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In 2008 lag de focus op de operationalisering van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet
en de herziening van het nog jonge Kunstendecreet. Structurele subsidierondes in beide velden
gingen gepaard met een hernieuwde samenstelling van de beoordelingscommissies, waarbij oude
getrouwen plaats maakten voor nieuwe leden. Met gepaste dank en een hartelijk welkom.
Beleidsmatig ging nogal wat aandacht naar het opstellen van een strategische nota
Beeldende Kunst, naar de structurele uitbouw van de museale samenwerkingsverbanden met
het oog op internationale profilering van de Vlaamse kunstcollecties en naar de uitbouw van een
pro-actief topstukken- en sleutelwerkenbeleid. Er kwam een doorbraak in de ratificatie van het
Unesco’70-verdrag over de uitvoer van cultuurgoederen en de Unesco-conventie immaterieel
erfgoed werd geïmplementeerd. Ook samenwerking op het gebied van kunst- en cultuureducatie
met Onderwijs kreeg bijzondere aandacht, net als het Europeana project (e-cultuur) en de
beleidslijnen participatie en diversiteit.
Om de efficiëntie en effectiviteit van de interne werking te optimaliseren maakten we werk van
een verbeterde informatisering. In het kader van ons streven naar optimale communicatie,
maakten we klantvriendelijke aanvraagformulieren en lanceerden we een eigen website.
Kunsten en Erfgoed heeft zich in 2008 duidelijk gepositioneerd naar alle actoren in het brede
veld door samen met Cultuurinvest en het Kunstenloket “De Zaak Cultuur” op te zetten als een
ondersteunend initiatief voor ondernemerschap in de kunsten- en erfgoedsector.
In het vooruitzicht van een nieuwe legislatuur 2009 – 2014 heeft het agentschap de prioriteiten
en desiderata verwerkt in een regeerbijdrage.
Ongetwijfeld wachten u en mij boeiende uitdagingen. Een nieuwe regering maakt immers nieuwe
keuzes en verkent nieuwe paden…

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

1.1.

Structuur

Hoofdbestuur. Het hoofdbestuur van het agentschap Kunsten en Erfgoed bestaat uit de
diensten van de administrateur-generaal en twee afdelingen: de afdeling Kunsten en de afdeling
Erfgoed (zie bijlage 10.1.1.).
De afdeling Kunsten voert het kunstenbeleid uit. Het 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 internationaal.
De afdeling Erfgoed voert het cultureel-erfgoedbeleid uit. Het 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 afdelings- en entiteitsoverschrijdende materies. Ze zorgen voor een goede interne werking en verzorgen
de relatie met de managementondersteunende diensten van het Departement Cultuur, Jeugd,
Sport en Media.
Buitendiensten. Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft vier buitendiensten
(met verschillende statuten):
•
het Kasteel van Gaasbeek
•
de Landcommanderij Alden Biesen
•
de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
•
het Frans Masereel Centrum.
Het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA) maakte tot 31 december
2008 deel uit van het agentschap Kunsten en Erfgoed. Het museum werd op 1 januari 2009
verzelfstandigd.
Meer informatie over de werking van de buitendiensten vindt men in hoofdstuk 4.

1.2

Missie en taken

Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft als missie het stimuleren, erkennen en subsidiëren van:
•
professionele kunstcreatie – met het oog op de realisatie van een gevarieerd en
kwalitatief kunstenaanbod
•
initiatieven op vlak van cultureel (roerend en immaterieel) erfgoed
– met het oog op behoud, bescherming en ontsluiting van dit erfgoed
•
het versterken van het maatschappelijk draagvlak voor kunst en cultureel erfgoed
•
het stimuleren van de cultuurparticipatie.
In 2008 werd een organisatieoefening opgestart. In deze oefening zit ook een actualisering van
de missie vervat. Voor meer duiding bij dit traject: zie hoofdstuk 9.
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1.3.

Begroting

Vanaf 2008 werd de begroting van het agentschap Kunsten en Erfgoed aangepast aan de nieuwe
structuur van de Vlaamse overheid. Vergelijkingen met de voorgaande jaren moeten daarom met
de grootste omzichtigheid gebeuren.
De beschikbare middelen hebben enerzijds betrekking op de eigen werking (apparaatskredieten:
lonen, personeelsgebonden kosten, uitrustingsgoederen, …) en anderzijds op de uitvoering van
het kunsten- en erfgoedbeleid (beleidskredieten: 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 artikel 62 bis Financieringswet,
subsidies aanvullende tewerkstelling,…)

Apparaatskredieten

BEDRAG IN EURO

Loonkredieten 2008
Hoofdbestuur, Landcommanderij Alden Biesen, Kasteel van Gaasbeek

6.827.000

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

2.926.000

Werkingsmiddelen 2008 (exclusief ICT-middelen*)
TOTAAL

670.000
10.423.000

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

BEleidskredieten

BEDRAG IN EURO

erfgoed

41.205.384,11

Kunsten

159.923.366,55

kunsten en erfgoed

7.899.396,14

TOTAAL

209.028.146,80
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Kunsten

2.1

Regelgeving

2.1.1.

Kunstendecreet

De laatste twee legislaturen zijn gekenmerkt door een gestage decretale verankering
van alle sectoren binnen de kunsten. Vanaf 1999 vervoegde het Muziekdecreet het al bestaande
Podiumkunstendecreet om vanaf 2004 geïntegreerd te worden binnen het omvattende,
schottenloze Kunstendecreet. Het Kunstendecreet van 2 april 2004 heeft bij de aanvang van deze
legislatuur een duidelijk kader geschapen voor subsidiëring van de verschillende kunstvormen.
Het regelt projectmatige ondersteuning, kunstenaarsbeurzen en de meerjarige subsidiëring van
professionele organisaties en werkingen in het beleidsveld kunsten.

2.1.2.

Wijzigingen

Onder meer op basis van de verschillende advies- en beslissingsmomenten, die een
interessante praktijktest bleken voor het decreet, werd een aantal technische en inhoudelijke
tekortkomingen vastgesteld. Deze hebben richting gegeven aan de decreetwijziging in 2008.
Concreet kwamen de voorstellen tot wijziging van het Kunstendecreet en het uitvoeringsbesluit
(die zijn goedgekeurd op respectievelijk 20 juni 2008 en 18 juli 2008) tot stand vanuit de
volgende drijfveren:
•
•
•
•

de conclusies van de evaluatie van het Kunstendecreet van 2 april 2004 door de
beoordelingscommissies en de belangenbehartigers
meer aandacht voor de individuele kunstenaar
vermindering van de administratieve lasten
optimaliseren van de kwaliteitsbeoordeling.

De doorgevoerde wijzigingen situeren zich op de volgende vlakken:
•
•
•
•
•
•

2.1.2.1.

subsidies voor kunstenaars
planlastvermindering
enveloppefinanciering
aanpassing indiendata
optimaliseren kwaliteitsbeoordeling
technische aanpassingen.

Subsidies voor kunstenaars

De regelgeving in het Kunstendecreet van 2 april 2004 was sterk bepaald door de
op dat ogenblik gangbare praktijk in de beeldende kunstensector. Het decreet voorzag de
mogelijkheid om projectbeurzen toe te kennen aan kunstenaars. Maar 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.
Rekening houdend met de beleidsprioriteit van de minister (om minder te investeren in
structuren en meer middelen te geven aan individuele kunstenaars), was het noodzakelijk om
een systeem te creëren dat praktisch toepasbaar is voor alle kunstenaars, onafhankelijk van de
sector waarbinnen ze werken.
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In de toekomst zullen kunstenaars daarom een “projectsubsidie voor kunstenaars” kunnen
aanvragen, ongeacht de sector. De benaming “projectsubsidie voor kunstenaars” treedt in de
plaats van de oude benaming “projectbeurs”, dit naar analogie met de benaming “projectsubsidie
aan kunstenorganisaties”. De doelstelling van de beide subsidievormen 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.
Daarnaast zullen nog steeds ontwikkelingsgerichte beurzen kunnen worden aangevraagd.
Te oordelen naar het aantal aanvragen in 2008 (125) vinden de kunstenaars vlotter de weg naar
deze specifieke ondersteuning.

2.1.2.2.

Planlastvermindering

De decreetwijziging diende ook te leiden tot een planlastvermindering voor de
betrokken organisatie en individuen. Het bleek mogelijk om de bestaande aanvraag- en
adviesprocedures op heel wat plaatsen ‘lichter’ te maken. Zowel in het decreet als in het
uitvoeringsbesluit zijn verschillende maatregelen genomen, waaronder de volgende:
•
Organisaties die een projectsubsidie ontvangen, zijn niet langer verplicht een dubbele
boekhouding te voeren. Het zal volstaan een overzicht van alle inkomsten en uitgaven
verbonden aan het project voor te leggen bij het voltooien van het project.
•
Indiening van meerjarige en jaarlijks geactualiseerde beleidsplannen: organisaties
zullen niet langer een meerjarig geactualiseerd beleidsplan en een jaarlijks
geactualiseerd beleidsplan moeten indienen, maar slechts een jaarlijks actieplan.
Men zal wel in het eerste actieplan de grote wijzigingen in functie van het toegekende
subsidiebedrag moeten toelichten.
•
Uitwerken van een duidelijk en beperkt standaarddossier voor meerjarige aanvragen:
dit standaarddossier bevat zowel inhoudelijke als financiële gegevens en is in de mate
van het mogelijke aangepast aan de werkvorm waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
Dit standaarddossier, dat voor de eerste maal wordt gebruikt voor de aanvragen
tot meerjarige subsidiëring vanaf 2010, beoogt een vermindering van de werklast
van zowel de aanvragende organisaties als van de beoordelingscommissies en
administratie.

2.1.2.3.

Enveloppefinanciering

Aangezien de middelen van het Kunstendecreet in grote mate naar de meerjarige
werkingen gaan, is het belangrijk om het resterende budget optimaal in te zetten voor de overige
subsidievormen. De voorwaarden waarbinnen meerjarig gesubsidieerde organisaties bijkomende
subsidies kunnen aanvragen zijn daarom aangepast. Concreet zullen kunstenorganisaties
alsook kunsteducatieve en sociaal-artistieke organisaties die een meerjarige subsidie ontvangen
boven een door de Vlaamse Regering te bepalen bedrag, vanaf 2010 geen bijkomende
subsidieaanvragen meer kunnen indienen voor internationale initiatieven, projecten
kunsteducatie, sociaal-artistieke projecten, creatieopdrachten, publicaties of opnameprojecten.
De Vlaamse Regering heeft een grensbedrag bepaald van 300.000 euro op jaarbasis, rekening
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houdend met de huidige hoogte van de toegekende subsidiebedragen. Vanaf dat bedrag moet
de meerjarig gesubsidieerde organisatie eventuele internationale initiatieven, kunsteducatieve
projecten, sociaal-artistieke projecten, creatieopdrachten, publicaties en opnameprojecten
kunnen realiseren binnen het financieringsbudget. Een meerjarig gesubsidieerde organisatie
die meer dan het grensbedrag ontvangt, moet in haar meerjarenplan ook ruimte voorzien
voor onverwachte opportuniteiten en risico’s en zo binnen de toegekende enveloppe haar
verantwoordelijkheid opnemen.
Dankzij deze maatregel zal een groter deel van de beschikbare middelen effectief ten bate
kunnen komen van individuele kunstenaars, organisaties die projectmatig werken en meerjarige
gesubsidieerde organisaties die een subsidie ontvangen die lager ligt dan het door de Vlaamse
Regering bepaalde grensbedrag.
Er is geopteerd om het grensbedrag vast te stellen in een besluit van de Vlaamse Regering. Zo is
het mogelijk om flexibel in te spelen op externe factoren zoals de index of specifieke noden van
een discipline.

2.1.2.4.

Aanpassing indiendata

In het decreet zijn de data gewijzigd waarop meerjarige aanvragen moeten zijn
ingediend. Dit heeft gevolgen voor de aanvragen van kunstenorganisaties, sociaal-artistieke en
kunsteducatieve organisaties en periodieke publicaties.
Aanvragen voor 2-jarige subsidies werden ingediend in februari van het jaar voorafgaand aan de
subsidieperiode. Bij de uitvoering van het decreet bleek dat dit een te krappe adviseringsperiode
met zich bracht. Om een kwalitatieve advisering mogelijk te maken, is de indiendatum met 2
maanden vervroegd. Aanvragen voor 2-jarige subsidies zullen moeten worden ingediend uiterlijk
1 december van het voorlaatste jaar dat aan de subsidieperiode voorafgaat. Voor aanvragen
voor 4-jarige subsidies is de indiendatum een maand opgeschoven. Het bleek voor organisaties
moeilijk om tijdens de zomerperiode hun meerjarige aanvraagdossier volledig af te werken.
Aanvragen voor 4-jarige subsidies zullen moeten worden ingediend uiterlijk 1 oktober van het
voorlaatste jaar dat aan de subsidieperiode voorafgaat.
Het gewijzigde decreet voorziet ook dat de Vlaamse Regering subsidies voor 3 jaar zal toekennen
als een beslissing moet worden genomen over zowel 4- als 2-jarige subsidies in een jaar waarin
er verkiezingen voor het Vlaams Parlement plaatsvinden. Deze situatie doet zich voor in 2009.
Alle aanvragen voor meerjarige ondersteuning vanaf 2010, moesten dan ook uiterlijk 1 oktober
2008 ingediend zijn. Uiterlijk 6 maanden voor de aanvang van de periode waarop de aanvraag
betrekking heeft, moet de Vlaamse Regering beslissen over de toe te kennen subsidies.
Ook in het uitvoeringsbesluit zijn heel wat indiendata aangepast en/of gereduceerd. Dit moet de
transparantie van de procedures verhogen. Er werden wijzigingen doorgevoerd aan de volgende
indiendata:
•
de indiendatum voor de aanvraag van projectsubsidies. Voor muziekprojecten
werden aanvankelijk de in het muziekdecreet bestaande indiendata behouden, maar
kon een project dat langer dan vier maanden loopt (elke periode is gekoppeld aan een
indiendatum) in principe niet. De overige disciplines kregen maar éénmaal per jaar
een kans om in te dienen. Projecten die laat op het jaar van start gaan, bevatten dan ook
meestal weinig concrete informatie (zij dienden dan meer dan één jaar op voorhand
in). Dat bleek in hun nadeel bij de advisering en dus ook de beslissing. Om hieraan te
verhelpen, zijn voortaan voor alle disciplines 2 indiendata per jaar voorzien voor de
aanvraag van projectsubsidies, concreet 15 september voor projecten die zullen lopen in
de eerste helft van of tijdens het volledige volgende jaar en 15 maart voor projecten die
in de tweede jaarhelft van start gaan.
•
de indiendatum voor aanvragen voor internationale projecten. Aanvragen
moeten voortaan 4 maanden voor de aanvang van het initiatief gebeuren. Deze wijziging
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•

2.1.2.5.

creëert de nodige ruimte om de dossiers op een kwaliteitsvollere manier te beoordelen.
de indiendatum voor individuele kunstenaars. In het Kunstendecreet van 2 april
2004 waren de indiendata gekoppeld aan de hoogte van het maximaal te verkrijgen
subsidiebedrag. In het gewijzigde decreet is geopteerd voor een kunstenaarsgericht
criterium. Er zijn nu 3 data voor aanvragen door individuele kunstenaars, die niet
gekoppeld zijn aan een subsidiebedrag: 1 maart, 1 september en 1 december.

Optimalisering van de kwaliteitsbeoordeling

De eerste ervaringen met de uitvoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004
(de verschillende projectrondes, de beoordelingsronde voor meerjarige subsidie in 2006
voor de meeste disciplines en de beoordelingsronde voor meerjarige subsidie in 2007 voor
muziek) leerden dat het systeem voor verbetering vatbaar was. Hoewel het theoretische opzet
lovenswaardig was, bleek de uitvoering complex en moeilijk. Bovendien leidde de uitvoering
soms tot tegenstrijdigheden tussen de verschillende beoordelingscommissies. Om hieraan te
verhelpen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:
•
Afschaffing van de beoordelingscommissie Festivals. Het opzetten van een
dergelijke beoordelingscommissie leek een goede zaak. Het definiëren van het begrip
“festival” bleek echter problematisch en de competentie van de commissie werd
vaak betwist. Aangezien de verschillende disciplines uit het Kunstendecreet in deze
beoordelingscommissie vertegenwoordigd moeten zijn, was de consequentie dat elke
discipline door maximaal 2, maar vaak slechts 1 deskundige was vertegenwoordigd.
Vooral monodisciplinaire dossiers bleken daardoor moeilijk te beoordelen.
•
Afschaffing van de preadviezen voor monodisciplinaire aanvragen.
Het Kunstendecreet van 2 april 2004 bepaalde dat elke monodisciplinaire
aanvraag bij de beoordelingscommissie Kunstencentra en Werkplaatsen of bij de
beoordelingscommissie Festivals, eerst een preadvies diende te krijgen van de
betrokken disciplinegebonden commissie. Concreet bracht dit met zich mee dat een
aanvraag voor bijvoorbeeld een muziekfestival op een periode van 4 maanden eerst
een advies moest krijgen van de commissie Muziek, en vervolgens een eindadvies
van de commissie Festivals. In de toekomst zullen de disciplinegebonden commissies
de monodisciplinaire aanvragen behandelen. De commissie Muziek geeft advies
over muziekfestivals, terwijl de beoordelingscommissie Dans zal adviseren over de
danswerkplaatsen. Dit zal ervoor zorgen dat een beoordelingscommissie terug een
beter overzicht krijgt over de hele discipline. De theatercommissie bijvoorbeeld,
zal theaters, theaterfestivals én theaterwerkplaatsen beoordelen. De commissie
zal daarmee een duidelijk zicht verwerven op de rijkdom en diversiteit van het
theaterlandschap in Vlaanderen.
•
Specifiëring van de opdracht van de beoordelingscommissie Kunstencentra
en Werkplaatsen. Door monodisciplinaire dossiers bij de disciplinegebonden
commissies te laten beoordelen, zal de beoordelingscommissie Kunstencentra en
Werkplaatsen zich kunnen specialiseren in de werkelijk multidisciplinaire dossiers.
Deze commissie draagt daarom voortaan de naam “Multidisciplinaire Kunstencentra,
Werkplaatsen en Festivals”.
•
Uitbreiding van het aantal leden bij verschillende commissies. Er is een
duidelijke evolutie naar meer diversiteit binnen het kunstenlandschap.
Hierdoor is er ook een meer uitgebreide en meer diverse expertise nodig
binnen de beoordelingscommissies. Door een aantal beoordelingscommissies
uit te breiden met 2 leden, zal het mogelijk zijn in de commissies mensen met
voldoende diverse deskundigheidsprofielen te laten zetelen. Het betreft de
volgende beoordelingscommissies: audiovisuele kunsten, beeldende kunst, dans,
kunstencentra, muziek, muziektheater, en theater.
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2.1.2.6.

Technische aanpassingen

Het gewijzigde Kunstendecreet past de gebruikte terminologie aan. Na een
screening door de administratie bleek dat het Kunstendecreet van 2 april 2004 een aantal
technische onduidelijkheden of fouten bevatte. De term “zelfstandige werknemers” was
bijvoorbeeld tegenstrijdig, en de term “actieplan” bleek een duidelijker begrip te zijn dan
“geactualiseerd beleidsplan”. Ook bleek een betere afstemming tussen het woordgebruik in het
Kunstendecreet en het Erfgoeddecreet wenselijk en mogelijk.
De voorschottenregeling is aangepast. De Inspectie van Financiën uitte meermaals kritiek
op de in het Kunstendecreet van 2 april 2004 gehanteerde voorschottenregeling. Zij wees er
onder meer op dat een saldo van 2% te beperkt is om organisaties aan te zetten tot een goed
financieel beheer en rapportering daarover aan de overheid. Ook bleek dat de meeste andere
culturele sectoren een saldoregeling van 10% hanteren. Het gewijzigde decreet voorziet nog 2
voorschotten van 45%, betaalbaar vanaf 1 februari en 1 juli van het jaar. Een saldo van 10% wordt
uitbetaald nadat de administratie vaststelt dat de toekenningsvoorwaarden van de subsidie
nageleefd zijn. Ook de voorschottenregelingen in het uitvoeringsbesluit zijn geharmoniseerd
met deze principes. Het betreft de voorschottenregeling voor publicaties en steunpunten en de
voorschottenregeling voor beurzen aan kunstenaars en creatieopdrachten.
De koppelsubsidie is afgeschaft. Het Kunstendecreet van 2 april 2004 bevatte een bepaling
over zogeheten “koppelsubsidies” voor de “stadstheaters” (i.c. KVS, NTGent, Het Toneelhuis
en Het Paleis). Stad en provincie moesten samen minstens evenveel subsidies toekennen als
de Vlaamse overheid. Deze bepaling bleek in de praktijk moeilijk afdwingbaar. Bij controle op
de naleving van de subsidievoorwaarden waren het daarom steeds de organisaties zelf die de
negatieve gevolgen leken te moeten dragen. Om dit te vermijden en de organisaties toch het saldo
van hun subsidie te kunnen uitbetalen, diende de Vlaamse Regering telkens een uitzondering op
deze bepaling toe te staan. In het gewijzigde decreet vervalt de bepaling over de koppelsubsidie.
Dat lokale overheden en de betrokken instellingen een overeenkomst moeten sluiten, is een
subsidievoorwaarde die wel behouden blijft. Er is een soortgelijke bepaling toegevoegd voor het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar een dergelijke verplichting (ten aanzien van de KVS) nog
niet bestond.

