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1 BEDENKINGEN EN AANDACHTSPUNTEN BIJ DE DOSSIERS: 
WAT ZIJN OPVALLENDE TENDENSEN IN DE DOSSIERS EN 
PROFIEL VAN DE AANVRAGERS? IS ER VEEL VERSCHIL IN 
KWALITEIT VAN DOSSIERS? 

Vlaanderen heeft een rijk en veelzijdig danslandschap, dat zowel wordt gekenmerkt door een 
internationale excellentie als een sterke lokale verankering. Daarbij maken niet alleen de ‘grote spelers’ 
internationaal furore, maar evenzeer heel wat kleinere, innovatieve gezelschappen. Samen vormen zij 
een complex netwerk waarin internationale en nationale spelers en thema’s steeds opnieuw met elkaar 
worden verbonden en alle artistieke niches vertegenwoordigd zijn.  
 
De rijkdom van het landschap vertaalde zich ook in de hoge kwaliteit en artistieke diversiteit van de 
structurele aanvraagronde. De commissie behandelde 23 aanvragen, waarvan het overgrote deel (18) de 
functie productie aankruiste. Soms deden ze dat in combinatie met ontwikkeling en participatie (Rosas 
en Platform-K), met enkel ontwikkeling (Damaged Goods, La Geste) of enkel participatie (Ultima Vez). 
Daarnaast zetten 2 organisaties uitsluitend in op de functie ontwikkeling (de alternatieve 
managementbureaus Hiros en Caravan) en 2 festivals en 1 overkoepelend initiatief dienden in voor de 
functie presentatie (NEXT, Bâtard en Kanaries in Actie). Geen enkele organisatie diende in voor reflectie.  
Van deze 23 organisaties waren er 9 die in de vorige beleidsperiode geen structurele middelen 
ontvingen. Enkel Rosas diende een aanvraag in voor tienjarige erkenning. Daarnaast leverde de 
commissie Dans een insteek aan de commissie Kunstinstellingen voor het ballet-luik van Opera Ballet 
Vlaanderen. 
De positie van Brussel als internationale hotspot voor de hedendaagse dans blijft voelbaar: 14 van de 23 
aanvragers hebben de hoofdstad als uitvalsbasis.  
 
Artistiek vertegenwoordigen de aanvragende gezelschappen een breed spectrum en een mooie 
complementariteit: van performance over werk waarin de link met hedendaags circus of live muziek 
centraal staat tot danstheater. Uit de dossiers en intentiebrieven komt een weefsel naar voor waarin 
organisaties samenwerken, onderling uitwisselen, maar ook afhankelijk zijn van elkaar. 
 
Daarnaast stelt de commissie een aantal grote lijnen vast: 

• Heel wat gezelschappen zetten in op participatie, al is er nog meer nood aan methodiek en 
expertise. Er wordt ingezet op de relatie met de buurt en op samenwerking met niet-
professionele dansers (kinderen, ouderen, gedetineerden, psychiatrische patiënten …), zowel in 
workshops als in het creëren van voorstellingen.  

• Naast een groeiende aandacht voor het werken met kinderen en jongeren in het brede veld van 
de podiumkunsten, zijn er twee dansgezelschappen die hier expliciet op inzetten (tout petit en 
La Geste).  

• Daarnaast valt het de commissie op dat in het merendeel van de dossiers kennisdeling aan bod 
komt. Dan gaat het zowel over het ontwikkelen en doorgeven van expertise en 
dansvocabularium, als om het wegwijs maken van (startende) kunstenaars in hoe ze hun eigen 
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praktijk kunnen organiseren. Dat laatste zowel binnen de eigen organisatie als naar het brede 
veld. De commissie moedigt deze evolutie aan, maar vindt het een gemiste kans dat er niet meer 
wordt samengewerkt met bestaande bovenbouworganisaties die dit expliciet als kerntaak 
hebben (Cultuurloket, Kunstenpunt, Sociaal Fonds voor de Podiumkunsten …).  De dynamiek 
tussen een bottom-up en top-down benadering kan immers een grote meerwaarde zijn. 

