASTHUISMUSEUM GEEL

105.315,03

SINCFALA, MUSEUM VAN DE ZWINSTREEK

44.311,91

SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN

31.618,27

STICHTING MEVROUW JULES DHONDT-DHAENENS

63.013,90

TALBOT HOUSE

62.219,24

VER VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE EN TEXTIEL

150.397,93

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK

40.646,85

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

75.607,73

VRIENDEN VAN HET MUSEUM BARDELAERE

32.553,41

VRIENDEN VAN HET SINT-GODELIEVEMUSEUM

45.090,76

ZUIDWESTBRABANTS MUSEUM

25.601,70

totaal

2.092.922,53

10.8

Minitoelagen

Categorie

sector

Bergé David

Mengvorm

3.500,00

Calvo Cantero Maria Rosario

Mengvorm

4.200,00

Deweze Pascal

Muziek

5.350,00

Vandervelde Luc

Beeldende kunst

Totaal

Bedrag in euro

4.000,00
17.050,00
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10.9

Laureaten CultuurPrijzen Vlaanderen 2009

Laureaten
Architectuur
Laureaat: bOb Van Reeth
Eveneens genomineerd : A+, Geert Bekaert
Beeldende Kunst
Laureaat: Berlinde De Bruyckere
Eveneens genomineerd: Edwin Carels, Johan Grimonprez
Cultureel Erfgoed
Laureaat: Leen van Dijck – Letterenhuis
Eveneens genomineerd: Bruno De Wever, Literair Museum
Film
Laureaat: Episode 3 – Enjoy Poverty (Renzo Martens)
Eveneens genomineerd: CINEMATEK, (N)iemand (Patrice Toye)
Jeugdtheater
Laureaat: Studio Orka
Eveneens genomineerd: Inne Goris, Jan Sobrie
Kritiek en Essay
Laureaat: David Van Reybrouck
Eveneens genomineerd: Dirk Van Hulle, Eric Min
Muziek
Laureaat: Bert Joris
Eveneens genomineerd: Luc Brewaeys*, Marcel Ponseele
*(Luc Brewaeys is vereerd dat hij in aanmerking komt voor de CultuurPrijs Muziek,
doch heeft beslist om zijn nominatie niet te aanvaarden.)
Podiumkunsten
Laureaat: Benjamin Verdonck
Eveneens genomineerd: CREW, LOD
Smaakcultuur
Laureaat: Centrum Agrarische Geschiedenis
Eveneens genomineerd: Hoge Raad voor Ambachtelijke Lambikbieren, Felix Alen – Xaverius
Toneelliteratuur
Laureaat: Peter De Graef
Eveneens genomineerd: Bart Meuleman, Tom Lanoye
Algemene Culturele Verdienste
Laureaat: Eric Antonis
Deze categorie werkt niet met genomineerden.
Meer info vindt u op de website www.cultuurprijzen.be.
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Contactgegevens

Hoofdbestuur
Kunsten en Erfgoed
Hoofdbestuur - Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel - België
Tel.: 02 553 68 68 - Fax: 02 553 69 69
www.kunstenenerfgoed.be

Buitendiensten
Frans Masereelcentrum
Zaardendijk 20 - 2460 Kasterlee
Ivan Durt - Centrumverantwoordelijke
Tel.: 014 85 22 50/52 - Fax: 014 85 05 91
E-mail: fransmasereelcentrum@vlaanderen.be
www.cjsm.be/fransmasereelcentrum

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Koningstraat 18 - 9000 Gent
Marijke de Wit - Teamverantwoordelijke
Tel.: 09 265 93 40 - Fax: 09 265 93 49
E-mail: info@kantl.be
www.kantl.be

Kasteel Van Gaasbeek
Kasteelstraat 40 - 1750 Gaasbeek
Luc Vanackere - Directeur
Tel.: 02 531 01 30 - Fax: 02 531 01 43
E-mail: kasteelvangaasbeek@vlaanderen.be
www.kasteelvangaasbeek.be

Landcommanderij Alden Biesen
Kasteelstraat 6 - 3740 Bilzen
Lies Kerkhofs - Directeur
Tel.: 089 51 93 93 - Fax: 089 41 70 33
E-mail: aldenbiesen@vlaanderen.be
www.alden-biesen.be

Colofon

Grafische vormgeving:
fuel. bvba, www.fueldesign, Brussel
Verantwoordelijke uitgever:
Jos Van Rillaer, Arenbergstraat 9, 1000 BRUSSEL
Depotnummer:
D/2010/3241/267
Uitgave:
Juni 2010

Overname van teksten is toegelaten mits bronvermelding. De Vlaamse overheid kan niet aansprakelijk gesteld worden
voor eventuele fouten en/of schade die voortvloeit, direct of indirect, uit het gebruik van deze informatie.

Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Kunsten en Erfgoed
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
Tel. 02 553 68 68 - Fax: 02 553 69 69
www.kunstenenerfgoed.be
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