2.1.3.

Toepassing

De bepalingen van het gewijzigde decreet en uitvoeringsbesluit die betrekking hebben
op de subsidiëring, worden voor het eerst toegepast op alle aanvragen tot subsidiëring vanaf
1 januari 2010. Dit betekent dat de aanvragen voor een meerjarige ondersteuning vanaf 2010,
die moesten worden ingediend uiterlijk 1 oktober 2008, reeds volgens de nieuwe regelgeving
werden behandeld.
De bepalingen die betrekking hebben op de subsidiëring van instellingen van de Vlaamse
Gemeenschap treden pas in werking op 1 januari 2011.

2.1.4.

Vervanging beoordelingscommissies

Aangezien het mandaat van de meeste leden van de beoordelingscommissies zou
eindigen op 4 december 2008 en de commissies in het najaar 2008 tegelijkertijd de beoordeling
van nieuwe aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2010 – 2012 en van aanvragen
voor projectsubsidies voor het jaar 2009 op zich zouden moeten nemen, was het niet aangewezen
om middenin de lopende procedure de commissies ingrijpend te wijzigen. Het gewijzigde
uitvoeringsbesluit bracht bovendien met zich mee dat een aantal commissies uitgebreid moesten
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worden nog vóór de beoordelingsprocedures in het najaar 2008 van start gingen.
De nieuwe beoordelingscommissies en de nieuwe adviescommissie zijn geïnstalleerd per
ministerieel besluit van 19 september 2008. Bij de hersamenstelling van de commissies is
rekening gehouden met:
•
het decreet van 13 juni 2007 houdende bevordering van een meer evenwichtige
participatie van mannen en vrouwen in advies- en bestuursorganen van de Vlaamse
overheid
•
de in het Kunstendecreet opgenomen voorwaarden (i.c. vertegenwoordiging van
verschillende aspecten van het veld, minstens 10% van de commissieleden met een
etnisch-cultureel diverse achtergrond)
•
de in het uitvoeringsbesluit opgenomen voorwaarden (i.c. voorzitter en
ondervoorzitter zijn van verschillend geslacht, aanwezigheid van minstens één
kunstenaar, aanwezigheid van minstens één commissielid dat vertrouwd is met het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest)
•
regionale spreiding van de werkplek van commissieleden.
In samenwerking met de beoordelingscommissies en adviescommissie heeft het agentschap
Kunsten en Erfgoed een standaard aanvraagformulier ontwikkeld. Voortaan wordt er bij alle
aanvragers van meerjarige subsidies op aangedrongen om dit formulier te gebruiken. Dit zal
het werk van de beoordelingscommissies en het agentschap vergemakkelijken en stroomlijnen
en zal de overheid toelaten gegevens onderling te vergelijken in functie van toekomstige
beleidsvoorbereiding. Het aanvraagformulier bevat onder meer informatie over de mate
waarin organisaties die een subsidie aanvragen binnen hun werking aandacht hebben voor de
ondersteuning van individuele kunstenaars en voor publiekswerking en -werving.
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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 gemotiveerd inhoudelijk advies.
Opvolging van subsidiedossiers. Nadat de minister op basis van de zakelijke en inhoudelijke
adviezen een beslissing genomen heeft, brengt de afdeling de aanvrager op de hoogte van de
beslissing. Daarna doorlopen de dossiers nog een financiële goedkeuringsprocedure (advies
Inspectie van Financiën, vastlegging van het budget, enzovoort) en stelt de afdeling de
subsidiebesluiten op.
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.
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De beoordelingscommissies baseren hun adviezen op inhoudelijke en artistieke kenmerken.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een project- of
werkingssubsidie en stelt, indien nodig, een rangorde op.

2.2.3.

Minister en/of Vlaamse Regering

Voor elk aanvraagdossier ontvangt de minister van Cultuur de (zakelijke) adviezen van
het agentschap en de (inhoudelijke) adviezen van de beoordelingscommissies. Op basis van die
advisering formuleert de Vlaamse minister van Cultuur zijn 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
bij het al dan niet aanvaarden van de aanvragen. Zo moet de voorziening op artistiek vlak
een toonaangevende rol spelen, kwalitatief werk brengen of een wezenlijke bijdrage leveren
tot nieuwe ontwikkelingen. Voorts moet de voorziening een duurzaam professionalisme op
financieel en organisatorisch vlak aan de dag leggen, en moet worden gezorgd voor diversiteit en
interculturaliteit in het culturele aanbod.
De minister of de Vlaamse Regering beslist om de subsidie al dan niet toe te kennen. De minister
ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de subsidie definitief toegekend.
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2.3.

Subsidiestromen

Structurele subsidies zijn subsidies in de vorm van twee- of vierjarige werkingsbudgetten.
Ze dragen bij 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
kortetermijnondersteuning
– 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, organisaties voor sociaal-artistieke
en kunsteducatieve werking, kunstensteunpunten en instellingen van de Vlaamse Gemeenschap.
Projectsubsidies hebben tot doel organisaties die niet structureel 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) oeuvre-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.
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 oeuvre,
de reflectie over een oeuvre, 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 oeuvre 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).
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. 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.
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Subsidies voor opnameprojecten worden toegekend voor de registratie op een drager van
artistieke uitvoeringen en kunsteducatieve activiteiten.
De subsidies binnen het kunstendecreet voor 2008 kunnen als volgt worden samengevat:

SUBSIDIEVORM

GOEDGEKEURD

BEDRAG
IN EURO

Procentuele
verhouding

Meerjarige subsidies Kunstendecreet

242

84.032.919,03

62,21%

Projectsubsidies

151

3.359.500,00

2,49%

Ontwikkelingsgerichte beurzen

125

1.020.000,00

0,76%

Projectbeurzen

41

326.500,00

0,24%

Creatieopdrachten

80

192.150,00

0,14%

Meerjarige subsidies periodieke publicaties

12

442.999,88

0,33%

Niet-periodieke publicaties

21

79.000,00

0,06%

Opnameprojecten

24

Internationaal

447

Instellingen Vlaamse Gemeenschap

5

Steunpunten

5

TOTAAL

1153

64.200,00

0,05%

1.182.560,00

0,88%

41.355.000,00

30,61%

3.029.998,36

2,24%

135.084.827,27

100,00%

2,2%
STEUNPUNTEN
62,2%
MEERJARIGE SUBSIDIES
KUNSTENDECREET

30,6%
INSTELLINGEN
VLAAMSE GEMEENSCHAP

0,88%
INTERNATIONAAL
0,05%
OPNAMEPROJECTEN
0,06%
NIET-PERIODIEKE PUBLICATIES
0,33%
MEERJARIGE SUBSIDIES PERIODIEKE PUBLICATIES
0,14%
CREATIEOPDRACHTEN
0,24%
PROJECTBEURZEN
0,76%
ONTWIKKELINGSGERICHTE
BEURZEN
2,5%
PROJECTSUBSIDIES
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2.3.1.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Meerjarige werkingssubsidies
Algemeen. De volgende organisaties kunnen meerjarige werkingssubsidies 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.

Behalve aan de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap worden de meerjarige subsidies
toegekend voor twee of vier jaren. Beide meerjarige financieringsbudgetten voorzien middelen
voor de subsidiëring van basis-, personeels- en werkingskosten van de organisaties.
Periode 2006 – 2007/2009. 51 organisaties ontvangen een meerjarige ondersteuning voor
de periode 2006 – 2009. Voor hen was 2008 dus het derde jaar waarin zij een subsidie kregen
in het kader van het Kunstendecreet. 82 organisaties die structureel gesubsidieerd zijn voor de
periode 2007 – 2009 ontvingen in 2008 voor het tweede jaar een werkingssubsidie.
Periode 2008 – 2009. Voor deze periode zijn er in totaal 109 organisaties structureel
gesubsidieerd.
Periode 2010 – 2012. Omdat 2009 een verkiezingsjaar is, voorziet het gewijzigde decreet
van 20 juni 2008 dat alle meerjarige werkingssubsidies voor de volgende periode uitzonderlijk
voor een termijn van drie jaren worden toegekend. De indiendatum voor aanvragen werd – met
uitzondering van de steunpunten – voor alle aanvragers bepaald op 1 oktober 2008. In totaal
werden 368 aanvragen ingediend, waarvan er 3 onontvankelijk waren. In april 2009 is over deze
aanvragen een beslissing tot al dan niet subsidiëren genomen.
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Onderstaande tabel biedt een overzicht voor 2008 van de subsidiebedragen op meerjarige basis
per discipline.

discipline

GOEDGEKEURD

Architectuur en vormgeving

6

Audiovisuele kunsten

12

BEDRAG
IN EURO

Procentuele
verhouding

341.690,48

0,41%

1.167.881,23

1,39%

Beeldende Kunst

11

1.103.496,96

1,31%

Dans

9

5.117.730,49

6,09%

Muziektheater

8

3.538.084,90

4,21%

Theater

36

24.405.046,47

29,04%

Festivals

36

7.126.906,74

8,48%

Sociaal-artistieke werking

10

2.057.999,76

2,45%

Kunsteducatieve werking

12

2.939.000,11

3,50%

Kunstencentra

22

16.275.558,14

19,37%

Werkplaatsen

23

3.156.315,91

3,76%

Muziek

57

16.803.207,84

20,00%

Totaal

242

84.032.919,03

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 structureel 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 projectsubsidie in aanmerking
komen. Aan kunstenorganisaties die gesubsidieerd worden voor het geheel van hun werking
kunnen de bovenstaande projectsubsidies niet worden toegekend.
Ook individuen kunnen ondersteuning vragen voor een project, maar dan in de vorm van een
projectbeurs (cfr. infra).
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de projectsubsidies voor 2008 per discipline.
BEDRAG
IN EURO

Procentuele
verhouding

12

159.500,00

4,75%

9

185.000,00

5,51%

Beeldende kunst

12

200.000,00

5,95%

Dans

14

647.000,00

19,26%

Muziektheater

8

265.000,00

7,89%

Theater

16

830.000,00

24,71%

Festivals

8

165.000,00

4,91%

Sociaal-artistieke werking

11

275.000,00

8,19%

Kunsteducatieve werking

4

85.000,00

2,53%

Muziek

57

TOTAAL

151

DISCIpline

GOEDGEKEURD

Architectuur en vormgeving
Audiovisuele kunst

16,31%
MUZIEK

548.000,00

16,31%

3.359.500,00

100,00%

4,75%
Architectuur en vormgeving

5,51%
Audiovisuele kunst

2,53%
Kunsteducatieve werking

5,95%
beeldende kunst

8,19%
Sociaal-artistieke werking

4,91%
FESTIVALS

19,26%
dans

7,89%
muziektheater

24,71%
Theater
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2.3.3.

Ondersteuning van kunstenaars

De ondersteuning van individuele kunstenaars gebeurt voornamelijk via beurzen 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 beurzen 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 oeuvre 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
oeuvre-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
oeuvre 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

8

Audiovisuele kunst

3

Beeldende kunst

85

Dans

6

Muziektheater

3

Theater

18

Muziek

2

TOTAAL

125

BEDRAG
IN EURO
51.000,00
24.000,00
606.000,00
68.000,00
15.000,00
228.000,00
28.000,00
1.020.000,00

Projectbeurzen. Projectbeurzen worden toegekend aan kunstenaars om de realisatie van een
specifiek project te ondersteunen. Het kan gaan om de presentatie van een oeuvre, de reflectie
betreffende een oeuvre, 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 oeuvre 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 (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.
BEDRAG
IN EURO

Projectbeurzen

GOEDGEKEURD

Architectuur

2

Audiovisuele kunst

3

Beeldende kunst

23

Dans

4

34.000,00

Theater

8

89.500,00

Muziek

1

TOTAAL

41

11.000,00
14.000,00
170.000,00

8.000,00
326.500,00

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.

BEDRAG
IN EURO

DISCIPLINE

GOEDGEKEURD

Beeldende kunst

4

31.500,00

Muziektheater

2

16.000,00

Theater

17

51.000,00

Muziek

57

93.650,00

TOTAAL

80

192.150,00
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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. 2008 was het 2de 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 productie van het tweejaarlijkse Jaarboek
Architectuur Vlaanderen (gepubliceerd in juni 2008) en de organisatie van de tweejaarlijkse
Dag van de Architectuur (georganiseerd op 11 oktober 2009).
Overleg. Ook in 2008 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.
Op 11 februari 2008 was het agentschap aanwezig op de Dag van de lokale architectuurcentra,
georganiseerd door het Stimuleringsfonds voor Architectuur in Den Haag. Eveneens in 2008
organiseerde het agentschap een overlegmoment met het VAi en Design Vlaanderen over
alternatieve subsidiemogelijkheden en financieringsbronnen voor de sector. Het is de bedoeling
om dit overleg in de toekomst op regelmatige basis te hernemen.

2.4.1.

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sectoren architectuur en vormgeving worden 6 organisaties ondersteund
voor de periode 2008 – 2009, waarvan 4 architectuurorganisaties en 2 organisaties binnen de
sector vormgeving. In 2008 ontvingen zij subsidies voor een totaalbedrag van 341.690 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.1.1.

2.4.2.

Projectsubsidies

In 2008 werd voor een totaalbedrag van 159.500 euro aan projectsubsidies toegekend.
12 van de 18 aanvragen werden gehonoreerd. Dit betekent een aanzienlijke stijging ten opzichte
van de vorige jaren. In 2006 en 2007 werden uitzonderlijk weinig projectsubsidies toegekend:
12.000 euro in 2006 (2 van de 7 aanvragen gehonoreerd) en 20.000 euro in 2007 (2 van de 12
aanvragen gehonoreerd). De stijging is waarschijnlijk mede het resultaat van het optimaliseren
van de communicatie van het agentschap en het VAI naar de sector. Hierdoor raakt deze nog
jonge sector beter vertrouwd met de subsidiemogelijkheden.
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 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 2008 werden 8 ontwikkelingsgerichte beurzen en 2
projectbeurzen toegekend voor een totaalbedrag van 62.000 euro. Dit betekent een duidelijke
stijging in vergelijking met de voorgaande jaren. In 2006 werden 3 beurzen toegekend voor een
bedrag van 10.000 euro, in 2007 4 beurzen voor een bedrag van 22.500 euro. Ook hier geldt dat
de toenemende interesse allicht onder meer te wijten is aan de meer gerichte communicatie van
het agentschap en het steunpunt naar de sector.
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.1.3.

2.5.

Audiovisuele kunst

Sinds de invoering van het Kunstendecreet van 2 april 2004 kunnen organisaties die niet
ondersteund worden door het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) 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
beperkt zich tot zijn kerntaak: het ondersteunen van filmprojecten. Omdat de non single
screen mediakunst meer bij audiovisuele kunst aanleunt dan bij filmproductie, kunnen deze
organisaties subsidies aanvragen in het kader van het Kunstendecreet. In de korte periode dat
er subsidies beschikbaar zijn voor de overige audiovisuele kunsten, valt ook een stijging in het
budget vast te stellen.
Omdat de mogelijkheid tot ondersteuning door het VAF wegviel, kunnen de audiovisuele
kunstenaars nu ook ondersteuning aanvragen onder het Kunstendecreet. Hiervan werd vanaf
2008 dan ook gebruik gemaakt. Het totale toegekende subsidiebedrag in 2008 is weliswaar
licht gedaald tegenover 2007 maar er is toch een bijkomende organisatie meerjarig erkend. Als
men rekening houdt met het feit dat 4 organisaties die voorheen als audiovisuele organisatie
gesubsidieerd werden, in 2008 als festival gesubsidieerd werden, kan men eigenlijk spreken van
een verhoging van het subsidiebudget. Bovendien dient vermeld dat een aantal kunstencentra,
werkplaatsen en grote instellingen zich ook binnen de audiovisuele sector profileren.
Organisaties audiovisuele kunsten met activiteiten in de nieuwe en experimentele mediakunst
konden eind 2007 voor het eerst projectsubsidies aanvragen onder het Kunstendecreet. Hoewel
die organisaties tot eind 2007 ook nog bij het VAF een aanvraag konden indienen, kwam toch al
een aantal aanvragen onder het Kunstendecreet binnen. Vanaf 2008 kunnen organisaties voor
audiovisuele kunsten enkel nog een aanvraag indienen binnen 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 nog mogelijk. Vanaf 2008 merken we een significante
stijging van de individuele aanvragen.
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2.5.1.

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de sector van de audiovisuele kunst worden in totaal 12 organisaties
structureel gesubsidieerd, waarvan 4 voor de periode 2006 – 2009 en de 8 overige voor de
periode 2008 – 2009. In totaal werd in 2008 voor deze organisaties 1.167.881 euro uitgetrokken.
Een overzicht van deze werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.1.

2.5.2.

Projectsubsidies

Voor 2008 werden 15 aanvragen voor projectsubsidies ingediend bij de
beoordelingscommissie audiovisuele kunsten. Aan 9 organisaties werden subsidies toegekend
voor in totaal 185.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.2.2.

2.5.3.

Kunstenaars

Er werden 4 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs ingediend. Er werd een
grote beurs toegekend voor 17.000 euro en 2 kunstenaars ontvingen kleinere beurzen van telkens
3.500 euro. Voor de periode mei – augustus kwamen 3 aanvragen binnen voor projectbeurzen,
waarvan er 2 gehonoreerd werden voor in totaal 9.000 euro. Voor september – december
volgden nog 4 aanvragen waarvan er 1 gehonoreerd werd met 5.000 euro subsidie.
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.
De ontwikkeling van een beleidsplan Beeldende Kunst werd als doelstelling opgenomen in
de Beleidsnota Cultuur 2004 – 2009. Eind 2008 werd een strategische nota voor de verdere
ontwikkeling van de sector afgerond en getoetst door een brede werkgroep. Deze nota bevat,
naast een analyse van het veld, een aantal beleidsprioriteiten en aanbevelingen voor de toekomst.

2.6.1.

Meerjarige werkingssubsidies

Het Kunstendecreet biedt organisaties die voornamelijk of uitsluitend rond
hedendaagse beeldende kunst werken de kans om hun werking fors te professionaliseren. Dit
houdt o.a. in: een professioneel artistiek maar ook zakelijk beleid en opvolging, het bevorderen
van samenwerking en netwerking, correcte vergoedingen voor personeel en medewerkers, en
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.
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In totaal werden 11 organisaties structureel gesubsidieerd als beeldende kunstorganisaties,
waarvan 2 voor de periode 2006 – 2009 en 9 voor 2008 – 2009. Zij ontvingen in 2008
subsidies voor een bedrag van 1.103.496 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 middelen die naar
organisaties in de beeldende kunstsector gaan, liggen hierdoor op ca. 5,2 miljoen euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.3.1. Daarnaast ondersteunt de
Vlaamse overheid ook de vzw Kunst In Huis op structurele basis (zie hoofdstuk 7).

2.6.2.

Projectsubsidies

Organisaties die geen structurele subsidiëring krijgen, kunnen wel op projectmatige
basis ondersteund worden. Ook vóór de introductie van het Kunstendecreet werd dit systeem al
adequaat toegepast. In 2008 ontvingen 12 organisaties projectsubsidies voor een totaalbedrag
van 200.000 euro. Ter vergelijking: in 2005 werd voor een totaalbedrag van 140.000 euro aan
projectsubsidies toegekend, in 2006 250.000 euro, en in 2007 110.000 euro. Deze wisselende
bedragen – waaruit, in tegenstelling tot de evolutie bij structurele subsidiëring, geen duidelijke
lijn valt af te leiden – zijn een gevolg van enerzijds de jaarlijks variërende grootte van de vraag,
en anderzijds het wisselende kwalitatieve aanbod in 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 kunstenaar binnen deze sector,
werd met de invoering van het Kunstendecreet ook voor de kunstenaarsbeurzen (net als voor
de structurele subsidiëring) een inhaalbeweging ingezet. In 2006 was nog een totaalbedrag van
718.500 euro aan beurzen aan beeldende kunstenaars toegekend, in 2008 was dit al opgetrokken
tot 776.000 euro – een stijging met 8%.
Creatieopdrachten. In 2008 kregen 4 opdrachtgevers een subsidie om aan beeldende
kunstenaars een creatieopdracht toe te kennen. Het totaalbedrag van deze subsidies was 31.500
euro.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.3.3.
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2.7

Dans

Net als in de voorgaande jaren was er in 2008 heel wat beweging en overleg binnen de
danssector. Zo voerde de beoordelingscommissie dans op 19 maart gesprekken met Soit,
Deep Blue en Peeping Tom, die in de periode 2008 – 2009 voor de eerste maal meerjarig
gesubsidieerd werden. Ook Kobalt Works, dat niet gesubsidieerd is, was daarbij uitgenodigd.
Tijdens deze gesprekken kwam de toekomstige werking van de organisaties aan bod.
Op 9 april vond er een overleg plaats tussen de beoordelingscommissie dans en het Vlaams
Theater Instituut over het Masterplan Dans in Vlaanderen en Brussel – ook bekend onder de
titel Kanaries in de koolmijn. Dit resulteerde op zijn beurt in een plenumoverleg op 19 mei in het
STUK te Leuven, waaraan de beoordelingscommissie Dans, het agentschap Kunsten en Erfgoed
en vertegenwoordigers van de danssector deelnamen. Gespreksonderwerpen waren onder meer
de indiening van de aanvragen voor meerjarige subsidie vanaf 2010 in september 2008, het
Masterplan Dans, alsook een aantal vaststellingen die door de beoordelingscommissie naar voren
werden gebracht in haar nota De dans anno 2008: een voorzet.