• De commissie sprak ook over de positie van de pioniers van de Vlaamse, hedendaagse dans, de 
zogenaamde ‘tachtigers’. De commissie is verheugd dat deze generatie, ook al komt de officiële 
pensioenleeftijd in zicht, nog steeds op hoog niveau blijft presteren. Enkele choreografen maken 
voorzichtig de overstap naar een gedeeld artistiek leiderschap of geven hun ervaring door aan 
jongere makers. Erfgoed is een thema dat niet alleen bij choreografen met een lange staat van 
dienst aan de orde is. Ook jongere choreografen zijn erg bezig met het verankeren en doorgeven 
van hun specifieke danstaal. 

• In de laatste jaren zijn er stappen gezet met betrekking tot diversiteit, voornamelijk in raden van 
bestuur. Op vlak van omkaderende medewerkers is er echter nog werk aan de winkel om tot 
een meerkleurig landschap te komen. 

• Aandacht voor fair practice en mentaal welzijn was een van de beoordelingscriteria en komt 
dan ook in elk dossier aan bod, hoewel er grote verschillen zijn in de manier waarop (checking 
the box versus een voldragen visie). Enkele organisaties blinken uit in aandacht voor fair 
practice, duurzaamheid en welzijn; hun hele werking is ervan doordrongen. 

• Ook met betrekking tot ecologie zijn er in de laatste jaren stappen gezet. Verschillende 
organisaties geven aan ecologisch bewust te toeren, en te zoeken naar manieren om duurzaam 
te creëren. Tegelijkertijd is het belangrijk dat dit thema nog verder wordt uitgedacht en 
concreter wordt gemaakt. De commissie ziet aandacht voor ecologie als een essentieel onderdeel 
van fair practice. 

• De organisatiemodellen van producerende organisaties zijn over het algemeen nog steeds vrij 
klassiek: ze zijn vaak opgebouwd rond het werk van één choreograaf met een omkadering die 
zich volledig op dat werk richt. Bij een aantal organisaties worden wel stappen gezet om jonge 
choreografen mee te nemen en te ondersteunen, maar hun positie blijft ondergeschikt of de 
organisatie bepaalt heel sterk hoe er dient gewerkt te worden. Er zijn echter ook uitzonderingen: 
zo breekt Grip met dit patroon door vier kunstenaars op evenwaardige wijze te ondersteunen 
en resoluut te kiezen voor een gedeeld artistiek leiderschap. Het eigenaarschap ligt bij de 
kunstenaars, de organisatie past zich aan aan hun noden. Een andere positieve evolutie is dat 
een aantal organisaties de krachten wil bundelen op zakelijk en logistiek vlak zonder hun 
eigenheid te verliezen. 

• De spreiding van dans in Vlaanderen en met name in de cultuurcentra blijft een aandachtspunt. 
Heel wat internationaal actieve gezelschappen tonen hun voorstellingen niet of nauwelijks 
buiten de grote steden en de kunstencentra. Bij grootschalig werk spelen infrastructuur en 
budget hier zeker een rol. Bij kleinschaliger werk liggen er nog mogelijkheden voor een ruimere 
spreiding en andere publieksbenadering. Werk voor kinderen en jongeren vormt hierop een 
uitzondering, dat vindt wel zijn weg in een breed circuit.  

• Op zakelijk vlak merkt de commissie op dat er grote druk staat op de coproducties. Zelfs grote 
gezelschappen hebben moeite om concrete toezeggingen van bedragen op papier te krijgen. Het 
lijkt erop dat partners en speelplekken in de nasleep van Covid-19 nog voorzichtiger zijn 
geworden. Desondanks ligt het aandeel eigen inkomsten bij dansorganisaties over het algemeen 
erg hoog. 
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• Grotere, gevestigde structuren nemen meer en meer hun verantwoordelijkheid op om 
ondersteuning te geven aan jonge kunstenaars en gezelschappen, maar er kan nog meer   
daadwerkelijke steun zijn, zoals het delen van zakelijke kennis, trajectbegeleiding en meer 
financiële ondersteuning. 

 
De commissie roept het beleid op om heel goed na te denken over de relatie tussen Opera Ballet 
Vlaanderen en de rest van het dansveld. De commissie neemt akte van het feit dat er een politieke wil is 
om de grote instellingen te versterken. Ze wil zich niet uitspreken over de wenselijkheid van deze 
tendens, maar vraagt wel om het debat te voeren over de landschapsversterkende rol die deze 
instellingen (moeten) spelen. De commissie wil hier graag wijzen op het grote budgettaire onevenwicht 
tussen enerzijds Opera Ballet Vlaanderen en anderzijds het geheel van de Vlaamse hedendaagse 
danssector. Het is niet alleen belangrijk om de verbinding te maken, maar ook om hier concrete en 
transparante engagementen aan te verbinden. Peter Parker parafraserend: met grote(re) budgetten 
komt grote(re) verantwoordelijkheid. 
 

2 HOE IS UW COMMISSIE OMGEGAAN MET DE BUDGETTAIRE 
ENVELOPPE? WELKE METHODIEKEN EN PRINCIPES 
WERDEN GEHANTEERD? (KAASSCHAAF / SCHERPE 
KEUZES / PER FUNCTIE SUBSIDIËREN / …) 

Het was de uitdaging voor de commissie dans om binnen de krappe budgettaire context het veld in de 
breedte te ondersteunen. Daarbij hadden we aandacht voor het ecosysteem en de dynamiek binnen het 
veld. Concreet bekeken we het samenspel tussen kleine, middelgrote en grote organisaties, de 
aanwezigheid van de verschillende functies in het landschap, de artistieke veelzijdigheid, de punten uit 
de strategische visienota. We hadden aandacht voor zowel lokale verankering als internationale 
spreiding.  
 
De commissie stond voor de moeilijke taak om met het beschikbare budget van 8.406.294 euro de 23 
aanvragen voor een totaalbedrag van 14.302.787,38 euro te beoordelen. We merken daarbij nog eens op 
dat het overgrote deel van de aanvragen van uitstekende kwaliteit was. Deze kwaliteit uit zich niet 
alleen in hoogstaande artistieke output, maar ook in het zakelijke beleid. Het merendeel van de 
aanvragers zijn voorbeelden van goed zakelijk beleid, waarbij heel efficiënt met de middelen wordt 
omgegaan. Wel benadrukt de commissie het belang van transparante detailbegrotingen, die soms 
afwezig bleven.  
 
De commissie heeft er expliciet voor gekozen om ruimte te geven aan instromers (organisaties die in de 
vorige beleidsperiode geen structurele middelen ontvingen). Instroom is cruciaal om nieuwe zuurstof in 
het veld te krijgen, nieuwe perspectieven binnen te brengen en de toekomst van ons veelzijdige, 
internationaal gewaardeerde dansveld te verzekeren. Bovendien kunnen heel wat instromende 
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gezelschappen al een mooie staat van dienst voorleggen. Een structurele erkenning geeft hen de kans 
hun werking te consolideren en verder uit te bouwen. Daarnaast is er ruimte voor doorstromers: 
organisaties die een ruimere ondersteuning vragen om een vaste kern van medewerkers rond zich te 
kunnen behouden en opbouwen, om zo hun werk naar een hoger niveau te tillen en de organisatie te 
verduurzamen. 
 
Bij de grote organisaties met een lange staat van dienst werd geopteerd voor continuïteit eerder dan 
voor een groeiscenario. De commissie is er zich van bewust dat dit in realiteit neerkomt op een lichte 
achteruitgang in koopkracht. Dit mag zeker niet geïnterpreteerd worden als een motie van wantrouwen 
tegenover deze organisaties. De commissie benadrukt het immense belang van deze spelers, zowel 
nationaal als internationaal en beseft ten volle dat er binnen deze organisaties heel veel wordt gedaan 
met relatief beperkte middelen. Binnen het beperkte budgettaire kader is het echter onmogelijk om deze 
organisaties nog verder substantieel te laten groeien.  
              