2.7.1.

Meerjarige werkingssubsidies

Binnen de danssector worden 9 organisaties structureel ondersteund, waarvan 5 voor
de periode 2006 – 2009 en 4 voor 2008 – 2009. Samen ontvingen zij in 2008 subsidies ten
bedrage van 5.117.730 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.1.

2.7.2.

Projectsubsidies

Voor 2008 werden er 28 aanvragen voor een projectsubsidie ingediend. 14 daarvan
werden gehonoreerd met een subsidie voor een totaalbedrag van 647.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.4.2.

2.7.3.

Kunstenaars

Er werden 11 aanvragen voor een ontwikkelingsgerichte beurs en 6 voor een
projectbeurs ingediend. 6 artiesten ontvingen een ontwikkelingsgerichte beurs voor in totaal
68.000 euro, 4 kregen een projectbeurs voor een totaalbedrag van 34.000 euro.
Een overzicht van de beurzen vindt u in de bijlage 10.4.4.3.
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2.8.

Muziektheater

De waaier van muziektheatrale genres in 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

4 muziektheaterorganisaties worden gesubsidieerd voor de periode 2006 – 2009 en
nog eens 4 voor 2008 – 2009. Samen kregen zij in 2008 3.538.084 euro aan subsidies.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.1.

2.8.2.

Projectsubsidies

Voor 2008 werden er 18 aanvragen voor projecten muziektheater ingediend.
8 daarvan werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van 265.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.5.2.

2.8.3.

Kunstenaars

Beurzen. In tegenstelling tot de 2 voorgaande jaren, werden er in 2008 wel
aanvragen voor beurzen ingediend binnen de sector muziektheater. Dit is allicht het gevolg
van de groeiende bekendheid van deze vorm van ondersteuning, die voor de introductie
van het Kunstendecreet nog niet bestond voor de muziektheatersector. Concreet ontvingen
3 kunstenaars een ontwikkelingsgerichte beurs voor in totaal 15.000 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 en 2007 werden er in 2008 2 compositieopdrachten gehonoreerd en dit voor een
totaalbedrag van 16.000 euro.
Een overzicht van de beurzen en van de creatieopdrachten vindt u in de bijlage 10.4.5.3.
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2.9.

Theater

Eind november 2007 ontvingen alle structureel gesubsidieerde theatergezelschappen van
de beoordelingscommissie theater een brief met de vraag om te reageren op een aantal
vragen over het praktisch functioneren van het Kunstendecreet. De massale reacties hierop
vormden het uitgangspunt voor een debat dat op 6 maart werd georganiseerd door de
beoordelingscommissie theater en het agentschap Kunsten en Erfgoed, en dit in samenwerking
met het Vlaams Theater Instituut. Dit debat, waaraan een dertigtal twee- en vierjarig structureel
gesubsidieerde theatergezelschappen participeerden, liet toe om de in de reacties aangehaalde
knelpunten verder uit te diepen. Het mondde uiteindelijk uit in een landschapstekening, die de
toenmalige beoordelingscommissie in juni 2008 bezorgde aan minister Anciaux met het oog
op de structurele adviseringsronde 2010 – 2012. Deze landschapstekst vormde daarnaast een
belangrijk instrument voor de nieuwe beoordelingscommissie Theater die in september 2008
werd geïnstalleerd.

2.9.1.

Meerjarige werkingssubsidies

In 2008 kregen 36 structureel ondersteunde theatergezelschappen subsidies voor een
totaalbedrag van 24.405.046 euro. 17 daarvan zijn gesubsidieerd voor de periode 2006 – 2009,
19 voor de periode 2008 – 2009.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.1.

2.9.2.

Projectsubsidies

16 van de 54 projectaanvragen werden goedgekeurd en gesubsidieerd voor een bedrag
van in totaal 830.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.6.2.

2.9.3.

Kunstenaars

Beurzen. Zoals verwacht gaat het aantal aanvragen voor beurzen binnen de
theatersector in stijgende lijn, waarschijnlijk ten gevolge van het feit dat de sector meer en
meer vertrouwd raakt met deze subsidievorm. In 2008 werden er 27 aanvragen voor een
ontwikkelingsgerichte beurs ingediend waarvan er 18 werden gehonoreerd voor een totaal
subsidiebedrag van 228.000 euro. Acht van de 15 kunstenaars die een projectbeurs aanvroegen,
ontvingen een subsidie voor in totaal 89.500 euro.
Creatieopdrachten. Er werden in 2008 19 aanvragen voor schrijfopdrachten aan auteurs
ingediend waarvan er 17 werden gehonoreerd – tegenover 13 op 17 aanvragen in 2007.
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.
Omwille van 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 16 muziekfestivals subsidies voor de periode 2007 – 2009. Zeventien festivals ten slotte,
worden ondersteund voor de periode 2008 – 2009. Deze 36 festivals kregen in 2008 in totaal
7.126.906 euro subsidies.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.7.1.

2.10.2.

Projectsubsidies

In 2008 werden er 28 aanvragen voor festivalprojecten ingediend, waarvan er
8 gehonoreerd werden. Zij ontvingen subsidies voor een totaalbedrag van 165.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.7.2.

35

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Kunsten

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 5 voor de periode 2008 – 2009. In 2008 kregen zij subsidies voor een totaalbedrag van
2.057.999 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.8.1.

2.11.2.

Projectsubsidies

Tegen 15 september 2007 dienden 24 organisaties een aanvraag in voor de realisatie
van een project in 2008. Hiervan ontvingen 11 organisaties een subsidie voor in totaal
275.000 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 konden voor de invoering
van het Kunstendecreet geen beroep doen op 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.
Bij de aanvang van de eerste meerjarige subsidieperiode in 2006 (periode 2006 – 2007 en
2006 – 2009), kregen 6 organisaties een meerjarige subsidie. Vanaf 2007 kwamen daar nog
6 muziekeducatieve organisaties bij die oorspronkelijk binnen het muziekdecreet werden
gesubsidieerd. Bij de advisering van de tweejarige subsidies vanaf 2008 bleef het totaal op
12 structureel gesubsidieerde organisaties. Het budget voor kunsteducatieve organisaties
verdrievoudigde in de periode 2006 – 2008.
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2.12.1.

Meerjarige werkingssubsidies

Van de 12 gesubsidieerde organisaties voor kunsteducatie, ontvangen er 3 subsidies
voor de periode 2006 – 2009, 6 voor 2007 – 2009, en 3 voor 2008 – 2009. In totaal kregen zij
in 2008 middelen voor een bedrag van 2.939.000 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.1.

2.12.2.

Projectsubsidies

Voor 2008 werden 10 aanvragen ingediend voor projectsubsidies, waarvan er 1
onontvankelijk werd bevonden. 4 projecten werden gehonoreerd voor een totaalbedrag van
85.000 euro.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.9.2.

2.13.

Kunstencentra en werkplaatsen

Ten tijde van het Podiumkunstendecreet en het Muziekdecreet bestond de categorie
“kunstencentra” enkel in de sector van de podiumkunsten. Toen al bleek dat deze organisaties
zich vaak ook buiten de paden van de podiumkunsten begaven. Met het in voege treden van
het Kunstendecreet kunnen organisaties uit alle disciplines een subsidie als kunstencentrum
aanvragen en kunnen ze zich als monodisciplinair dan wel als multidisciplinair profileren.
Daarnaast introduceerde het Kunstendecreet de mogelijkheid om een erkenning als werkplaats
aan te vragen. Het Kunstendecreet hanteerde hiertoe aangepaste kwalitatieve en kwantitatieve
criteria. Ook de zogenaamde alternatieve managementkantoren ressorteren onder de categorie
“werkplaatsen”. Al deze nieuwe mogelijkheden zorgden voor ingrijpende veranderingen in het
veld. Of beter: deze nieuwe mogelijkheden weerspiegelden veranderingen die zich in het veld
voltrokken.
Kunstencentra en werkplaatsen bieden een platform aan diverse disciplines of bekleden een
laboratoriumfunctie op het kruispunt van verschillende disciplines. De hoeveelheid middelen die
naar deze werkvormen vloeit, kende het afgelopen decennium een enorme stijging, onder andere
doordat zoveel verschillende disciplines actief werden binnen deze werkvorm. Bij de beslissing
over de meerjarige subsidieperiode 2001 – 2005 steeg het budget voor de kunstencentra (toen
nog exclusief voor podiumkunsten) van 4.900.000 euro naar 9.200.000 euro. Bij de eerste
beslissing in het kader van het Kunstendecreet van 2 april 2004 verdubbelde dat bedrag
nogmaals tot 18.420.000 euro. Deze spectaculaire stijging (+ 306%) illustreert het succes van
deze werkvorm voor de verschillende kunstendisciplines.
Uit de eerste evaluatie van het Kunstendecreet bleek ook de grote meerwaarde van werkplaatsen.
Werkplaatsen kunnen kunstenaars op logistiek en zakelijk vlak ondersteunen en hierdoor de
overheadkosten beperkt houden.
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2.13.1.

Meerjarige werkingssubsidies

8 kunstencentra worden gesubsidieerd voor de vierjarige periode 2006 – 2009 en nog
eens 14 voor de periode 2008 – 2009. Deze 22 kunstencentra ontvingen in 2008 subsidies voor
een totaalbedrag van 16.275.558 euro.
Van de 23 werkplaatsen die structureel ondersteund worden, krijgen er 4 subsidies voor de
periode 2007 – 2009 (het betreft hier alternatieve managementkantoren), de overige 19 voor
2008 – 2009. Aan deze werkplaatsen werden in 2008 subsidies toegekend voor in totaal
3.156.315 euro.
Het totale budget dat in 2008 naar kunstencentra en werkplaatsen ging, bedraagt dus
19.431.873 euro.
Een overzicht van de werkingssubsidies vindt u in de bijlage 10.4.10.1.

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 7.3.6).
Naast dit zuiver literaire segment van de letteren is er het niet-literaire segment van algemeenculturele en kunstkritische publicaties. Sinds 2006 is de subsidiëring van periodieke en nietperiodieke 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 brede kijk geven op de artistieke
en culturele ontwikkelingen, bestemd voor een zo breed mogelijk publiek. Daarbij worden
publicaties bedoeld die, ongeacht de drager, minstens tweemaal per kalenderjaar verschijnen in
dezelfde reeks, en een bovenregionaal belang en bereik hebben. De publicatie moet een duidelijk
artistieke, culturele en/of kunstkritische inhoud hebben.
Bij de beslissing over de meerjarige subsidieperiode 2008 – 2009 is het budget voor periodieke
cultuurpublicaties met 10% gestegen.

2.14.1.

Periodieke publicaties

In totaal worden er 12 periodieke publicaties gesubsidieerd, waarvan 7 voor de periode
2006 – 2009 en 5 voor 2008 – 2009. Samen ontvingen zij in 2008 in totaal 442.999 euro aan
subsidies.
Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.11.1.

2.14.2.

Niet-periodieke publicaties

Er werden 39 aanvragen tot ondersteuning van een niet-periodieke publicatie
ingediend. Daarvan werden er 21 gehonoreerd voor een totaalbedrag van 79.000 euro.
Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.11.2.
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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 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
derde 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. Deze
middelen vergroten de hoeveelheid middelen die in de muziekdiscipline worden geïnvesteerd nog
eens met 10%.
Voor de muziekorganisaties (muziekensembles, muziekclubs, concertorganisaties,
muziekfestivals, muziekeducatieve organisaties en managementbureaus) was 2008 het tweede
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

Op 23 juni 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 1 organisatie (een
muziekensemble) meegenomen voor subsidiëring in deze periode.
Vanaf 2008 wordt de organisatie Amuz (Augustinus Muziekcentrum) op eigen verzoek niet meer
als concertorganisatie gesubsidieerd, maar als werkplaats.
In 2008 kregen de 57 structureel ondersteunde muziekorganisaties (dit zijn enkel ensembles,
concertorganisaties en muziekclubs, de andere organisatievormen worden in respectievelijk de
hoofdstukken festivals, kunsteducatie en kunstencentra/werkplaatsen meegenomen) binnen de
sector muziek subsidies voor een totaalbedrag van 16.803.207 euro.
Een overzicht van de subsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.1.

2.15.2.

Projectsubsidies

Januari – april 2008. Op 29 ontvankelijke subsidieaanvragen werden
18 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 5 muziekensembles, 7 concertorganisaties,
4 muziekclubs en 2 managementkantoren. In totaal werden voor 236.000 euro projectsubsidies
toegekend.
Mei – augustus 2008. Van de 33 subsidieaanvragen waren 32 dossiers ontvankelijk. Uiteindelijk
werden 22 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 7 muziekensembles, 8 concertorganisaties,
2 muziekclubs, 2 muziekfestivals en 3 managementkantoren. In totaal werden voor
211.000 euro projectsubsidies toegekend.
September – december 2008. Op 31 subsidieaanvragen waren er 29 ontvankelijk. Uiteindelijk
werden 17 muziekprojecten gesubsidieerd, waarvan 5 muziekensembles, 5 concertorganisaties,
3 muziekclubs, 1 muziekfestival en 3 managementkantoren. In totaal werden voor 101.000 euro
projectsubsidies toegekend.
Over heel 2008 werd een totaalbedrag van 548.000 euro toegekend aan projectsubsidies muziek.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.4.12.2.

2.15.3.

Kunstenaars

Beurzen. De beurzen voor individuele kunstenaars zijn minder bekend in het
muzieklandschap en worden dus nog relatief weinig gebruikt. In 2008 kende de minister
2 ontwikkelingsgerichte beurzen en 1 projectbeurs toe aan artiesten uit de muzieksector (op een
totaal van 14 aanvragen) voor een totaalbedrag van 36.000 euro.
Creatieopdrachten. Creatieopdrachten muziek bestaan uitsluitend uit opdrachten voor het
componeren van muziekstukken. Ook muziekstukken in muziektheater- of operaproducties
komen in aanmerking.
In 2008 werden subsidies aangevraagd voor in totaal 118 creatieopdrachten, 85 werden
ook effectief binnen het begrotingsjaar behandeld. Na advies van de administratie en van
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de ad-hoccommissie Creatieopdrachten Muziek en Muziektheater, besliste de minister
om 57 creatieopdrachten te honoreren voor een totaalbedrag van 108.200 euro. Dit is een
opvallende daling in het subsidiebudget ten opzichte van de voorgaande jaren, hoewel het aantal
aanvragen minstens gelijk blijft.
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 2008 werden 45 subsidieaanvragen voor opnameprojecten behandeld. Daarvan werden
24 opnameprojecten gesubsidieerd voor een bedrag van in totaal 64.200 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. 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 fusie van het
steunpunt voor audiovisuele kunsten IAK en het steunpunt voor beeldende kunsten IBK).
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.
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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Met het in voege treden van het Kunstendecreet kregen de steunpunten een sensibiliserende
opdracht omtrent 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.
In 2007 zijn met de kunstensteunpunten nieuwe samenwerkingsovereenkomsten gesloten voor
de periode 2007 – 2009. De steunpunten bleven ook in 2008 hun rol als bemiddelaars tussen
het veld en het beleid vervullen. Verdere en toenemende samenwerking tussen de verschillende
kunstensteunpunten zorgde voor een bijkomende meerwaarde in de werking. Zo werkten de
4 kunstensteunpunten in 2008 gezamenljk intensief aan een internationale promotiebox Arts
Flanders.
Zoals eerder aangegeven fusioneerden IBK en IAK ondertussen tot BAM (Instituut voor
beeldende, audiovisuele en mediakunst). Op die manier is een kostenbesparing voor beide
instituten gerealiseerd en kan ook een breder veld bestreken worden. De “kritische massa” van
dit ene steunpunt is vanzelfsprekend ook groter dan van de twee afzonderlijk. In 2008 zette BAM
het sectoroverleg voort en is de imposante online databank verder op punt gesteld.
In de vernieuwde samenwerkingsovereenkomst kreeg het VAI als bijkomende opdracht
m.b.t. publiekswerking de productie van het tweejaarlijkse Jaarboek Architectuur Vlaanderen
(gepubliceerd in juni 2008) en de organisatie van de tweejaarlijkse Dag van de Architectuur. In
juni 2008 werd het jaarboek opnieuw gepubliceerd. De voorbereidingen voor de vierde editie van
de Dag van Architectuur, die doorgaat in het najaar van 2009, zijn reeds gestart. Voor deze extra
opdracht verhoogde de overheid de structurele werkingssubsidie vanaf 2008 met 50.000 euro.
Het Muziekcentrum Vlaanderen was de initiatiefnemer en voortrekker van het opmerkelijke
gezamenlijke project KWARTS van de kunstensteunpunten en de belangenbehartigers.
Via KWARTS wil men cijfergegevens over de professionele organisaties in het kunstenveld
verzamelen voor vergelijkend onderzoek. Daarnaast zette het Muziekcentrum in 2008 het
sectoroverleg verder.
Het VTi organiseerde in 2008 zogeheten “metamorfose-gesprekken”, een reeks gesprekken en
debatten waarbij in overleg met veld en beleid is nagedacht over concrete aanpassingen van
het vigerende beleidskader en de praktijk. Daarnaast voorzag het steunpunt ook verschillende
infosessies, die zich vooral toespitsten op de individuele kunstenaars en de wijzigingen aan het
Kunstendecreet. Verder werkte het VTi mee aan het KWARTS-project en aan een optimalisering
van de databank en website.

STEUNPUNT

Bedrag in euro

Initiatief Beeldende Kunst

415.298,66

Initiatief Audiovisuele Kunst

311.473,99

Vlaams Architectuurinstituut

517.443,09

Vlaams Theater Instituut

830.596,57

Muziekcentrum Vlaanderen

955.186,05

TOTAAL

3.029.998,36

In 2008 ontvingen de steunpunten binnen de sector kunsten de volgende subsidies:
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Cultureel erfgoed

3.1.
•

•

•

•

•

•

•
•

3.1.1.

Regelgeving
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 op 15 juli 2005
– besluit van de Vlaamse Regering van 17 november 2000 houdende vaststelling van
de regels inzake de toekenning van een financiële ondersteuning voor publicaties in
het domein van de volkscultuur
– reglement voor subsidiëring van periodieke wetenschappelijke publicaties over
volkscultuur en geschiedenis.
Het Archiefdecreet:
– decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke culturele archiefwerking,
gewijzigd op 19 december 2003, 7 mei 2004 en 15 juli 2005
– besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende de uitvoering
van het decreet van 19 juli 2002 houdende de privaatrechtelijke archiefwerking.
Het Topstukkendecreet:
– decreet van 24 januari 2003 houdende bescherming van het roerend cultureel
erfgoed van uitzonderlijk belang
– 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 Erfgoeddecreet:
– decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureelerfgoedbeleid, gewijzigd op 15 juli 2005
– besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2004 ter uitvoering van het
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004 voor wat betreft de erfgoedconvenants en de
advisering
– besluit van de Vlaamse Regering van 14 januari 2005 ter uitvoering van het
Erfgoeddecreet van 7 mei 2004 voor wat betreft de musea, de cultureelerfgoedpublicaties en de projecten cultureel erfgoed.
Het Sportschuttersdecreet:
– decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, gewijzigd op
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.
Het Cultureel-erfgoeddecreet:
– Decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de
subsidiëring van het Vlaamse cultureel-erfgoedbeleid
– 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 cultureelerfgoedconvenants en de advisering.
De Europese Verordening van 9 december 1992 betreffende de uitvoer van
cultuurgoederen.
Het Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen – 2009.

Decreet op de Volkscultuur

Het Decreet op de Volkscultuur trad in werking op 1 januari 1999. Het introduceert
een aantal belangrijke beleidsinstrumenten en principes in de culturele regelgeving:
enveloppefinanciering gekoppeld aan beleidsplanning, integrale kwaliteitszorg, strategische
planning en een steunpunt.
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Het decreet omvat drie onderdelen:
•
de erkenning en subsidiëring van landelijke organisaties volkscultuur
•
het toekennen van projectsubsidies voor publicaties inzake volkscultuur en geschiedenis
•
de oprichting en subsidiëring van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur vzw.
Het decreet benadert de sector van de volkscultuur vanuit de socioculturele invalshoek. Binnen
het huidige cultuurbeleid, en rekening houdend met internationale tendensen, wordt vandaag
echter volop de kaart van het cultureel erfgoed getrokken.
Het Decreet op de Volkscultuur is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven.
De bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog
van toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2011 op basis van dat decreet worden
gesubsidieerd.