Door de budgettaire schaarste zag de commissie zich genoodzaakt om heel zorgvuldig na te denken 
over een goede verdeling van de middelen. Daarbij kozen we ervoor om de ‘kaasschaaf’ absoluut te 
vermijden. In plaats daarvan vertrok de commissie van een fijnmazige analyse van de budgettaire 
plannen in elk dossier. Daarbij hanteerden we een aantal richtlijnen: 

• Correcte verloning: De personeelsleden binnen de organisaties worden verloond volgens de CAO 
Podiumkunsten, met een maximum van A29. De commissie wil zich niet uitspreken over de 
interne organisatie van de verloning en kan zich inbeelden dat de keuze om hogere lonen te 
betalen dan de CAO in sommige gevallen te rechtvaardigen is. We willen echter benadrukken dat 
fair practice twee kanten heeft. In een veld dat financieel onder druk staat, vinden we het 
getuigen van fair practice om niet meer ruimte in te nemen dan nodig. Door het beperkte 
budget koos de commissie ervoor om lonen hoger dan de reële anciënniteit en extra fees niet te 
subsidiëren. 

• Efficiëntie-oefening in de inkomsten en uitgaven: De commissie is er zich terdege van bewust dat 
de organisaties uit het veld al veel doen met weinig middelen. Gezien de schaarse middelen 
zagen we ons echter genoodzaakt om iedere begroting zorgvuldig te bekijken en alle inkomsten 
en uitgaven tegen het licht te houden en bij te stellen waar nodig.  

• Personeelshuishouding: De commissie bekeek steeds of de omkadering in verhouding stond tot 
de artistieke productiebudgetten en de artistieke tewerkstelling. 

 
De danscommissie is er zich van bewust dat met de geadviseerde bedragen waarschijnlijk niet alle 
plannen kunnen uitgevoerd worden of toch aanpassingen zullen vragen. Alle organisaties zullen iets aan 
eigen ambitie moeten inbinden, op vlak van artistieke output en/of omkadering. De keuze om een meer 
beperkte groep dansorganisaties voluit te steunen, was zonder meer ook legitiem geweest. Deze keuze 
hebben we echter niet gemaakt ten voordele van een veelzijdig landschap waarin zowel grote als kleine 
spelers, oudgedienden als nieuw talent hun plaats verdienen. 
 
Zoals we hierboven al meermaals aangaven: in het Vlaamse danslandschap wordt heel veel gedaan met 
heel weinig middelen. Deze zegen is wel langzaam een vloek aan het worden. Door de opeenvolgende 
besparingen of stilstand wordt de dynamiek van dit bloeiende veld stilletjesaan uitgehold. De commissie 
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wil benadrukken dat op de geadviseerde bedragen geen bijkomende kaasschaaf meer toegepast kan 
worden. 
 
Bij uitbreiding wil de commissie haar grote bezorgdheid uitspreken over de ontoereikende middelen 
voor het geheel van kunstenorganisaties in deze structurele ronde, en de nefaste gevolgen daarvan voor 
de kunstensector. We roepen de beleidsverantwoordelijken dan ook op om het beschikbare budget te 
verhogen, om zo ons rijke, fijnmazig vertakte en internationaal geprezen kunstenveld niet verloren te 
laten gaan. 

3 POSITIEF GEADVISEERDE DOSSIERS BUITEN BUDGET (IN 
VOLGORDE VAN PRIORITEIT) 

1/ HIATUS 
Integriteit, fair practice, duurzaamheid en welzijn vormen de basis van waaruit het werk van Daniel 
Linehan voortvloeit. De artistieke kernvraag is hoe een vluchtig medium als dans toch een duurzame 
verbinding kan bestendigen. De manier waarop deze vraag wordt beantwoord (het proces is het werk) 
en de implementatie van Care Based Practices is indrukwekkend en een toonbeeld voor de hele 
kunstensector. Daarenboven diende Hiatus een gedetailleerde en helder toegelichte begroting in die 
goed doordacht is en getuigt van een bescheiden houding. 
 