3.1.2.

Archiefdecreet

In 2002 verving het Archiefdecreet het decreet van 27 juni 1985 houdende erkenning
en subsidiëring van de privaatrechtelijke Nederlandstalige archief- en documentatiecentra.
Het decreet van 1985 was alleen van toepassing op de archief- en documentatiecentra op
basis van maatschappelijk-filosofische stromingen. Het erkende en subsidieerde 4 archief- en
documentatiecentra:
•
het Documentatie- en Onderzoekscentrum voor Religie, Cultuur en Samenleving vzw
(KADOC)
•
het Amsab-Instituut voor Sociale Geschiedenis vzw (Amsab-ISG)
•
het Archief-, documentatie- en onderzoekscentrum van het Liberalisme vzw (Liberaal
Archief)
•
het Archief- en Documentatiecentrum voor het Vlaams Nationalisme vzw (ADVN).
Die vier archiefinstellingen werden in 2002 met naam overgenomen in het Archiefdecreet.
Daarnaast is het in het nieuwe decreet mogelijk om ook archief- en documentatiecentra op basis
van culturele thema’s te subsidiëren. In de overgangsbepalingen is voorts de subsidiëring van
drie Nederlandstalige archieven in Brussel decretaal verankerd. Tot slot kunnen binnen het
Archiefdecreet ook projectsubsidies worden toegekend.
In het Archiefdecreet was ook de oprichting van een steunpunt voorzien. Dat steunpunt
werd echter nooit afzonderlijk opgericht. De steunpuntfunctie voor de archiefinstellingen,
documentatiecentra en bewaarbibliotheken werd geïntegreerd in het steunpunt Culturele
Biografie Vlaanderen, dat op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 werd opgericht.
Het Archiefdecreet regelt niet alleen de culturele werking op basis van documenten die passen in
de traditie van de archivistiek, maar ook de werking van de culturele documentatiecentra en de
culturele bewaarbibliotheken of erfgoedbibliotheken.
Het Archiefdecreet is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven. De
bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog van
toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2012 op basis van dat decreet worden
gesubsidieerd.

3.1.3.

Erfgoeddecreet

Op 7 mei 2004 bekrachtigde de Vlaamse Regering het Erfgoeddecreet. Met dat
decreet wil de Vlaamse overheid een cultureel-erfgoedbeleid uitbouwen dat een geïntegreerde,
kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor, en ontsluiting van, het cultureel erfgoed stimuleert.
Noodzakelijke voorwaarden voor dat beleid zijn een breed maatschappelijk draagvlak en een
netwerk van expertise.
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Het Erfgoeddecreet integreerde het vroegere Museumdecreet en gaf een decretale basis aan
subsidiemogelijkheden die voordien via tijdelijke reglementen werden geregeld: het reglement
voor cultuurhistorische tentoonstellingen en het reglement voor experimentele en vernieuwende
initiatieven op het vlak van permanente ontsluiting van cultureel erfgoed. Ook de experimentele
erfgoedconvenants werden in het Erfgoeddecreet verankerd.
De organisatie van de adviesverstrekking aan het veld door middel van steunpunten
kristalliseerde uit en leidde tot de decretale verankering van het steunpunt Culturele
Biografie Vlaanderen: één steunpunt voor musea, archiefinstellingen, documentatiecentra,
bewaarbibliotheken en de erfgoedconvenantswerking.
Het Erfgoeddecreet van 2004 zorgde voor een eerste verbreding van het cultureel-erfgoedbeleid.
Op het moment dat het Erfgoeddecreet werd gestemd (2004), was de sector niet klaar voor een
volledige integratiebeweging van de archieven, en bij uitbreiding van het documentair erfgoed en
de volkscultuur in het Erfgoeddecreet. Het landschap in die sectoren was zich nog volop aan het
vormen.
Het Erfgoeddecreet is door het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008 opgeheven. De
bepalingen over uitbetaling van subsidies, toezicht, opvolging en evaluatie blijven nog van
toepassing voor de organisaties die nog tot en met 2011 op basis van dat decreet worden
gesubsidieerd.

3.1.4.

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 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 komen in aanmerking 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.

3.1.5.

Sportschuttersdecreet

In 2006 werd de federale wapenwet aangepast. In de wet werd ingeschreven
dat de gemeenschappen voor het sportschieten een regeling konden uitwerken. De
sportschutterslicentie heeft een centrale rol in die regeling.
De Vlaamse overheid koos ervoor om ook het volkscultureel sportschieten op te nemen in het
decreet. Sportschutterslicenties worden onder andere uitgereikt door organisaties erkend op
basis van het Decreet op de Volkscultuur. De Federatie voor Vlaamse Historische Schuttersgilden
voldoet aan alle voorwaarden en reikt de licenties uit.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed werd door de Vlaamse Regering aangeduid om samen met
BLOSO het decreet uit te voeren. Het agentschap volgt de organisaties op die erkend zijn op
basis van het decreet op de Volkscultuur. BLOSO volgt deze regeling op voor de organisaties die
erkend zijn op basis van sportdecreten.
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In 2008 werd, op initiatief van het Vlaams Parlement, het Sportschuttersdecreet gewijzigd op
een aantal punten. Het buksschieten werd uitgesloten van het sportschieten. Om reglementair
het buksschieten te beoefenen doet de buksschutter in de meeste gevallen een beroep op het
Koninklijk besluit van 9 juli 2007 tot uitvoering van sommige bepalingen van de wet van 8 juni
2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens. Dat Besluit
maakt van de buks onder bepaalde omstandigheden een vrij verkrijgbaar wapen. De Vlaamse
Regering bekrachtigde de wijziging van het Sportschuttersdecreet op 4 juli 2008.

3.1.6.

Cultureel-erfgoeddecreet

3.1.6.1.		
Decreet
			
Op 14 december 2007 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van
Cultureel-erfgoeddecreet principieel goed. Op 15 januari 2008 gaf de Raad van State advies over
het ontwerp.
De Vlaamse Regering paste het ontwerp van decreet aan het advies van de Raad van State aan
en keurde het decreet definitief goed op 22 februari 2008 . De Vlaamse Regering diende het
ontwerp van decreet in bij het Vlaams Parlement met de vraag het decreet te bespreken en aan te
nemen.
De commissie Cultuur van het Vlaams Parlement organiseerde een hoorzitting op 25 april 2008
over het decreet en nodigde volgende organisaties en personen uit om hun mening te geven over
het ontwerp van decreet:
•
De Raad voor Cultuur, vertegenwoordigd door de heer Frank Herman
•
De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten, vertegenwoordigd door mevrouw
Sabine Van Cauwenberge
•
De Vereniging van Vlaamse Provincies, vertegenwoordigd door de heer Tom Troch
•
FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, vertegenwoordigd door de heren
Marc Jacobs en Bert Schreurs
•
De Verenigde Organisaties Beeldkunst, vertegenwoordigd door mevrouw Fran Devos
•
De Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen,
vertegenwoordigd door de heer Johan Vannieuwenhuyse.
De commissie Cultuur stelde een aantal amendementen voor op het ontwerp van decreet en
keurde het ontwerp van decreet goed op 29 april 2008. Het Vlaams Parlement nam het decreet
aan op 14 mei 2008. De Vlaamse Regering bekrachtigde het Cultureel-erfgoeddecreet op 23 mei
2008.
Het Cultureel-erfgoeddecreet integreert het Decreet op de Volkscultuur van 1998, het
Archiefdecreet van 2002 en het Erfgoeddecreet van 2004. Met het Cultureel-erfgoeddecreet
speelt de Vlaamse overheid in op ontwikkelingen in het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen en
op internationale ontwikkelingen. Het Cultureel-erfgoeddecreet zorgt eveneens voor afstemming
tussen de verschillende ondersteuninginstrumenten, zorgt voor eenvormigheid qua procedures
en moet de planlasten bij de organisaties verminderen.
Het Cultureel-erfgoeddecreet behoudt verschillende mogelijkheden voor ondersteuning uit de
oude decreten maar creëert er ook nieuwe: zo wordt het instrument van het kwaliteitslabel of
de erkenning uitgebreid naar alle collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties (musea,
culturele archiefinstellingen en erfgoedbibliotheken), geeft het decreet een aanzet voor een
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beleid voor erfgoedbibliotheken met de subsidiëring van de Vlaamse Erfgoedbibliotheek en wil
het decreet expertises die een relevantie hebben voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen
versterken door landelijke expertisecentra voor cultureel erfgoed te ondersteunen.
Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet in de ondersteuning van één steunpunt voor het cultureelerfgoedveld. Het Vlaamse Centrum voor Volkscultuur vzw en Culturele Biografie Vlaanderen vzw
zijn gefusioneerd tot FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed (zie verder hoofdstuk 8).
Het Cultureel-erfgoeddecreet bouwt eveneens voort op het kerntakendebat en schrijft een
complementair cultureel-erfgoedbeleid in tussen de Vlaamse overheid, de provincies en de
steden en gemeenten. Ze doet dat enerzijds met een protocol tussen de Vlaamse Regering, de
Vereniging van Vlaamse Provincies en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en
anderzijds met het versterken van het instrument van de cultureel-erfgoedconvenants met de
steden en gemeenten en het introduceren van het instrument van cultureel-erfgoedconvenants
met de provincies.
Het Cultureel-erfgoeddecreet voorziet een afstemming tussen het cultureel-erfgoedbeleid en het
onroerend-erfgoedbeleid. Een protocol tussen de beleidsdomeinen (Cultuur, Jeugd, Sport en
Media voor het cultureel-erfgoedbeleid en Ruimtelijke Ordening, Wonen en Onroerend Erfgoed
voor het onroerend-erfgoedbeleid) die dit beleid vormgeven moet hiervoor een aanzet geven.
Het agentschap organiseerde verschillende informatiesessies voor organisaties uit het cultureelerfgoedveld:
•
Op 10 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de landelijke expertisecentra voor
cultureel erfgoed en de organisaites volkscultuur
•
Op 11 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de culturele archiefinstellingen en de
erfgoedbibliotheken
•
Op 13 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de musea
•
Op 17 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de provincies
•
Op 25 juni 2008 met bijzondere aandacht voor de cultureel-erfgoedconvenants met de
steden, gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

3.1.6.2.		
Uitvoeringsbesluiten
			
Het eerste uitvoeringsbesluit – Besluit van de Vlaamse Regering van
18 juli 2008 ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet van 23 mei 2008, voor wat betreft
de subsidiëring van landelijke cultureel-erfgoedorganisaties en cultureel-erfgoedprojecten,
de cultureel-erfgoedconvenants en de advisering – bevat alle bepalingen die niet gekoppeld
kunnen worden aan het kwaliteitslabel en de indeling van collectiebeherende cultureelerfgoedorganisaties. Het eerste besluit gaat over de subsidiëring van het steunpunt, landelijke
cultureel-erfgoedorganisaties en periodieke cultureel-erfgoedpublicaties, het sluiten van
cultureel-erfgoedconvenants met de steden en gemeenten, de VGC en de Vlaamse provincies,
het subsidiëren van cultureel-erfgoedprojecten en de advisering.
De Vlaamse Regering keurde het eerste uitvoeringsbesluit principieel goed op 27 juni 2008.
Daarna gaf de Raad van State advies over het besluit. De definitieve goedkeuring door de
Vlaamse Regering gebeurde op 18 juli 2008.
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Voor het tweede uitvoeringsbesluit werd eerst een protocol gesloten tussen de Vlaamse Regering,
de VVP en de VVSG. Werkgroepen met deskundigen uit de sector bereiden het protocol voor.
Dit protocol moet een draagvlak geven aan het kwaliteitslabel. In het protocol worden de
voorwaarden voor het kwaliteitslabel in overleg verder gespecificeerd, worden afspraken gemaakt
en criteria vastgelegd om de indeling te regelen en worden afspraken gemaakt over informatieuitwisseling, samenwerking en het afstemmen van het cultureel-erfgoedbeleid. Pas nadat het
protocol was gesloten konden deze bepalingen in een uitvoeringsbesluit worden verankerd.
De werkgroep voor het opstellen van een protocol tussen de Vlaamse Regering, de VVP
en de VVSG besprak de nadere specificaties van de voorwaarden voor het toekennen
van het kwaliteitslabel. Verschillende experten uit de museumsector, de sector van de
erfgoedbibliotheken en van de culturele archiefinstellingen werden hierbij betrokken. Het
agentschap organiseerde daartoe in april 2008 een aantal overlegmomenten met hen.
Maakten deel uit van de groep van experten:
Marc Bastijns, Hilde Cuyt, Heidi De Nijn, Erik De Vroede, Pieter Dielis, Pascal Ennaert,
Davy Jacobs, Marc Jacobs, Marina Laureys, Anneke Lippens, Els Michielsen, Leon Smets,
Marc Ryckaert, Sabine Van Cauwenberge, Dries Van Den Broucke, Geert Van Goethem,
Bruno Vermeeren, Jeroen Walterus, Annick Boesmans, Piet Coessens, Hilde Colpaert, Kaat
De Bo, Bart De Keyser, Koen De Scheemaeker, Leo De Ren, Leen Heyvaert, An Renard, Bart Sas,
Ludo Vandamme en Sylvia Van Peteghem.
De procedures en de andere elementen van het protocol besprak het agentschap met de VVSG en
de VVP. Aan dat overleg namen volgende personen deel:
•

Voor het agentschap:
Marina Laureys, Hilde Cuyt en Dries Van Den Broucke

•

Voor de VVP:
Pieter Dielis, Jo Rombouts en Mark Ryckaert

•

Voor de VVSG:
Sabine Van Cauwenberge, Hilde Plas en Heidi De Nijn

Het protocol tussen de Vlaamse Regering, de VVP en de VVSG werd door de Vlaamse Regering
goedgekeurd op 22 december 2008. De goedkeuring door de VVP en de VVSG gebeurde in het
voorjaar van 2009. De minister van Cultuur ondertekende het protocol als laatste partij op
2 maart 2009.
Het tweede uitvoeringsbesluit, gebaseerd op het protocol van akkoord tussen de Vlaamse
Regering, de VVP en de VVSG, werd door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op
22 december 2008. De Raad van State gaf advies op 6 januari 2009. De Vlaamse Regering
keurde het besluit van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het Cultureel-erfgoeddecreet
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 goed op 23 januari 2009.
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3.1.7.

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
categorieën in de verordening, kunnen alleen buiten de Europese Unie worden gebracht als de
uitvoerder daarvoor een vergunning heeft.
Voor België worden de uitvoervergunningen afgeleverd door de Gemeenschap op wier
grondgebied het cultuurgoed zich bevindt. Voor Brussel geldt, als overgangsmaatregel, de vrije
keuze van de uitvoerder.

3.1.8.

Reglement Immaterieel Cultureel Erfgoed

Het immaterieel cultureel erfgoed betekent zowel de praktijken, voorstellingen,
uitdrukkingen, kennis, vaardigheden als de instrumenten, objecten, artefacten en culturele
ruimtes die daarmee worden geassocieerd, die gemeenschappen, groepen en, in sommige
gevallen, individuën erkennen als deel van hun cultureel erfgoed.
Na de goedkeuring van de operationele richtlijnen in juni 2008 werd de UNESCO-conventie
ter bescherming van het immaterieel cultureel erfgoed (2003) geactiveerd. In antwoord hierop
– en eveneens als aanzet voor de ontwikkeling van een duurzaam beleid met betrekking tot
immaterieel cultureel erfgoed in Vlaanderen – werd een Reglement immaterieel cultureel
erfgoed uitgevaardigd. Beheerders van items van immaterieel cultureel erfgoed kunnen een
kandidaat-dossier voor de opname in zowel de ‘Inventaris van immaterieel cultureel erfgoed
Vlaanderen’ als voor de ‘Representatieve Lijst van het immaterieel cultureel erfgoed van de
mensheid’ (UNESCO) indienen.
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3.2.

Besluitvorming

De afdeling Erfgoed, de advies- en beoordelingscommissies en de Topstukkenraad, de minister
en in sommige gevallen de Vlaamse Regering hebben elk hun specifieke taken binnen het
besluitvormingsproces.
Er kunnen vier processen onderscheiden worden: erkenning, subsidiëring, bescherming en
vergunningen. Erkenning is beperkt tot de erkenning van musea en gebeurt op basis van het
Erfgoeddecreet van 2004. De bescherming en vergunning is beperkt tot roerend cultureel
erfgoed van uitzonderlijk belang en wordt geregeld door het Topstukkendecreet van 2003.
Project- en werkingssubsidies worden toegekend op basis van het Decreet op de Volkscultuur
van 1998, het Archiefdecreet van 2002 en het Erfgoeddecreet van 2004. Op basis van het
Topstukkendecreet van 2003 kent de minister ook restauratie- en conservatiesubsidies toe voor
Topstukken.

3.2.1.

Erkenning van erfgoedorganisaties

Afdeling. De afdeling Erfgoed zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van een
aanvraag voor een erkenning als museum, stelt een eerste analyse op en toetst de inhoud en
de werking van het museum aan de erkenningsvoorwaarden. De afdeling stelt het ontwerp van
beslissing op voor de minister. De afdeling houdt tenslotte toezicht op de erkenning en volgt op
of het museum blijvend voldoet aan de erkenningsvoorwaarden. Als dat niet meer zo is start de
afdeling de procedure op voor intrekking van de erkenning.
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
Voor de aanvraag van een erkenning maakt de afdeling een eerste analyse van de werking en
de inhoud van het museum. Ze doet dat door een onderzoek van de stukken en ter plaatse.
Tijdens een bezoek ter plaatse is de afdeling vergezeld van één of meerdere leden van de
beoordelingscommissie Musea.
Opstellen ontwerp van beslissing
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk,
beheersmatig en inhoudelijk). Ze legt een erkenningsdossier voor aan de minister.
Opvolging van de erkenningen
De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. De controle op de erkenning
gebeurt door controle van het jaarverslag dat door de organisatie wordt ingediend. Eén maal per
zes jaar stelt de afdeling ook een evaluatieverslag op over de erkenning.
Beoordelingscommissie. De minister laat zich inhoudelijk adviseren door de
beoordelingscommissie Musea. 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 Cultureel Erfgoed. Jaarlijks stellen de
adviescommissie en de beoordelingscommissies een jaarverslag op.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een erkenning.
Minister. De minister beslist over de erkenning.
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3.2.2.

Subsidiëring van erfgoedorganisaties

Afdeling. De afdeling Erfgoed zorgt voor het ontvankelijkheidsonderzoek van de
aanvraagdossiers, de zakelijke en in sommige gevallen ook de inhoudelijke beoordeling van de
aanvraagdossiers, 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
Voor de aanvraag van een projectsubsidie stelt de afdeling een zakelijk advies (financiële
en beheersmatige aspecten) op. Ze bezorgt elk dossier, samen met haar advies, aan de
beoordelingscommissie. De commissie formuleert een gemotiveerd advies.
Voor de aanvraag van een werkingssubsidie bereidt de afdeling het dossier ook inhoudelijk
voor. De afdeling onderzoekt de aanvraag door een bezoek ter plaatse (niet bepaald in het
Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur – wel bepaald in het Erfgoeddecreet). Bij
dat bezoek kan de afdeling worden bijgestaan door een externe deskundige en een lid van de
commissie. De afdeling maakt een verslag van haar bevindingen en bezorgt dat verslag, samen
met het ingediende dossier, aan de commissie.
Opstellen ontwerp van beslissing
De afdeling stelt een ontwerp van beslissing op over alle aspecten van de aanvraag (zakelijk,
beheersmatig en inhoudelijk). Ze legt de dossiers voor projectsubsidies voor aan de minister en
de dossiers voor werkingssubsidies aan de Vlaamse Regering.
Controle van subsidiedossiers
De afdeling brengt de aanvrager op de hoogte van de beslissing. Daarna doorlopen de dossiers
nog een financiële goedkeuringsprocedure (advies Inspectie van Financiën, vastlegging van het
budget, enzovoort) en stelt de afdeling de subsidiebesluiten op.
De werkingssubsidies worden jaarlijks uitbetaald op basis van een actieplan en een begroting, 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. Hiertoe 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. De minister laat zich inhoudelijk adviseren door
beoordelingscommissies. 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 Cultureel Erfgoed. Jaarlijks stellen de
adviescommissie en de beoordelingscommissies (zie bijlage 10.3) een jaarverslag op.
De commissie formuleert een gemotiveerd advies over de aanvraag voor een project- of
werkingssubsidie en stelt, indien nodig, een rangorde op.
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Minister en/of Vlaamse Regering. De minister of de Vlaamse Regering beslist om de subsidie
al dan niet toe te kennen. De minister ondertekent de subsidiebesluiten. Op dat moment is de
subsidie definitief toegekend.

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 dan door de Topstukkenraad
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 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 op topstukken (conservatie en restauratie) is een voorafgaande toelating nodig.
De afdeling staat, samen met de Topstukkenraad, in voor het verlenen van deze toelatingen. De
afdeling bereidt het dossier voor de Topstukkenraad voor en voert de briefwisseling.
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 het Vlaams Gewest gebracht mag worden.

3.2.4.

Uitvoer, restauratie en opvolging van topstukken

Voor het buiten Vlaanderen brengen van topstukken is een voorafgaande toelating
vereist door 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. Deze subsidies worden
geadviseerd door de Topstukkenraad en toegekend door de minister. 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 ter plaatse van topstukken.
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3.3.

Subsidiestromen

Hierna volgt een overzicht van de werkingssubsidies en projectsubsidies die binnen het
Erfgoeddecreet, het Archiefdecreet en het Decreet op de Volkscultuur werden toegekend in 2008.
Het gaat om een totaalbudget van 32.938.000 euro.

SUBSIDIECATEGORIE

Goedgekeurde
dossiers

Werkingssubsidies musea
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BEDRAG
IN EURO
5.525.000,00

Werkingssubsidies musea – VIA3

638.000,00

Werkingssubsidies samenwerkingsverbanden van musea

2

Erfgoedconvenants

16

4.540.000,00

370.000,00

Werkingssubsidies culturele archiefinstellingen

12

7.152.000,00

Werkingssubsidies organisaties volkscultuur

13

1.093.000,00

Instellingen Vlaamse Gemeenschap

4

7.900.000,00

Steunpunt

1

1.830.000,00

Museumprojecten ter versterking van de basisfuncties

26

967.000,00

Archiefprojecten

14

513.000,00

Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed

38

1.600.000,00

Cultuurhistorische tentoonstellingen

11

528.000,00

Internationale projecten

8

200.000,00

Publicaties volkscultuur
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TOTAAL

237

82.000,00
32.938.000

22%
WERKINGSSUBSIDIES
MUSEA

21%
PUBLICATIES VOLKSCULTUUR

1%
WERKINGSSUBSIDIES
SAMENWERKINGSVERBANDEN
VAN MUSEA

3%
INTERNATIONALE
PROJECTEN
4%
CULTUURHISTORISCHE
TENTOONSTELLINGEN

6%
ERFGOEDCONVENANTS

5%
WERKINGSSUBSIDIES CULTURELE
ARCHIEFINSTELLINGEN
15%
ONTWIKKELINGSGERICHTE
PROJECTEN CULTUREEL ERFGOED

5%
WERKINGSSUBSIDIES ORGANISATIES
VOLKSCULTUUR
2%
INSTELLINGEN VAN
DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

6%
ARCHIEFPROJECTEN
10%
MUSEUMPROJECTEN TER VERSTERKING
VAN DE BASISFUNCTIES
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Flankerende maatregelen (zie voor duiding hoofdstuk 7.3)
BEDRAG
IN EURO

DOSSIER
Erfgoeddag

251.000,00

Week van de Smaak

200.000,00

Bedevaart naar de Graven aan de Ijzer

200.000,00

Sint-Lukasarchief

100.000,00

Lukas, Arts in Flanders

150.000,00

Vlaamse Erfgoedbibliotheek

75.000,00

De Rand voor Museum Felix De Boeck

102.000,00

TOTAAL

1.078.000

9%
DE RAND VOOR MUSEUM FELIX DE BOECK

7%
VLAAMSE ERFGOEDBIBLIOTHEEK

23%
ERFGOEDDAG

14%
LUCAS, ART IN FLANDERS

19%
WEEK VAN DE SMAAK

9%
SINT-LUKASARCHIEF

19%
BEDEVAART NAAR DE GRAVEN AAN DE IJZER
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3.4.

Musea

3.4.1.

Erkenning

De erkenning van musea is een kwaliteitsmerk. De erkenningsvoorwaarden, die
bepaald zijn in het Erfgoeddecreet, hebben in de eerste plaats betrekking op de kwaliteitsvolle
uitoefening van de vier basisfuncties van de museumwerking: verzamelen, behoud en beheer,
wetenschappelijk onderzoek en de publieksgerichte functie. Het museum moet ook garanties
geven voor de continuïteit van zijn werking. Ook het beheer wordt in beschouwing genomen.
De erkenning blijft geldig zolang het museum blijft voldoen aan de erkenningsvoorwaarden. Het
herkenningsteken van erkend museum wordt op een goed zichtbare plaats aangebracht bij de
hoofdingang van het museum.
Op 1 oktober 2007 dienden 6 musea een aanvraag in voor een erkenning en voor een indeling:
•
Hopmuseum, Poperinge
•
Memoriaal Museum Passchendaele 1917, Zonnebeke
•
Stedelijke Musea Dendermonde, Dendermonde
•
Kortrijk 1302 – Museum voor cultuur en identiteit, Kortrijk
•
Ijzertorenmuseum, Diksmuide
•
John Selbachmuseum, Maaseik.
De aanvraag van het John Selbachmuseum werd door de afdeling Erfgoed onontvankelijk
verklaard, met als reden het ontbreken van het beleidsplan in het aanvraagdossier. Het
beleidsplan vormt namelijk de kern van een aanvraag tot erkenning van een museum.
De minister besliste op 29 april 2008 om het Hopmuseum te Poperinge, het Memoriaal Museum
Passchendaele 1917 te Zonnebeke en de Stedelijke Musea te Dendermonde te erkennen als
museum. Het Ijzertorenmuseum te Diksmuide en Kortrijk 1302 te Kortrijk werden niet erkend.
Een overzicht van alle erkende musea vindt u in bijlage 10.5.1.1.

3.4.2.

Werkingssubsidies

Werkingssubsidies 2008
De subsidiëring van erkende musea gebeurde in 2008 nog op basis van het
Erfgoeddecreet van 2004. In 2008 ontvingen alle erkende musea een werkingssubsidie van
de Vlaamse overheid. De jaarlijkse werkingssubsidie voor musea ingedeeld bij het basisniveau
bedraagt 12.500 euro. De musea ingedeeld bij het regionale niveau ontvangen een jaarlijkse
subsidie van 50.000 euro. De musea ingedeeld bij het landelijke niveau een subsidie van
250.000 euro.
In 2008 werd er een totaalbudget van 5.255.000 euro toegekend aan de 53 erkende musea.
Een overzicht van de werkingssubsidies voor de erkende musea vindt u in bijlage 10.5.1.2.
Aanvragen nieuwe beleidsperiode
Op 15 januari 2008 werd door de 53 reeds erkende musea een aanvraag ingediend voor een
werkingssubsidie voor de volgende beleidsperiode op basis van het Erfgoeddecreet van 7 mei
2004. Daartoe deelde de Vlaamse Regering in 2008 nog één maal alle erkende musea in bij het
lokale niveau, het regionale niveau of het Vlaamse niveau. Deze indeling duidt aan, conform
het Cultureel-erfgoeddecreet, welk bestuursniveau verantwoordelijkheid opneemt voor het
betrokken museum en een werkingssubsidie toekent.
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De indeling van een erkend museum wordt getoetst aan vijf indelingscriteria:
•
het belang van het cultureel erfgoed
•
de culturele en maatschappelijke verantwoordelijkheid die door het museum wordt
opgenomen
•
de kwaliteit van de uitvoering van de basisfuncties
•
de kwaliteit van de bedrijfsvoering
•
de geografische reikwijdte.
Aan elk van deze criteria zijn niveauspecifieke voorwaarden verbonden. Voor indeling bij het
lokale niveau zijn de niveauspecifieke voorwaarden gelijk aan de voorwaarden voor erkenning.
De afdeling Erfgoed bereidde de beslissing van de Vlaamse Regering voor, onder meer door
middel van plaatsbezoeken bij alle erkende musea.
De Vlaamse Regering deelde 19 erkende musea in bij het Vlaamse niveau, 21 erkende musea
bij het regionale niveau en 13 erkende musea bij het lokale niveau. Het Bruggemuseum en het
Etnografisch Museum (Antwerpen) worden verder uitgebouwd en gesubsidieerd binnen het
cultureel-erfgoedforum van respectievelijk het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Brugge
en het cultureel-erfgoedconvenant met de stad Antwerpen. Naast de indeling besliste de Vlaamse
Regering ook over de hoogte van de werkingssubsidie aan de erkende musea ingedeeld bij het
Vlaamse niveau voor de beleidsperiode 2009 – 2013.

3.4.3.

Projectsubsidies

Op basis van het Erfgoeddecreet van 2004 kwamen alle erkende musea in aanmerking
voor een projectsubsidie ter versterking van de basisfuncties: de verzamelfunctie, de behoud- en
beheerfunctie, de wetenschappelijke en de publieksgerichte functie. Deze projecten moesten wel
de structurele werking van het erkende museum overstijgen.
Aanvragen voor een projectsubsidie ter versterking van de basisfuncties van een erkend museum
werden getoetst aan de volgende criteria:
•
het belang van het project voor de versterking van een of meer basisfuncties van het
erkende museum
•
de inhoudelijke kwaliteit van het project en de uitwerking ervan
•
de samenwerking met andere partners
•
de mate waarin het project afgestemd is op het beleidsplan
•
het zakelijke beheer en de financiële onderbouw van het project.
In het Cultureel-erfgoeddecreet van 2008 zijn deze projectsubsidies ter versterking van de
basisfuncties niet langer voorzien. De projectsubsidies die in 2008 werden toegekend, vielen
evenwel nog onder de oude regelgeving.
In 2008 werden er 43 projecten ingediend, waarvan 26 werden gesubsidieerd voor een
totaalbedrag van 967.000 euro.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.1.3.
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3.5.

Overkoepelende samenwerkingsverbanden musea

Het Erfgoeddecreet van 2004 voorziet in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning van
overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende musea. Ook andere
erfgoedinstellingen of actoren uit de samenleving worden gestimuleerd om te participeren aan
dergelijke samenwerkingsverbanden. Over de werkingssubsidie wordt beslist op basis van het
ingediende beleidsplan.
Landelijk. Overkoepelende samenwerkingsverbanden met een landelijk relevante expertise
binnen 1 of meer basisfuncties of aspecten van de museumwerking, kunnen een werkingssubsidie
ontvangen van ten minste 50.000 euro. Ze moeten voldoen aan de volgende criteria:
•
de gespecialiseerde, landelijk relevante expertise voor een of meer basisfuncties van de
museumwerking
•
de voorbeeldfunctie van het samenwerkingsverband voor het cultureel-erfgoedveld
•
de visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband
•
de samenwerking met andere cultureel-erfgoedactoren
•
de geografische reikwijdte.
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.
In 2008 bedroeg deze subsidie (incl. indexering) 101.370 euro.
Internationaal. Overkoepelende samenwerkingsverbanden van minstens drie erkende
musea met thematisch verwante collecties cultureel erfgoed, kunnen een werkingssubsidie
ontvangen van ten minste 125.000 euro. Het doel van het samenwerkingsverband moet zijn:
de internationale positie en het internationale profiel van de deelnemende partners versterken.
Voor dergelijke samenwerkingsverbanden gelden de volgende criteria:
•
de gespecialiseerde, internationaal relevante expertise voor het geheel of voor
deelgebieden van de werking van het samenwerkingsverband
•
de visie en de doelstellingen van het samenwerkingsverband
•
de samenwerking met andere cultureel-erfgoedactoren
•
de verantwoordelijkheid voor het cultureel-erfgoedveld
•
de internationale positionering en profilering.
De Vlaamse Kunstcollectie vzw, een samenwerkingsverband van het Museum voor Schone
Kunsten Gent, het Groeningemuseum Brugge en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten
Antwerpen, ontvangt voor de beleidsperiode 2007 – 2010 een jaarlijkse werkingssubsidie van
265.000 euro. In 2008 bedroeg deze subsidie (inclusief indexering) 268.630 euro.
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3.6.

Archief- en documentatiecentra

3.6.1.

Werkingssubsidies

Criteria. Door thema’s af te bakenen, wenst de Vlaamse overheid binnen welbepaalde
sectoren, maatschappelijke geledingen of organisatievormen een grotere aandacht voor de
culturele archiefwerking te zien ontstaan. De culturele archiefinstellingen die de Vlaamse
overheid subsidieert:
•
brengen de archiefvormers (de verenigingen, de organisaties, bedrijven en privépersonen) in kaart, samen met hun archieven die met hun thema verwant zijn.
Selectie is een belangrijk criterium.
•
sensibiliseren de archiefvormers voor een betere archiefzorg. Vaak zijn die zich niet
bewust van de potentiële inhoudelijke waarde van hun archieven.
•
staan in voor een betere zorg voor de archieven, binnen een netwerk en door
samenwerking met archiefbewaarplaatsen in Vlaanderen.
•
zorgen voor onderzoek en maken archieven toegankelijk door inventarissen op te
stellen, door publieksprojecten, publicaties, tentoonstellingen, enzovoort.
Subsidies. Het Archiefdecreet van 2002 voorziet in werkingssubsidies voor:
•
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. De gesubsidieerde
thema’s voor de beleidsperiode 2008 – 2012 zijn: het literaire erfgoed, het muzikale
erfgoed, het architecturale erfgoed, de deportatie en het verzet, en het kerkelijke
erfgoed. Per thema kan slechts aan één archief- en documentatiecentrum een subsidie
worden toegekend.
•
Nederlandstalige archieven in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.
De ontwikkeling en het beheer van de Archiefbank Vlaanderen wordt verzorgd door de 4
archief- en documentatiecentra op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen. De
Archiefbank realiseert een duurzaam register van de Vlaamse private archieven met het oog
op de bescherming en wetenschappelijke valorisatie. Door de identificatiegegevens van de
in Vlaanderen bewaarde private archieven in een ‘gouden gids’ op te nemen, krijgt het brede
publiek de mogelijkheid om ze te bevragen en te raadplegen.
Op 1 januari 2008 startte een nieuwe beleidsperiode voor alle gesubsidieerde archiefinstellingen
voor de periode 2008 – 2012. In 2008 werd een totaalbudget van 7.152.000 euro toegekend
aan 12 archief- en documentatiecentra. Een overzicht van de werkingssubsidies op het vlak van
culturele ontsluiting van archieven, documentatiecentra en bewaarbibliotheken vindt u in de
bijlage 10.5.2.1.

3.6.2.

Projectsubsidies

Het Archiefdecreet voorziet in projectsubsidies voor privaatrechtelijke archieven.
De Vlaamse Regering trekt daar jaarlijks minstens 500.000 euro voor uit. Er kunnen subsidies
worden toegekend voor:
•
projecten voor culturele ontsluiting
•
projecten voor archivistische ontsluiting door middel van informatie- en
communicatietechnologie.
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Criteria. De criteria waaraan een project voor culturele ontsluiting wordt getoetst, kunnen als
volgt worden omschreven (de eerste vier criteria zijn belangrijker dan de andere):
•
de bijdrage aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen
•
de essentie van de doelstelling en de werking van de aanvrager en de vertaling ervan
voor het publiek
•
de kwalitatieve meerwaarde als voorbeeldwerking
•
het aanspreken van een breed publiek
•
het professionele karakter, onder meer de wetenschappelijke en de technische
onderbouw
•
de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn
•
de samenwerking met andere culturele actoren zoals openbare bibliotheken en
culturele centra
•
de diversiteit aan inkomstenbronnen.
De criteria waaraan een project voor archivistische ontsluiting door middel van ICT wordt
getoetst, kunnen als volgt worden omschreven:
•
de aangetoonde prioriteit van de inspanning
•
de bijdrage aan de versterking en verbreding van de archiefsector in Vlaanderen
•
het professionele karakter, onder meer de wetenschappelijke en de technische
onderbouw
•
de diversiteit van de actoren die bij de aanvraag betrokken zijn.
Subsidies. In 2008 werden 18 projecten ingediend, waarvan 14 werden gesubsidieerd voor een
totaalbedrag van 513.000 euro.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.2.2.

3.7.

Organisaties Volkscultuur

3.7.1.

Werkingssubsidies

Het Decreet op de Volkscultuur bepaalt dat organisaties om de vijf jaar een erkenning
kunnen aanvragen. De huidige beleidsperiode loopt van 1 januari 2007 tot en met 31 december
2011. Per thema kan slechts één organisatie worden erkend.
Criteria. Om als organisatie voor volkscultuur te kunnen worden erkend, moet de organisatie
aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
een werking hebben met een landelijk karakter door ofwel activiteiten te ontplooien
in minstens vier Vlaamse provincies, ofwel een publieksbereik te kunnen aantonen
in minstens vier Vlaamse provincies. Voor de toepassing van het decreet wordt het
tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad beschouwd als een provincie
•
met activiteiten aantonen dat de organisatie zich bezighoudt met het verzamelen,
beschermen, bestuderen, bekendmaken en demonstreren van de volkscultuur
•
de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk hebben met een werkterrein dat
duidelijk in het domein van de volkscultuur ligt
•
over een kwaliteitsbeleid beschikken dat erop gericht is om systematisch de kwaliteit
van de aangeboden dienstverlening en van haar werking te bepalen, te plannen, te
verbeteren en te volgen.
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Subsidies. Voor de beleidsperiode 2007 – 2011 werd er een beheersovereenkomst gesloten met
13 erkende organisaties volkscultuur.
De Vlaamse Regering kende in 2008 een totaalbedrag van 1.093.000 euro toe aan de landelijke
organisaties volkscultuur.
Een overzicht van de werkingssubsidies voor de landelijke organisaties volkscultuur vindt u in de
bijlage 10.5.3.1.

3.7.2.

Projectsubsidies

Verenigingen die actief zijn op het terrein van familiekundig, heemkundig of andere
varianten van lokaal en regionaal historisch, industrieel-archeologisch en/of volkskundig
onderzoek in Vlaanderen, kunnen op basis van het Decreet op de Volkscultuur een tussenkomst
verkrijgen in de uitgave van periodieke wetenschappelijke publicaties (tijdschriften en
jaarboeken). Interdisciplinair en innoverend onderzoek worden in het bijzonder aangemoedigd.
In 2008 werden 54 aanvragen ingediend voor de ondersteuning van een periodieke publicatie
voor volkscultuur en geschiedenis. De minister kende 82.000 euro toe aan 54 publicaties.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.3.2.

3.8.

Cultureel-erfgoedconvenants

Een cultureel-erfgoedconvenant is een overeenkomst met resultaatsverbintenis tussen de
Vlaamse Gemeenschap en een gemeente of een samenwerkingsverband van omliggende
gemeenten. De cultureel-erfgoedconvenants worden gesloten voor een periode van maximum
6 jaar. Een cultureel-erfgoedconvenant eindigt altijd op 31 december van het tweede jaar
van de gemeentelijke beleidsperiode. Het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse
Gemeenschapscommissie voor het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad wordt gesloten voor een
beleidsperiode van vijf jaar. Dat cultureel-erfgoedconvenant volgt de legislatuur van het Vlaams
Parlement.
Het cultureel-erfgoedconvenant heeft tot doel het lokale bestuursniveau te ondersteunen bij de
ontwikkeling van een geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid. Dat beleid moet in
de eerste plaats het cultureel erfgoed zichtbaar maken en een actuele betekenis geven, zonder de
zorg voor het cultureel erfgoed uit het oog te verliezen.
Om een geïntegreerd en integraal cultureel-erfgoedbeleid te kunnen ontwikkelen, is het
noodzakelijk dat de gemeente of het samenwerkingsverband een beleidsvisie heeft. Het is
uiteraard ook belangrijk dat er voldoende cultureel erfgoed aanwezig is en dat het lokale bestuur
zicht heeft op de verschillende cultureel-erfgoedactoren die er actief zijn. Een omgevingsanalyse
en een visie op het cultureel-erfgoedbeleid vormen dan ook de belangrijkste criteria voor het
sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant.

3.8.1.

Werkingssubsidies 2008

In 2008 werd er binnen het Erfgoeddecreet een totaalbudget van 4.540.000 euro
toegekend voor de uitvoering van 16 cultureel-erfgoedconvenants.
Een overzicht van de werkingssubsidies 2008 vindt u in de bijlage 10.5.4.
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3.8.2.