2/ KUNST-WERK 
Marc Vanrunxt is sinds de jaren '80 een prominente figuur in het Vlaamse danslandschap. Al 
decennialang timmert hij koppig aan zijn eigen radicale parcours, zonder toegevingen. Het 
samenbrengen van meerdere kunstdisciplines neemt daarbij een centrale rol in. Met zijn specifieke 
choreografische schriftuur heeft Vanrunxt school gemaakt en is hij een mentor en inspiratiebron voor 
heel wat andere en ook jonge makers. Zijn artistieke praktijk, die zich eerder situeert in een niche, heeft 
absoluut zijn plaats in het danslandschap in Vlaanderen.  
 
3/ CARAVAN PRODUCTION 
De rol van ontwikkelingsgerichte alternatieve managementbureaus kan niet onderschat worden binnen 
het podiumlandschap en het belang ervan voor project-gesubsidieerde kunstenaars is met de jaren 
alleen maar toegenomen. Caravan Production is een wendbare organisatie die dicht bij de kunstenaars 
staat en beantwoordt aan hun duidelijke nood aan ondersteuning, continuïteit en maatwerk bij het 
uitbouwen van een artistieke praktijk. Voor de komende beleidsperiode zijn de kernartiesten Benjamin 
Vandewalle en het Spaanse El Conde de Torrefiel. Ondersteuning op projectmatige basis is er voor Ingrid 
Berger Myhre, Liza Baliasnaja, Mohamed Toukabri, Liz Kinoshita, Sidney Leoni, aangevuld met één of 
meerdere nieuwe artiesten. 
 
4/ FIELDWORKS 
Fieldworks heeft een unieke plaats in het performance- en danslandschap door het uitrekken van wat 
onder ‘choreografie’ kan begrepen worden. Al lang voor dit trending werd, sloeg fieldworks de brug 
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naar andere disciplines zoals beeldende kunst en technologie en stond het binnenstebuiten keren van de 
codes van het theater centraal. Fieldworks trok zijn expertise vervolgens door naar locatie-specifiek 
werk en daarin blinken ze absoluut uit. Het choreograferen van objecten en ruimtes en een niet-
hiërarchische benadering van alle elementen in een voorstelling (rekwisieten, decor, licht, geluid) 
kenmerkt het werk. De zakelijke plannen sporen met de inhoudelijke en de begroting is haalbaar en 
realistisch. 

4 AANVRAGEN VOOR TWEE BELEIDSPERIODES 

4.1 ROSAS 

De relevantie van De Keersmaeker voor het Vlaamse danslandschap kan moeilijk overschat worden. 
Rosas is wereldtop en De Keersmaeker heeft ontegensprekelijk een plaats ingenomen tussen de groten in 
de hedendaagse dans. De choreografe bouwde niet enkel een groot en consistent oeuvre uit, maar 
slaagde er ook in van Brussel een centrum voor hedendaagse dans te maken op wereldniveau. 
 
Naast haar artistieke prestaties, is een belangrijke reden voor een langetermijn-subsidiëring de 
aankomende uitbreiding en verdere ontwikkeling van de Van Volxem-site. De Vlaamse overheid, 
eigenaar van de site, heeft aan Rosas het beheer en de exploitatie gegeven van dit complex. Rosas zet 
deze ruimtes op haar beurt volop in om haar positie binnen het Brusselse en Vlaamse veld te 
bestendigen en er een ontwikkelings- en participatieluik structureel in te bedden. Bovendien moet Van 
Volxem volgens de plannen van Rosas en de andere partners een breed vertakte kunstensite worden 
die op genereuze wijze zal open staan voor het brede veld.  
 
De commissie vindt het lovenswaardig dat Rosas de uitdaging wil aangaan om in te zetten op 
ontwikkeling en participatie en gelooft in de meerwaarde hiervan. De Keersmaekers artistiek/symbolisch 
kapitaal en de uitstekende faciliteiten van de organisatie zorgen ervoor dat Rosas het potentieel heeft 
om uit te groeien tot een belangrijke structurele speler op deze gebieden. Tegelijkertijd stelt de 
commissie vast dat beide functies nog in de kinderschoenen staan. Met de erkenning voor een tienjarige 
subsidiëring moedigt de commissie Rosas dan ook aan om zowel ontwikkeling als participatie verder en 
dieper uit te werken en te concretiseren in de komende beleidsperiode.  
 