Aanvragen nieuwe beleidsperiode

Op 1 februari 2008 werden – op basis van het Erfgoeddecreet – 19 aanvraagdossiers
ingediend voor het sluiten van een cultureel-erfgoedconvenant voor de beleidsperiode 2009 –
2014:
•
de volgende steden/gemeenten met wie reeds erfgoedconvenants werden gesloten:
Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen, Kortrijk, Hasselt, Sint-Truiden, Land
van Waas (I.C.W.), COMEET, Mijnstreek, TERF (Roeselare)
•
de volgende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden die een uitbreiding zijn van
erfgoedconvenants met de steden uit de beleidsperiode 2005 – 2008: CO7 (Ieper),
Noorderkempen (Turnhout), Haspengouw-Voeren (Tongeren)
•
nieuwe kandidaten: Aalst, Kempens Karakter (Herentals), Halle en Lier.
De beleidsperiode van het cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschapscommissie
is 2007 – 2011. Bijgevolg diende de VGC geen aanvraagdossier in op 1 februari 2008.
De aanvragen werden getoetst aan de volgende criteria:
•
het belang van het aanwezige cultureel erfgoed en de cultureel-erfgoedactoren in de
gemeente of in het samenwerkingsverband van omliggende gemeenten
•
de visie op en de doelstellingen van een geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid
•
de regionale spreiding van de cultureel-erfgoedconvenants over Vlaanderen
•
de inbreng van middelen door de gemeente of het samenwerkingsverband van
omliggende gemeenten.
De Vlaamse Regering heeft op 24 oktober 2008 beslist om met 10 steden en 7 intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden een cultureel-erfgoedconvenant te sluiten en een structurele
werkingssubsidie toe te kennen voor het uitvoeren van het cultureel-erfgoedconvenant voor de
beleidsperiode 2009 – 2014.
Het bedrag van deze werkingssubsidie is in de eerste plaats afhankelijk van het inwonersaantal
van de betrokken gemeente of samenwerkingsverband van omliggende gemeenten en bedraagt
conform het Cultureel-erfgoeddecreet:
•
100.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of intergemeentelijk
samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met een werkingsgebied van meer
dan 20.000 inwoners en minder dan 35.000 inwoners
•
ten minste 200.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of
intergemeentelijk samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met een
werkingsgebied van meer dan 35.000 inwoners en minder dan 100.000 inwoners
•
ten minste 300.000 euro per jaar voor een gemeentelijke overheid of
intergemeentelijk samenwerkingsverband van omliggende gemeenten met
een werkingsgebied van meer dan 100.000 inwoners of voor de Vlaamse
Gemeenschapscommissie.
Deze werkingssubsidie wordt toegekend voor:
•
de werking van de cultureel-erfgoedcel die het lokale cultureel-erfgoedveld door
projectmatig werken en door de uitwisseling van kennis en expertise versterkt en mee
het maatschappelijk draagvlak voor het cultureel erfgoed vergroot
•
de uitbouw van een cultureel-erfgoedforum als de Vlaamse Regering beslist dat dit
vervat wordt in de werkingssubsidie voor de steden Antwerpen, Brugge en Gent voor
de beleidsperiode 2009 – 2014
•
de ondersteuning van de lokale cultureel-erfgoedactoren door logistieke, financiële en
personele middelen te verstrekken.
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3.9.

Projectsubsidies voor cultuurhistorische tentoonstellingen
en ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten

3.9.1

Cultuurhistorische tentoonstellingen

Projectsubsidies voor de productie van een cultuurhistorische tentoonstelling
zijn bedoeld om het wetenschappelijk onderzoek binnen de sector van het cultureel erfgoed
te ontsluiten. Een cultuurhistorische tentoonstelling is daarvoor een perfect instrument. Al
te vaak blijven onderzoeksresultaten immers opgesloten in wetenschappelijke rapporten
en jaarverslagen. Het wetenschappelijk onderzoek zelf dat aan de basis ligt van de
cultuurhistorische tentoonstelling, komt niet in aanmerking voor deze vorm van subsidiëring.
Een subsidieaanvraag voor de productie van een cultuurhistorische tentoonstelling wordt aan de
volgende criteria getoetst:
•
de relevantie van het thema voor de cultuurgeschiedenis
•
de ontsluiting van de resultaten van wetenschappelijk cultuurhistorisch onderzoek
•
het publieksgerichte concept van de tentoonstelling
•
het bovenregionale belang van de inhoud van de tentoonstelling of van het
wetenschappelijk onderzoek dat eraan ten grondslag ligt
•
de samenwerking met culturele actoren in binnen- en buitenland
•
de voorbeeldwerking op het vlak van de ontsluiting van cultureel erfgoed
•
de geografische reikwijdte.
In 2008 werden 26 projecten ingediend, waarvan er 11 werden gesubsidieerd voor een
totaalbedrag van 528.000 euro.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.5.

3.9.2

Ontwikkelingsgerichte cultureel-erfgoedprojecten

In een jong beleidsveld is het belangrijk om ruimte te laten voor nieuwe initiatieven.
Met de projectsubsidies voor ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed stimuleert de
Vlaamse overheid de ontwikkeling van voorbeeldinitiatieven in de zorg voor en de ontsluiting
van het cultureel erfgoed.
Een ontwikkelingsgericht project wordt aan de volgende criteria getoetst:
–
de voorbeeldwerking
–
de samenwerking met andere actoren
–
een duidelijk omschreven doelgroep
–
het bovenlokale belang.
In 2008 was er een budget van 1.600.000 euro. In 2008 werden 60 projecten ingediend,
waarvan er 38 werden gesubsidieerd.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.5.6.
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3.10.

Topstukken

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 2008 werden de volgende deellijsten definitief opgenomen in de Lijst van het roerend
cultureel erfgoed van de Vlaamse Gemeenschap (Topstukkenlijst):
•
verzameling tekeningen James Ensor (collectie Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten Antwerpen – KMSKA (10 maart 2008 – 614 tekeningen)
•
documentair en archivalisch erfgoed (10 maart 2008 – 23 objecten)
•
aanvullingen muzikaal erfgoed; Ensor (8 december 2008 – 6 objecten).
De volgende stukken en verzamelingen werden voorlopig in de Topstukkenlijst opgenomen:
•
Vlaamse Primitieven (26 augustus 2008 – 89 objecten en 1 verzameling)
•
Collectio Academia Antiqua (9 december 2008 – 11 objecten en 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:
•
vervolgopdracht archivalisch en documentair erfgoed (opdrachthouder:
Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen (VVBAD),
Antwerpen – Berchem)
•
Beeldende Kunst 16de eeuw – schilderkunst (opdrachthouder: Universiteit Gent)
•
Industrieel Erfgoed (opdrachthouder: Kleio, Kortrijk).
Lopende opdrachten tot opstelling van proeflijsten zijn:
•
Muzikaal erfgoed na 1600 (opdrachthouder: Resonant, Leuven),
•
Textiel erfgoed (opdrachthouder: MomU Antwerpen).
Het Topstukkendecreet bepaalt dat in de Topstukkenlijst opgenomen cultuurgoederen alleen
buiten de Vlaamse Gemeenschap mogen worden gebracht na toelating van de Vlaamse overheid.
In 2008 werden binnen deze regeling toelatingen verleend om in het totaal 22 objecten uit te
voeren. Er werden geen toelatingen geweigerd.
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3.11.

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 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 en behoud’ van de collectie gebeurt vanuit het depot in Schaarbeek. Daar worden
de werken in transit bewaard en krijgen ze de nodige behandelingen inzake conservatie en
restauratie. De administratie voor bruiklenen en bewaargevingen, alsook de aankoop van
kunstwerken gebeurt vanuit het Arenberggebouw.

3.11.1.

Beheer van de collectie

Collectieregistratie. De eerste voorwaarde voor een goed collectiebeheer vormt
een goede collectieregistratie. Voor het agentschap vormt de collectieregistratie een grote en
permanente uitdaging. De omvang van de collectie en de historiek ervan – aankopen die bijna
twee eeuwen overspannen – maken deze opdracht immers bijzonder complex.
Waar staan we anno 2008? Een vijftal jaar geleden werden de basisgegevens uit de ‘papieren’
inventaris naar het collectieregistratiesysteem Adlib geconverteerd. De uitzuivering en
aanvulling van deze gegevens vormt sindsdien een 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 ook de interne
conservatiebehandelingen van kunstwerken opgenomen in de elektronische inventaris, net als
restauratieverslagen m.b.t. ingrepen door externe restauratoren.
Voor een goed collectiebeheer is beeldmateriaal onontbeerlijk. Bij de conversie van de papieren
inventaris naar Adlib bleek duidelijk 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 2008 – een inhaalslag gevoerd. Eind 2008 bestond het intussen opgebouwde
beeldarchief uit 805 ecta’s, 4.000 dia’s, 15.000 digitale hogeresolutiebeelden op 300 cd-roms en
11.000 lageresolutiebeelden in Adlib. Adlib bevat voor elk kunstwerk de referenties naar al het
beschikbare beeldmateriaal. Van elk kunstwerk is het lageresolutiebeeld (voor herkenning van
het werk) zichtbaar. De hogeresolutiebeelden 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 (morele rechten zowel als
exploitatierechten 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’
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(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.
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 2008 kregen 552 werken uit de collectie een nieuwe of hernieuwde bestemming: 4 in musea
en 548 in openbare instellingen.
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 geretourneerd
na de stopzetting van de bewaargeving of bruikleen, werken die een conservatie- of
restauratiebehandeling nodig hebben en recent aangekochte werken.
Het overzicht van de tijdelijke bruiklenen vindt u in de bijlage 10.5.7.
Aanwinstencatalogus. Eind 2008 werd de jongste Aanwinstencatalogus (2002 – 2006) van de
collectie van de Vlaamse Gemeenschap gepubliceerd. De inventariscatalogus bevat onder meer
een overzicht van de over die periode gerealiseerde aankopen hedendaagse kunst, kaderende
stukjes omtrent de over de periode 2004 – 2008 verworven ‘topstukken’ en ‘sleutelwerken’,
twee artikels die de evolutie van het aankoopbeleid van de voorbije jaren beschrijven en de
opstelbeschrijvingen voor de aangekochte installationele werken.
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 2008 werden 39 openbare instellingen bezocht voor een inspectie (zie bijlage 10.5.8). Hierbij
werden 410 werken aan een toestandscontrole onderworpen. Daarnaast werd werk gemaakt van
een algemene opvolging van de Vlaamse en Federale kabinetten en werd de akte van het SMAK
(Stedelijk Museum voor Actuele Kunst, Gent) in detail doorgelicht.
Conservatie. Kleinere conservatiebehandelingen (bijvoorbeeld inlijstingen, vervangen van
glas, droge reinigingen, vervangen van niet-zuurvrije passe-partouts en rugkartons) worden
door de behoudsmedewerkers in het depot uitgevoerd. In 2008 kregen 336 werken een
conservatiebehandeling. In 2008 liep er een inhaalproject voor de conservatie van de grafische
werken uit de collectie. Gedurende zes maanden (op 60 % basis) kreeg het team de hulp van een
papierrestaurator. Zij behandelde 50 werken op papier. Een deel van deze werken werd omwille
van hun grote kwetsbaarheid en na stabilisatie van het schadebeeld gearchiveerd.
Voor de restauratie van kunstwerken werkt het team samen met externe gespecialiseerde
restaurateurs. In 2008 werden, net als dat de vorige jaren het geval was, vooral werken
behandeld die werden geretourneerd na een inspectiebezoek of na stopzetting van de
bewaarneming. In 2008 gaf het agentschap 16 restauratie-opdrachten uit voor een totaal van
40 werken en een bedrag van 26.908,03 euro.

67

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Cultureel erfgoed

Calamiteitenplan. In 2006 en 2007 werd onder impuls van de behoudsmedewerkers een
calamiteitenplan opgesteld voor het depot van de kunstwerken in Schaarbeek: een draaiboek
voor onder meer brand, ontploffing of wateroverlast. Het calamiteitenplan werd in 2006
een eerste keer ingeoefend via een simulatie van probleemsituaties. In 2008 werd een
calamiteitenoefening gehouden in het depot en werd het calamiteitenplan geactualiseerd.

3.11.2.

Collectieuitbouw

De voorbije jaren koos de minister van Cultuur resoluut voor een aankoopbeleid,
gefocust op de verwerving van ‘topstukken’ en ‘sleutelwerken’. De Vlaamse overheid gaat
actief op zoek naar cultuurobjecten die van een bijzondere betekenis zijn voor de Vlaamse
gemeenschap (‘topstukken’) en zet ook de nodige middelen in om cultuurobjecten aan te
kopen die voor een publieke erfgoedcollectie een belangrijke meerwaarde kunnen betekenen
(‘sleutelwerken’).
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? Ook wordt getoetst of het stuk ‘zeldzaam en onmisbaar’ is (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’.
Een overzicht van de in 2008 verworven werken vindt u in de bijlage 10.5.9.
Topstukken. In 2008 kocht de Vlaamse overheid voor een bedrag van 2,8 miljoen euro ‘Les
Enfants à la toilette’ van de hand van James Ensor aan. Het gaat om een werk dat op 26 april
2007 in de Topstukkenlijst was opgenomen. Als dusdanig ging het om de eerste aankoop van
een beschermd cultuurgoed. Het schilderij werd in langdurige bewaring gegeven aan het Gentse
Museum voor Schone Kunsten dat dank zij deze bruikleen zijn collectie opnieuw in belangrijke
mate verrijkt. 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.
Regeling sleutelwerken. Bij de uitbouw van hun collectie worden de cultureelerfgoedinstellingen 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 privéhanden 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.
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In 2008 werden binnen de regeling ‘sleutelwerken’ drie aankopen gerealiseerd.
•

•
•

het Antifonarium Tsgrooten, een uit 1522 daterend, rijk verlucht koorboek uit de abdij
van Tongerlo, 400.000 euro. Het koorboek werd in bewaring gegeven aan één van de
partners van de Vlaamse erfgoedbibliotheek, de Rijksuniversiteit Gent. Op 9 december
2008 werd het Antifonarium opgenomen in de Topstukkenlijst
Adriaen Brouwer, Oude man in een kroeg, schilderij, 743.000 euro, in bruikleen
gegeven aan het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Meester van de Sint Lucialegende, drie zijluikjes van het retabel van de H. Nicolaas,
442.687 euro, in bruikleen gegeven aan het Groeningemuseum waar het middenluik
van het retabel bewaard wordt. De zijluikjes werden, samen met het middenpaneel,
op 26 augustus 2008 in de Topstukkenlijst opgenomen. Eén zijluikje ontbreekt nog en
kon tot op heden niet getraceerd worden.

Aankopen MuHKA. De Vlaamse overheid is de ‘inrichtende macht’ van het Museum voor
Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) en moet in haar begroting dus de nodige middelen
voor de collectievorming van het MuHKA voorzien. Jaarlijks wordt daartoe een budget voorzien
van 200.000 euro per jaar.
Diverse aankopen. In 2008 werd, op initiatief van de minister van Cultuur, ook werk
verworven van Leo Copers, Marc Maet, Jan Fabre, Michèle Matyn, Johan Tahon, Marie-Jo
Lafontaine en Frans Wuytack.
Collectie Dr. Paul en Dora Janssen-Arts. Het Vlaamse Gewest aanvaardde in september
2005 de collectie pre-Columbiaanse kunst van dr. Paul en Dora Janssen (inbetalinggeving
ter waarde van 8.114.312 euro). De overige stukken uit deze collectie pre-Columbiaanse kunst
werden via een schenking onder voorwaarden eigendom van het Vlaamse Gewest.
De minister van Cultuur kreeg van de Vlaamse Regering de opdracht om de nodige initiatieven te
nemen met het oog op de definitieve ontsluiting van de collectie, rekening houdend met de in de
schenkingsakte geformuleerde voorwaarden.
Op 30 juni 2008 gaf de minister van Cultuur de collectie in bruikleen aan de Koninklijke Musea
voor Kunst en Geschiedenis te Brussel. De collectie werd er geïntegreerd in de vernieuwde
Amerika-zalen. Vanaf maart 2010 zal de collectie ter beschikking gesteld worden van het
Museum aan de Stroom (MAS) te Antwerpen waar de collectie op indringende wijze mee het
verhaal zal vertellen van de stad, de regio, de wereld en het heelal.

3.12.

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.
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Voor België worden deze vergunningen afgeleverd door de gemeenschappen. De Vlaamse
overheid staat daarbij in voor de cultuurgoederen die zich in het Vlaamse Gewest bevinden. Voor
cultuurgoederen die zich in Brussel bevinden heeft de uitvoerder de keuze tussen de Vlaamse
Gemeenschap en de Franse Gemeenschap.
De afdeling Erfgoed verleende in 2008, in toepassing van deze Europese Verordening volgende
vergunningen:118 definitieve uitvoervergunningen en 78 tijdelijke uitvoervergunningen. Het
ging om 118 objecten voor definitieve uitvoer en 519 objecten voor tijdelijke uitvoer. De objecten
hoorden thuis in de volgende categorieën: oudheidkundige voorwerpen (193), schilderijen (132),
aquarellen (5), gravures (257), beeldhouwwerk (4), boeken (8) en andere antiquiteiten (38).
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 nog geen gevallen bekend van restitutie binnen deze regeling.

3.13.

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 een ‘Reglement immaterieel cultureel
erfgoed 2008’ uitgewerkt. Dit reglement voorziet 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 zal de basis vormen 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. Marc Jacobs –eerder als expert door Vlaanderen
afgevaardigd naar het intergouvernementele comité- gaf een infosessie (28/7/08).
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De beoordelingscommissie boog zich op 5 augustus 2008 over 11 kandidaat-dossiers voor
opname op de Inventaris van Immaterieel Cultureel Erfgoed Vlaanderen waarvan er 8
goedgekeurd werden. Op 29 oktober 2008 vond er een (zelf)evaluatie van en door deze
betreffende commissie plaats.
Met betrekking tot 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 2008 opgenomen:
•
de Sint-Dimpnaverering en de Geelse psychiatrische gezinsverpleging
•
de Heilig Bloedprocessie van Hoogstraten
•
het Oud Limburgs Schuttersfeest
•
de Vlaamse gebarentaal
•
Houtem Jaarmarkt
•
de Heilig Bloedprocessie Brugge
•
Aalst carnaval
•
het Feest van Krakelingen en Tonnekensbrand.

3.14.

Uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord (VIA 3)

In uitvoering van het derde Vlaamse Intersectoraal Akkoord (VIA 3) voorziet de Vlaamse
overheid een compensatie voor de gestegen loonkosten in de socio-culturele sector (paritair
comité 329). Daarnaast voorziet het VIA3-akkoord ook extra middelen voor opleiding.
De voorziene VIA-middelen worden waar mogelijk geïntegreerd met de decretale subsidies. Dit
is het geval voor de culturele archieven (91.000 euro), Erfgoeddag (2.000 euro), organisaties
volkscultuur (52.000 euro), het MuHKA (32.000 euro) en het steunpunt FARO (13.000 euro).
Voor de musea was deze integratie nog niet mogelijk; hier werd een bedrag van 638.000 euro
uitbetaald bovenop de decretale subsidie.
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3.15.

Steunpunt

Van twee naar één. Met de integratieoefening van alle cultureel-erfgoeddecreten maakte de
Vlaamse overheid in 2006 de beleidskeuze voor één steunpunt voor het cultureel-erfgoedveld.
Schaalvergroting, het efficiënter kunnen inzetten van middelen, het eenduidiger kunnen
communiceren met het veld, één aanspreekpunt voor de overheid, één intermediair tussen
overheid en het veld, … Het waren allemaal argumenten om te kiezen voor één steunpunt.
Het was voor de organisaties in het veld ook niet steeds duidelijk of men zich moest wenden
tot het Vlaams Centrum voor Volkscultuur of tot Culturele Biografie Vlaanderen. Ook
erfgoedcellen ontwikkelden projecten binnen de volkscultuur, volksculturele organisaties zetten
vormingsinitiatieven op over archiefvorming, ….
In 2007 startten het VCV en CBV gesprekken over een fusie. Sinds 1 januari 2008 is het
ééngemaakte steunpunt voor cultureel erfgoed, FARO, operationeel. In 2008 werd aan FARO,
Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, een werkingssubsidie van 1.830.000 euro toegekend op
basis van het begrotingsdecreet.
De Vlaamse Regering bekrachtigde het Cultureel-erfgoeddecreet, op basis waarvan 1 steunpunt
voor het cultureel-erfgoedveld kan worden gesubsidieerd, op 23 mei 2008.
Op 1 september 2008 diende FARO een aanvraag voor een werkingssubsidie als steunpunt in voor
de beleidsperiode 2009-2011.
FARO voerde in 2008 ook twee bijkomende opdrachten uit: het coördineert de Erfgoeddag
(bijkomende subsidie van 250.000 euro) en de Week van de Smaak (bijkomende subsidie van
200.000 euro).
FARO zette in 2008 ook in op de ontwikkeling van kennis en expertise op het vlak van
digitalisering en participeerde in tal van e-erfgoedprojecten. Het steunpunt werkte aan het project
Erfgoed 2.0, het maakt deel uit van het consortium dat het IBBT-project BOM-Vlaanderen uitvoert
en het beheert, in opdracht van het departement CJSM, de Verhalentafel. Het project InFusion is
een intercultureel project waarvoor FARO van het departement CJSM een subsidie ontving.
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4.1		

Kasteel van Gaasbeek

Sinds 2005 vaart het Kasteel van Gaasbeek koers volgens de lijnen die werden uitgetekend
in het Beleidsplan 2006 – 2010. Het kasteel wordt in de eerste plaats verder uitgebouwd tot
een toonaangevend museum van de kasteelcultuur. Het bestudeert, bewaart en ontsluit een
belangwekkende collectie en wil een zo breed mogelijk publiek kennis laten maken met zowel het
gebouw als de collectie. Tijdelijke tentoonstellingen tonen diverse aspecten van de kasteelcultuur
en ook jaarlijks terugkerende culturele evenementen en het educatieve aanbod zijn grote
publiekstrekkers. Op wetenschappelijk gebied ontsluit het kasteel een archief en bibliotheek.
Daarnaast speelt het kasteel een cruciale rol binnen de werkgroep Historische Huizen, een voor
Vlaanderen uniek expertisecentrum rond kasteelcultuur. Ten slotte biedt het kasteel bedrijven en
andere actoren een professioneel omkaderd gamma aan vergader- en receptiefaciliteiten.
In 2008 viel er heel wat te beleven in het Kasteel van Gaasbeek. Twee ambitieuze tentoonstellingen
en enkele sfeervolle evenementen werden warm onthaald door zowel pers als bezoekers, wat
resulteerde in een stijging van het bezoekersaantal tot 38.648.
2008, jaar in het teken van de diva
De tentoonstelling Divas (don’t) die (27 juni – 17 augustus) confronteerde een 50-tal divakostuums
uit de rijke depots van de Vlaamse Opera met werk van de Brugse schilder Johan Clarysse.
De ambitieuze tentoonstelling Markiezin zkt. kunst (12 september – 23 november), een boeiende
dialoog tussen de laatste bewoonster van het kasteel en de historische figuur Markiezin Arconati
Visconti en actuele kunst, is een geslaagde integratie van hedendaagse kunstwerken binnen de
kasteelkamers in neostijl gebleken. Kunstenaars met ronkende namen als Cindy Sherman, Tracey
Emin, Berlinde De Bruyckere, John de Andrea en Erwin Olaf alludeerden in hun werk op een
aantal leidmotieven als wisselende identiteit, seksuele vrijheid, artistieke (wan)smaak en de positie
van de vrouw in adellijke artistieke en intellectuele middens. Markiezin zkt. kunst balanceerde
tussen uitersten, tussen speelse en geëngageerde kunst, tussen perfecte integratie en bruusk
contrast, tussen historische referentie en actualiteit, tussen het eigen verhaal van het kunstwerk en
het persoonlijke verhaal van de markiezin.
Beide tentoonstellingen werden warm onthaald door zowel bezoekers als pers.
“Een mooiere ode kon de markiezin niet dromen!” (Nica Broucke)
“Jij willen Rosita?” Johan en de Alverman keren terug naar het Kasteel van Gaasbeek. Van
6 mei tot en met 22 juni konden kinderen, jongeren en volwassenen met heimwee naar zwartwit in
het Kasteel terecht voor een ontmoeting met Rosita en Johan, personages uit de populaire “sixties”
BRT-serie Johan en de Alverman. We peilden op een speelse manier naar wat de verfilming voor
jongeren vandaag betekent. Klassen 2de en 3de graad lager onderwijs genoten van een interactieve
rondleiding met boeiende workshop, ontwikkeld in samenwerking met vzw Mooss.
Feestelijke Witte Lunch met Frank Fol. Op zondag 18 mei werd de binnentuin van het Kasteel
van Gaasbeek in feestelijk wit gehuld voor een exclusieve gastronomische happening met verfijnde
creaties van de bekende groentekok Frank Fol.
Uitverkochte concertreeks. Op 1 juni ging het Prometheus Ensemble in het Kasteel van
Gaasbeek op zoek naar Brahms’ inspiratiebronnen, tijdgenoten, bewonderaars en tegenpolen met
het uitverkochte dagprogramma Brahms Binnen(ste) Buiten. Concerten in diverse kasteelzalen,
serenades in openlucht, een picknick en “afternoon tea” in de binnentuin zorgden voor verfrissende
ontmoetingen tussen musici en publiek in een ongedwongen sfeer.
Geheel binnen het jaarthema organiseerde het Kasteel van Gaasbeek op 12 juli een memorabele
finale van de zomertentoonstelling Divas (don’t) die met een blind date concert van de pittigste
laureate van de Koningin Elisabethwedstrijd, Gabrielle Philiponet. Voor het programma van
die avond werd geput uit het rijke repertoire dat verscheidene diva’s tijdens de voorbije eeuwen
vertolkten.
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Stormloop voor najaarsevenementen. Met meer dan 2.300 bezoekers is ook de tweede editie
van Halloween in het Kasteel van Gaasbeek een groot succes geworden. Er werd naar hartenlust
gegriezeld met “gothic horror”-figuren als Frankenstein en Dracula, geknutselde spinnen en
spoken. Het evenement Kerst op het Kasteel was een zeer geslaagde afsluiter van een succesvol
jaar. Meer dan 5.000 mensen lieten zich op zaterdag 13 en zondag 14 december onderdompelen in
de wereld van Sissi en genoten van een heerlijk stuk Sachertorte.
Artselingen & Pep-in-gen. Het Kasteel van Gaasbeek wil zich ook positioneren als partner
voor een aantal culturele projecten in de onmiddellijke omgeving. Twee voorbeelden daarvan
waren in 2008: Artselingen (22 juni – 13 juli), dat een programma uitwerkte rond 16 fotografen,
9 keramisten en een muzikaal omkaderde poëzieavond, en Pep-in-gen (15 – 31 augustus), een
project dat hedendaagse kunst integreerde in het open landschap van het Pajottenland.
Nieuwe website online. In het najaar ging de volledig vernieuwde website online.
Over ridders en prinsessen … Naar aanleiding van de campagne Vlieg op wereldreis
ontwikkelde het Educateam van het Kasteel van Gaasbeek een permanent gezinsaanbod. Kinderen
die het museum samen met hun (groot)ouders bezoeken, kunnen een “doeboekje” meenemen
op hun tocht door de interieurs. Daarin staan allerlei leuke opdrachtjes en spelletjes aan de hand
waarvan de kinderen meer te weten komen over het kasteel en zijn laatste bewoonster, Markiezin
Marie Arconati Visconti.
Restauratie van sculpturen. In 2008 werd in het Kasteel van Gaasbeek ruim aandacht
besteed aan de restauratie van twee barokengelen, van De Besnijdenis (een zestiende-eeuws
retabelfragment), van een zestiende-eeuwse bisschopsfiguur (vermoedelijk de heilige Lambertus)
en van de lijst van een miniatuur.
Appartement in oude glorie hersteld. De interieurs van het appartement van Markiezin
Arconati Visconti werden in 2008 volledig gerestaureerd. Er werd een historische parketvloer
gelegd, de originele zijden wandbespanning werd gerenoveerd en het gerestaureerde hemelbed
werd op zijn originele plaats teruggezet.
Aankopen. Op een veiling in het Parijse Hôtel Drouot kocht het Kasteel van Gaasbeek eind
april een tot de verbeelding sprekende damesjapon uit het einde van de 19e eeuw, voortaan te
bezichtigen in het appartement van Markiezin Arconati Visconti.
In november kocht het kasteel bij het Antwerpse veilinghuis Bernaerts een schilderij aan van Victor
Lagye met de voorstelling van een viola da gamba spelende dame in een renaissance-interieur.
Lagye was verantwoordelijk voor de muurschilderingen in de Ridderaal van het kasteel.
Kasteel van Gaasbeek krijgt toeristisch centrum. Op zaterdag 12 april opende Vlaams
Minister van Toerisme Geert Bourgeois het nieuwe bezoekerscentrum voor de regio Pajottenland
& Zennevallei in het Kasteel van Gaasbeek. Gaasbeek is vandaag, naast Meise en Tervuren, een van
de drie strategische toegangspoorten tot de Groene Gordel. Bezoekers krijgen niet enkel informatie
over het kasteel en domein, maar ook over de hele omliggende regio. Je kan er snuisteren in
brochures en een trip in de regio uitstippelen. Multimedia laat toe de sfeer van de omgeving op te
snuiven.
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Ministers bezoeken Kasteel van Gaasbeek. Op 16 april gaf Vlaams Minister van Cultuur Bert
Anciaux in de binnentuin van het Kasteel de aftrap voor de deelnemerscampagne van de derde
Week van de Smaak (13 – 23 november 2008).
Onder de titel Een ridderlijke kijk op Vlaanderen. Ontdek de luister van een prachtig kasteel in
de groene Vlaamse gordel nodigde Vlaams Minister van Buitenlands Beleid Geert Bourgeois op
23 juni een aantal prominente buitenlandse journalisten uit.
Op 9 juli mocht het Kasteel de voltallige Vlaamse Regering en enkele “Wetstraatjournalisten”
ontvangen voor de jaarlijkse “persbarbecue”.

4.2.

Frans Masereel Centrum

Het Frans Masereel Centrum (Kasterlee) is via een Artist in Residence-programma al 35 jaar actief
als bakermat voor alles wat te maken heeft met grafische kunst. De werking is internationaal:
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 2008
werkten er 90 kunstenaars in het centrum – studenten en docenten niet inbegrepen – afkomstig
uit 25 landen. Opvallend daarbij was de aanwezigheid van kunstenaars uit de Verenigde Staten, die
samen met Belgische kunstenaars zowat de helft van de groep vertegenwoordigden.
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 2008 werkte een 35-tal studenten uit binnen- en
buitenlandse scholen in het centrum.
Samenwerkingsverbanden. Met de Jan van Eyck Academie 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 inzake editing, publishing en
distributie centraal staat.
Internationale werking. De internationale werking van het centrum bestaat onder meer uit
de deelname aan verschillende internationale meetings. Het FMC is ook lid van internationale
organisaties zoals RESARTIS en zetelde in de raad van the Southern Graphics Counsil. 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. De samenwerking met atelier Engramme uit Québec maakt het dan weer
mogelijk om kunstenaars van Vlaanderen naar Québec te sturen en vice versa. Ten slotte 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.
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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
2008 de volgende tentoonstellingen:
•
Transbordements: hierbij werd aan de verschillende kunstenaars die deel uitmaakten
van het uitwisselingsprogramma tussen Vlaanderen en Québec de kans gegeven om
hun werk te tonen in het Boudewijngebouw in Brussel
•
de tentoonstelling en boekvoorstelling van 35 jaar Frans Masereel Centrum
•
een solotentoonstelling van Endi Poskovic.
Workshops. In 2008 organiseerde het FMC 2 workshops. De eerste workshop onder leiding van
Endi Poskovic (geboren in Sarajevo en wonend in de VS) liet de deelnemers kennismaken met de
methoden die deze kunstenaar hanteert met betrekking tot houtsneden. De workshop onder leiding
van An Bellers en Marnix Everaert (beiden Belgisch) focuste op de problematiek van toxiciteit in de
grafische ateliers.
Projecten. Eveneens in 2008 vond de voorstelling van het eerste curatorproject plaats. Mede
naar aanleiding van het 35-jarige bestaan van het centrum, selecteerde Steven Op De Beeck als
curator 9 jonge kunstenaars om gedurende 2 weken aan de slag te gaan in de ateliers van het FMC.
Naast individuele werken kwam een boek tot stand, dat werd voorgesteld op de tentoonstelling ter
gelegenheid van het 35-jarige bestaan.

4.3.		

Landcommanderij Alden Biesen

De Landcommanderij Alden Biesen is een indrukwekkend kasteelcomplex gelegen in het centrum
van de Euregio Maas-Rijn. Met een uitstekende infrastructuur vormt Alden Biesen een mooi
historisch decor voor seminaries, congressen en conferenties. Naast het congrescentrum profileert
Alden Biesen zich als cultuurhistorische trekpleister en knooppunt voor internationale netwerking.
Een aanbod van kwaliteitsvolle manifestaties en uiteenlopende Europese projecten zorgen voor
aangename contacten over de landsgrenzen heen.

4.3.1.

Algemene werking

Bezoekers. In 2008 bezochten 216.000 toeristen waaronder 411 groepen onder
begeleiding van een gids het domein.
Internationaal Vertelfestival. Het Vertelfestival, een eigen organisatie van Alden Biesen,
blijft met 19.000 tickets en 11.000 deelnemers het grootste vertelevenement in Europa. Er waren
vertellers uit Frankrijk, Nederland, Duitsland, Vlaanderen, Wallonië, Groot-Brittannië, Canada
en de USA. Het programma werd in 2008 uitgebreid met een nieuwe taal (Italiaans) voor de
avondscholen, master classes en een extra doelgroep (de taalafdelingen van de hogescholen).
Tentoonstellingen en colloquia. Van 1 maart tot 24 maart 2008 vond in het waterslot de
tentoonstelling Memento plaats. Een tentoonstelling gecreëerd door de Academie Genk in het
kader van een Europees Grundtvig-Leerpartnerschap waarin artistieke creaties getoond werden
van studenten en leden van verschillende scholen en instituten uit heel Europa.
Daarnaast vonden in 2008 in de Landcommanderij Alden Biesen nog twee belangrijke
tentoonstellingen plaats. Beide exposities samen telden 17.489 belangstellenden.
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Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Dag Oude Muziek werd in de zomer een expositie
ingericht in samenwerking met de Alamire Foundation van de KULeuven. De tentoonstelling
met als titel Ook hier wonen de Muzen - Muziek en de Duitse Orde wilde aan de hand van enkele
zorgvuldig geselecteerde en unieke objecten de raakvlakken tussen de Teutoonse ridderorde en
de muziek verbeelden en doen weerklinken. Kostbare stukken uit binnen- en buitenland zoals
muziekhandschriften, oude drukken, historische objecten en bijzondere reproducties werden bij
elkaar gebracht. Deze tentoonstelling werd geopend door Dr. Bruno Platter, huidig grootmeester
van de Duitse Orde.
Tijdens een internationaal symposium toonden verschillende gerenommeerde sprekers uit Polen,
Duitsland, Nederland en België in hun exposé de relatie aan tussen de muziekgeschiedenis en de
Duitse Ridderorde.
In het najaar vond een unieke historische tentoonstelling plaats onder de titel Limburg in
’t geweer. Oorlogsleed in het Land van Loon van Alva tot Napoleon. Meer dan 240 stuks
illustreerden het verhaal van de talrijke oorlogen die Limburg geteisterd hebben en de gevolgen
ervan voor deze streek. Aan de hand van schilderijen, gravures, beelden, wapens, originele
kronieken en videofragmenten, maquettes en taferelen kon men ontdekken hoe de situatie in
Limburg was van de zestiende tot en met de achttiende eeuw.
Tijdens het colloquium in het najaar kwamen diverse aspecten van het onophoudelijke
oorlogsgebeuren op een gestructureerde en toegankelijke manier aan bod.
De rijk gestoffeerde catalogus, met bijdragen van 8 auteurs, uitvoerige duiding en beschrijving van
de exponalia, en prachtige kleurenfoto’s stond onder leiding van historicus Jef Mertens.
Muziek. Met een totaal van 19.701 bezoekende muziekliefhebbers konden Alden Biesen en haar
muziekpartners best tevreden zijn.
Tijdens het Organum-seizoen 2008 werd een reeks hoogstaande concerten gespeeld voor een
ruime publieksgroep. De vzw Organum en Alden Biesen organiseerden voor de eerste maal in
samenwerking met de Limburgse Academies voor Muziek, Woord en Dans een uniek Educatief
Project rond het Orgel en het Van Pethegemorgel in het bijzonder om de belangstelling voor de
Koningin der Instrumenten terug aan te wakkeren. Honderden enthousiaste jongeren namen deel
aan de orgelworkshops en sloten deze succesvolle dag af met een unieke slotvoorstelling.
AldJazz liet een ruim publiek kennismaken met het kruim van het hedendaagse jazzgebeuren. Het
programma bood ook een podium aan jong talent. Voor kinderen werd jazzmuziek gebracht in een
familievoorstelling. Verder was er ook een filmaanbod en een overzichtstentoonstelling over het
vroegere festival Jazz Bilzen.
De 25ste editie van de Dag Oude Muziek was een feestelijke dag met muziek rond de wortels
van de Landcommanderij Alden Biesen, met concerten binnen en buiten op het domein en een
reconstructie van een dertiende-eeuws ridderkamp. Onder het motto Singen mit Manieren Muziek en de Duitse Ridderorde stond het rijke muziekleven rond de Duitse Ridderorde centraal,
de ensembles en muzikanten brachten een gevarieerde selectie uit het brede muziekrepertoire dat
aan de Orde en haar grootmeesters gerelateerd is. Daarnaast vierde de Dag Oude Muziek haar
jubileum met een schitterende affichetentoonstelling.
In 2008 bedroeg het aantal bezoekers aan de zomeropera 14.850 met de opvoering van “Tosca”
van Puccini. De opera werd opgevoerd op de overdekte binnenkoer van het waterslot door een
kwalitatief hoogstaande cast en orkest. De kinderopera Bastien und Bastienne van Wolfgang
Amadeus Mozart telde acht opvoeringen en met de twee slotconcerten onder leiding van voorzitter
Willy Claes werd het operaseizoen 2008 afgesloten.
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Haspengouws kastelenlandschap. Haspengouw telt meer dan 100 kastelen met het
imposante Alden Biesen als poort van het Haspengouwse kastelenlandschap. Duizenden
liefhebbers ontdekten dit te voet, per fiets of met de bus. In 2008 werd Alden Biesen officieel het
hoofdvertrekpunt van 4 nieuwe greenspotwandelingen die de wandelaar voert door het gevarieerde
landschap en de mooie natuurgebieden.
Haspengouw, dé fruitstreek van België. De vele hectaren hoogstamboomgaarden rond het
domein Alden Biesen werden in 2008 vernieuwd met 200 aanplantingen en vormden hierna het
vertrekpunt van talloze “fruitige” activiteiten.
Andere activiteiten. Alden Biesen organiseert elk jaar nog talrijke activiteiten in samenwerking
met derden, waarvan de bekendste: de ‘Sage van de Biesenburcht’ (7.000 bezoekers), de Land- en
Tuinbouwdag (30.000 bezoekers), de Kersenhappening (6.000 bezoekers), het Schots Weekend
(20.000 fans), de Bloemschikhappening (in 2008 een unieke synthese tussen de oosterse en
westerse bloemschikkunst met 20.000 bezoekers die genoten van de artistieke bloemencreaties
van de gastfloristen uit Azië en topfloristen uit Europa waaronder Daniël Ost), het Sintpaleis
(6.500 bezoekers) en de Kersthappening (6.000 aanwezigen).
Uitvoering masterplan infrastructuur
In 2008 werden de eerste stappen in de uitvoering van het masterplan uitgevoerd. De bouw van
een nieuw toeristisch onthaalcentrum in het voormalige woonhuis van de pachthoeve werd verdergezet en in de Engelse tuin startten dringende onderhoudswerken.

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 Vlaamse 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 2008 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 op vreemde talen gerichte activiteiten zijn er ook praktische workshops. In 2008 werden
er 7 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 één- of tweedaagse
studiedagen georganiseerd over mogelijkheden in verband met internationalisering. In 2008 waren
er wervende studiedagen (om nieuwe projecten te genereren), monitoringdagen (om bestaande
projecten te begeleiden); in totaal: 11 studiedagen.

80

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Buitendiensten

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 2008 werden
3 seminaries van dit type georganiseerd.
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
dragen bij tot de bescherming van de identiteit van de 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.
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
november 2008 vond in Alden Biesen een zeer succesvol internationaal pilot-seminar plaats.
SEALLL . Het SEALLL-project, Self Evaluation in Adult Life Long Learning, eindigde in 2007.
Binnen Sealll werd praktisch materiaal gecreëerd voor alle actoren in de formele en non- formele
volwasseneneducatie om hen te helpen op het pad naar zelfevaluatie: www.sealll.eu. In september
2008 organiseerde het SEALLL- team een international Grundtvig seminarie.

4.4.		

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

De Koninklijke Academie voor Nederlandse 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. Sedert 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 én talig erfgoed.
De dotatie van de KANTL, inclusief CTB, bedroeg 366.000 euro in 2008.
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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.
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.
In 2008 verkreeg het tijdschrift Verslagen en Mededelingen een a-status. De redactie werd
gereorganiseerd om een optimale kwaliteitsbewaking te garanderen.
In 2008 verschenen 8 monografieën, 3 ervan (die in 2007 waren voorbereid) met imprint 2007.
Drie wetenschappelijke publicaties verwierven een subsidie van de Universitaire Stichting.
Als resultaat van CTB-onderzoek verschenen in 2008 één zelfstandige publicatie en 3 artikelen.
CTB-medewerkers gaven 16 lezingen op nationale en internationale fora en werden uitgenodigd
voor 4 gastcolleges.
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 2008 participeerde de KANTL ook aan het Boekenoverleg en
de rondetafel over de literaire canon, waarvan zij, samen met het VFL, mede-initiatiefnemer was.
Prijzen. In 2008 werden de volgende wetenschappelijke en literaire prijzen toegekend:
•
jaarlijkse nominaties voor de 5 vijfjaarlijkse prijzen (essay, oudere taal, literatuur en
cultuur in de Nederlanden, poëzie, proza, podiumteksten)
•
de vijfjaarlijkse prijs voor essay van de KANTL (2008).
Bibliotheek. Om de collectie beter bekend te maken bij het publiek werden regelmatig kleine
thematische tentoonstellingen ingericht met boeken en archivalia uit de KANTL-bibliotheek en
archief.
Andere. In 2008 werden twee nieuwe initiatieven gelanceerd: de lezingenreeks KANTLconferenties, waarin academieleden nieuw werk voor een ruim publiek toelichten, en hierover in
debat gaan, en de reeks Auteur en acteur, waarin vier Vlaamse acteurs de confrontatie aangingen
met een klassiek Vlaams auteur van hun keuze.
De KANTL was ook mede-organisator van het poëziefestival Zaoem – Festival voor poëzie van nu,
en van het poëtisch-muzikaal programma Ongehoord.
In 2008 organiseerde de Koninklijke Academie een colloquium over Contrastief Taalonderzoek
Nederlands-Frans op 29 mei. De boekvoorstellingen van nieuwe KANTL-publicaties gingen
eveneens gepaard met een wetenschappelijke toelichting in de vorm van korte lezingen. Het CTB
organiseerde samen met het Huygens Instituut van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen op 8 oktober in Den Haag de studiedag Trends en themas in de editiewetenschap.
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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4.5.

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Het museum ontstond toen met de Franse Revolutie de instituties van het ancien régime werden
ontmanteld en heel wat geconfisqueerde kunstwerken een onderkomen vonden in de plaatselijke
Academie voor Schone Kunsten. Daar werden ze ingezet als didactisch materiaal voor de komende
generatie beeldende kunstenaars.
De collectie van het KMSKA kwam er bij toeval en door de ijver van de revolutionairen. Maar
Antwerpse kerken en kloosters waren rijk aan werken van Rubens en zijn school en die zorgden
meteen voor een eersterangs verzameling bovenop kunstschatten die vanouds in de Antwerpse
gildekamer werden bewaard: een kleine plejade die de roem van de Antwerpse schilderschool in de
kijker stelde en terecht als de oudste collectiekern van het museum wordt beschouwd.
Er was ook de alerte houding en inzet van de Antwerpse kunstenaars en kunstliefhebbers die na
Waterloo heel wat gedeporteerde werken hebben gerecupereerd en er was de genereuze reeks
schenkingen waartoe ridder Florent van Ertborn de aanzet gaf met een legaat van maar liefst
140 Vlaamse Primitieven.
De collectie van het KMSKA is van wereldformaat binnen het domein van de westerse beeldende
kunst. Niet door haar omvang, maar door de uitzonderlijke kwaliteit van haar topstukken. Het
oudste werk dateert van ca. 1340, het jongste van 1984. De verzameling is voornamelijk van
Vlaamse en Belgische herkomst en bezit internationale allure. Het is de plaats bij uitstek om te
genieten van Jean Fouquet en Antonello da Messina, Jan Van Eyck, en Quinten Metsijs. Het
museum heeft de grootste en beste verzameling schilderijen en tekeningen van James Ensor
ter wereld. Ook de verzameling modernen van Wouters en Breitner tot Alechinsky en Raveel
mag gezien worden. Kortom: de collecties van het KMSKA zijn de schatkamer van de Vlaamse
Gemeenschap.
Collectie. De Afdeling collectiebehoud en -beheer staat in voor de dagelijkse zorg voor de collectie.
Diverse belangrijke topstukken worden gerestaureerd, waaronder de ambitieuze en publieke
restauratieprojecten van Memling, Antonello da Messina en Van der Weyden.
Daarnaast is de afdeling gestart met de conservatiestraat, waar alle werken van het KMSKA
onderzocht worden vooraleer ze het KMSKA verlaten in het kader van de nakende sluiting in 2010.
De afdeling omvat ook de bibliotheek, het kunsthistorisch archief en het documentatiecentrum.
Automatisering. De ontsluiting van de collectie via het softwareprogramma The Museum System
(TMS) werd verfijnd. De volledige collectie zal online zijn in de loop van 2009.
Infrastructuur. In 2006 werd het Masterplan voor het KMSKA door de Architecten Claus
en Kaan getekend en goedgekeurd. De realisatie van de uitvoering van het Masterplan voor de
infrastructuur start in 2010. De Vlaamse Regering voorziet 44 miljoen euro. Het KMSKA sluit de
deuren op 1 januari 2010.
Bezoekers. De vaste collectie van het museum en de tentoonstellingen brachten ruim 116.000
bezoekers naar het KMSKA in 2008. Het organiseren van blockbusters heeft uiteraard een grote
invloed op het aantal bezoekers. Zo kende het KMSKA in 2007 152.000 bezoekers door de invloed
van de tentoonstelling Vlaamse Primitieven. De invloed van de invoering van de 1 Euro regel
midden 2008 kan nog niet worden afgeleid uit de bezoekerscijfers.
Bezoekerswerking en educatie. Voor de individuele museumbezoeker is er de audiotour (met
kidstour). Meer dan 100 kunstwerken zijn voorzien van commentaar in het Nederlands, Frans,
Engels en nu ook in het Duits.
Voor bezoekers in groep werd een nieuw educatief programma, Kunst Kijken, samengesteld met
een ruime keuze aan activiteiten op maat. Zo ontdekken kinderen, jongeren en volwassenen op een
aangename en boeiende manier de museumcollecties en de tentoonstellingen.
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Een kunstmuseum is bij uitstek een plek voor visuele kunstbeleving. Daarom organiseert het
KMSKA nu workshops waarin werken worden beschreven voor blinden en slechtzienden in plaats
van tactiele rondleidingen.
Naast talrijke ateliers voor kinderen en volwassenen tijdens de vakanties en in de weekends zijn er
educatieve projecten die kaderen in een tentoonstelling zoals de zoektocht Dames en Heren van
Steen voor de kinderen.
Samenwerking en evenementen. De vrijwilligersorganisatie Meters & Peters en
de zomerschool waren opnieuw te gast in het museum. De intensieve samenwerking met drie
Antwerpse lagere scholen in het project De kleine Wapper (voor kinderen van wie het Nederlands
de tweede taal is) werd voortgezet.
In samenwerking met Amuseevous werd op 1 juli de 1 euro regeling ingevoerd voor jongeren.
Het openingsweekend van het nieuwe culturele seizoen van galerieën en musea op het Zuid werd
georganiseerd in september (een samenwerkingsproject).
Naar goede traditie zette het KMSKA ook in 2008 zijn deuren open voor het jaarlijkse literaire
festival ZuiderZinnen (21 september), naast andere culturele manifestaties op het Antwerpse zuid.
Tot slot werd opnieuw theater naar het museum gehaald: De Schreeuw van Ensor, een monoloog
over James Ensor, en de Koekjesdoos.
Tentoonstellingen. Beknopt overzicht van de belangrijkste tentoonstellingen:
•
Jan Cox van 15 maart tot en met 15 juni. In samenwerking met de vakgroep Kunst- ,
muziek- en theaterwetenschappen van de Universiteit Gent.
•
Voorbeeldige Busten. Het Borstbeeld in de Nederlanden van 1600 tot 1800.
In samenwerking met de Vlaamse Kunstcollectie.
Kleinere tentoonstellingen:
•
Kaas van Dick Matena (21 maart tot 1 juni 2008)
•
Kijkroute van Joke van Leeuwen (29 maart tot 29 juni 2008)
Een tentoonstelling Kijklust/Sehverlust werd georganiseerd met werk van Europese professionele
blinde kunstenaars om het educatieve project van verbale beschrijvingen voor slechtzienden en
blinden onder de aandacht van het brede publiek te brengen.
Rubensonderzoek. Het onderzoek rond de verzameling van P.P. Rubens werd opgestart. Sinds
2007 licht de Afdeling collectieonderzoek de Rubensverzameling systematisch en uitvoerig
door. De voorbije jaren hebben de verschillende afdelingen van het museum gewerkt aan een
onderzoeksmethodiek waarbij de traditionele kunsthistorische studie samengaat met een
doorgedreven technische analyse. Voor de realisatie van dat gespecialiseerde onderzoek werkt het
KMSKA samen met documentatiecentra, universiteiten, instituten, hogescholen en andere musea.
Voor het Rubens-onderzoek kan het museum rekenen op financiële ondersteuning van The Getty
Foundation in Los Angeles.
Onder de naam Rubens doorgelicht worden jaarlijks de onderzoeksresultaten voorgesteld.
Op 1 december 2008 opende de presentatie, waarin werd gefocust op het schilderij
‘De aanbidding der Koningen’.
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Publicaties. Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen Een geschiedenis
van 1810 – 2007. Het magnum opus over de geschiedenis van het KMSKA
In een reeks publicaties rond de grote meesters uit de collecties van het museum verschenen
volgende titels:
•
Constant Permeke, Gustave De Smet en Frits Van den Berghe
•
James Ensor
Teach the teacher. Alle ideeën, ervaringen en resultaten van het project zomerschool werden
verzameld in een publicatie bestemd voor iedereen die werkt met kinderen die Nederlands als
tweede taal spreken.
Info: voor een volledig en uitgebreid jaarverslag: zie www.kmska.be
Verzelfstandiging. Binnen het kader van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) is het beheer van het
KMSKA ondergebracht binnen het IVA Kunsten en Erfgoed (BVR van 11 juni 2004 tot oprichting
van het intern verzelfstandigd agentschap Kunsten en Erfgoed).
Op 19 september 2008 heeft de Vlaamse Regering beslist (VR/2008/1909/doc 1025) haar
goedkeuring te hechten aan het besluit tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap
zonder rechtspersoonlijkheid Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen.
Daar waar in 2008 het KMSKA nog deel uitmaakte van het IVA Kunsten en Erfgoed,
is het museum vanaf 1 januari 2009 een afzonderlijk agentschap.
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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 plaats vinden 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 2008 ontvingen deze grote instellingen van de Vlaamse Gemeenschap de volgende subsidies:
ORGANISATIE

BEDRAG IN EURO

DEFILHARMONIE (KUNSTEN)

6.881.535,04

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

7.990.680,22

DESINGEL (KUNSTEN)

3.984.894,05

KONINKLIJK BALLET VAN VLAANDEREN (KUNSTEN)

5.638.890,69

VLAAMSE OPERA (KUNSTEN)

16.859.000,00

MUSEUM VAN HEDENDAAGSE KUNST ANTWERPEN (ERFGOED)

4.193.000,00*

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (ERFGOED)
TOTAAL

2.868.270,00
48.416.270,00

* exclusief een investeringssubsidie van 1.523.000 euro die in het kader van het schuldenvrij maken van de Vlaamse overheid vervroegd
werd terugbetaald.

Kort na nieuwjaar 2008 werd de nota Open Grandeur gepresenteerd. Deze expliciteerde dat de
Vlaamse Gemeenschap nood heeft aan cultuurinstellingen die schitteren als symbolen van een
succesvolle, voorspoedige gemeenschap en die op dermate bijzondere, uitzonderlijke en nabije
wijze door de Vlaamse overheid worden ondersteund en gestuurd, dat ze als quasi eigendom van
deze gemeenschap worden beschouwd.
Om die reden werden voor de instellingen extra middelen voorzien. Onder meer voor het
Koninklijk Ballet van Vlaanderen is in 2008 een belangrijke bijkomende inspanning geleverd.
Het ontving een bijkomende (recurrente) subsidie van 450.000 euro. Ook deSingel (sector
multidisciplinaire kunstencentra en werkplaatsen), deFilharmonie en de VRO/VRK (sector
muziek) kregen in het kader van de nota “Open Grandeur” een (recurrente) bijkomende subsidie
van 250.000 euro. Deze belangrijke inspanning moet de instellingen toelaten om meer artistieke
slagkracht te ontwikkelen. Voor VRO/VRK werd daarnaast een oplossing gevonden voor de
problematiek van het verschil in loonevolutie tussen het statutaire en het contractuele personeel.
Door de middelen bijkomend recurrent te verhogen met 280.000 euro, kan de organisatie de
financiële repercussies opvangen en weegt dit niet langer op de reguliere werking.
Bij de begrotingscontrole is verder beslist om nog in 2008 een bijkomende eenmalige inspanning
te doen voor het KBVV (2.500.000 euro) en de Vlaamse Opera (4.000.000 euro) in het kader
van vervroegde schuldafbouw.
Voor de grote instellingen binnen het Kunstendecreet was 2008 het derde jaar van hun
meerjarige subsidieperiode. Deze instellingen werden van kortbij 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
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kunstenbeleid. Omwille van 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.

5.1.		

deFilharmonie

deFilharmonie is een professioneel symfonisch orkest met als thuishaven het Filharmonisch
Huis in Antwerpen. Het orkest bouwt systematisch aan een Europese carrière en speelt jaarlijks
ongeveer 100 concerten in binnen- en buitenland.
deFilharmonie zal zich door de bijkomende financiële injectie verder kunnen ontwikkelen. De
inspanningen van de voorbije jaren vertalen zich in een verbreding van het publieksbereik, een
verbeterde communicatie, het aantrekken van nieuwe internationaal gerenommeerde artistieke
leiders en een groeiende internationale uitstraling. Het orkest zal ook in de volgende jaren volop
de kans krijgen om deze positieve tendens door te trekken.

5.2.		

Vlaams Radio Orkest – Vlaams Radio Koor

De residentie van het Vlaams Radio Orkest/Vlaams Radio Koor in Flagey rendeert. De perfecte
repetitiefaciliteiten, de toegevoegde waarde van een vaste stek voor de publieksopbouw en de
centrale ligging in Brussel boden het VRO/VRK kansen om zowel de artistieke kwaliteit als
het publieksbereik te verhogen. De organisatie heeft daar gretig gebruik van gemaakt. Ook
de werking van Flagey zelf maakte met de nieuwe directie een geslaagde doorstart. Dit cocommunautair initiatief, dat in 2007 is gestart, neemt een steeds belangrijkere plaats in binnen
het Brusselse kunstenmilieu.

5.3.		

deSingel

deSingel is als instelling van de Vlaamse Gemeenschap 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 2008 verder gewerkt aan de uitbouw van de internationale kunstcampus en zal
dat ook in 2009 doen. 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 Vlaamse kunstenlandschap.
De uitdaging voor de organisatie is om ze ook financieel weer gezond te krijgen. De eenmalige
dotatie die bij de begrotingscontrole 2008 is toegekend, moet het KBVV in de mogelijkheid
stellen om dit in 2009 te realiseren.
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5.5.		

Vlaamse Opera

Voor de Vlaamse Opera was 2008 een cruciaal jaar. Op 1 juli heeft de vzw Vlaamse Opera de
werking van de Vlaamse Openbare Instelling Vlaamse Opera overgenomen. Naar aanleiding
van deze overgang heeft de overheid heel wat inspanningen geleverd om de Vlaamse Opera
alle kansen te geven om in de toekomst sterk te staan in het Vlaamse en internationale
kunstenlandschap. In het kader van de nota Open Grandeur kreeg de Vlaamse Opera een
(recurrente) bijkomende subsidie van 2.000.000 euro vanaf 2008. Deze bijkomende middelen
moeten de Vlaamse Opera de kans geven om terug meer middelen te investeren in eigen
producties.

5.6.		

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen

Zie hoofdstuk 4.5.

5.7.		

Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen

Het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) werd door de Vlaamse
Gemeenschap 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 MuHKA beschikt daartoe over door de Vlaamse
Gemeenschap ter beschikking gestelde en met de steun van de Vlaamse Gemeenschap verworven
gebouwen. Tot 2008 ontving het MuHKA een infrastructuursubsidie voor de afbetaling
van een infrastructuurlening. Deze lening werd in 2008 vervroegd afbetaald waardoor de
infrastructuursubsidie vanaf 2009 komt te vervallen. Voorts beschikt het MuHKA ook over een
jaarlijkse werkingssubsidie en over een aankoopkrediet voor de uitbreiding van haar collectie.
Het MuHKA 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 MuHKA_
Media) laat zich duidelijk voelen in de programmering. Het MuHKA bouwt een integrale en
internationaal 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’.
MuHKA ‘toont’ of presenteert beeldende kunst, film, mediakunst en aspecten van beeldcultuur.
Ook in 2008 werden er, naast de presentatie van de vaste collectie, zowel binnenshuis als
buitenshuis, tentoonstellingen en evenementen (mee) georganiseerd.
Het verzamel- en collectiebeleid van het museum hangt nauw samen met dit presenteren.
Het MuHKA 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 MuHKA ontwikkelde een
eigen visie op de werking van een hedendaags kunstmuseum en legt klemtonen op reflectie,
onderzoek en ontwikkeling.
Ten slotte verzorgt het MuHKA een publiekswerking met oog voor diverse doelgroepen zoals
volwassenen, kinderen en jongeren uit het onderwijs, groepen en gezinnen.
De inhoudelijke werking van het MuHKA werd in oktober 2008 tussentijds geëvalueerd.
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Sinds 1993 heeft de Vlaamse overheid verdragrecht. De Vlaamse minister van Cultuur, Jeugd, Sport
en Brussel legt sinds 2004 voor zijn internationaal cultuurbeleid prioritaire landen vast: Nederland,
Zuid-Afrika, China, Marokko en Congo.
Naast het decretale kader voor de subsidiëring van internationale initiatieven door het kunstenen erfgoedveld, heeft de minister van Cultuur ook een beleidsruimte ontwikkeld voor een eigen
Vlaamse cultuurpolitiek. Daarmee geeft hij uitvoering aan zijn eigen geformuleerde doelstellingen en
prioriteiten.

6.1 		

Prioritaire landen

6.1.1.

Nederland

Het agentschap participeerde in de stuurgroep bij het programma van het ‘salon
digitalisering’ op de Grote Ontmoeting van het Cultureel Verdrag Vlaanderen-Nederland op 31
januari 2009 in de Antwerpse Arenbergschouwburg. De voorbereiding bestond uit een drietal
bijeenkomsten in Roosendaal en een expertendag die op 14 november 2008 in Den Haag
plaatsvond.
Daarnaast werden ook de twee bijeenkomsten van de Art and Architecture Thesaurus (AAT)klankbordgroep en beide overheden bijgewoond, namelijk op 11 januari te Antwerpen en op 10 juli te
Den Haag.

6.1.2

Zuid-Afrika

Het agentschap heeft in 2008 meegewerkt en -gedacht aan de uitvoering van het
geïntegreerd project dat in het werkprogramma met Zuid-Afrika staat ingeschreven. De afdeling
Erfgoed heeft samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed en met ‘tapis Plein’,
het landelijk expertisecentrum voor cultureel-erfgoedparticipatie, in het Mmabana Cultural
Center in Bloemfontein/Thaba Nchu twee erfgoedprojecten opgezet:
•
een project rond mondelinge geschiedenis in samenwerking met het Center for
Popular Memory van de universiteit van Kaapstad
•
het ‘Un-Touchable’-project van tapis Plein dat een lokaal spel verbindt met de lokale
geschiedenis en het plaatselijke erfgoed.

6.2.

Multinationaal

6.2.1.
		

UNESCO - Conventie ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht
van eigendom 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.
Momenteel zijn er 116 staten partij bij het verdrag. Na jaren van relatieve stagnatie traden vanaf de
tweede helft van de jaren 90 ook meer en meer ‘invoerlanden’ tot de conventie toe.
Over de toetreding tot de Unesco-conventie van 1970 bestaat binnen België al enige tijd een
consensus. Alle bevoegde overheden zijn voor de toetreding gewonnen. Wel bleef de discussie
aanslepen over de wenselijkheid van de formulering van een interpretatieve verklaring bij de
neerlegging van het ratificatie-instrument bij de Unesco. Vlaanderen pleitte daarbij voor een
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interpretatieve verklaring die het materiële toepassingsgebied van de conventie gelijkschakelt met de
14 categorieën in de bijlage bij de Europese Verordening en Richtlijn (zie 3.12).
Op 14 december 2007 en 25 januari 2008 vonden op het kabinet van minister Anciaux twee
vergaderingen van een interkabinettenwerkgroep plaats. Deze werkgroep kwam tot de conclusie dat
de voorgestelde gelijkschakeling inderdaad aangewezen was en formuleerde een advies in die zin. Op
16 januari 2009 bekrachtigde het overlegcomité de bereikte consensus. Op 6 februari 2009 kondigde
de Vlaamse regering het Vlaamse instemmingdecreet af. De toetreding van België tot deze conventie
wordt verwacht voor medio 2009.
Er wordt een intrafederaal overleg opgestart voor de omzetting van dit verdrag in gepaste regelgeving.

6.2.2.

UNESCO - Conventie immaterieel erfgoed (2003)

In het kader van het ‘Reglement immaterieel cultureel erfgoed’ werden 7 kandidaatdossiers ingediend met het oog op voordracht voor de Representatieve Lijst van het
immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid (art. 26 van de UNESCO-conventie). De ‘ad-hoc
beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed’ boog zich tijdens de samenkomst op 5
augustus over deze dossiers en adviseerde om drie van deze dossiers bij UNESCO in te dienen
(OPZ Geel trok nadien de kandidatuur in). De twee overige dossiers, H. Bloedprocessie Brugge
en Carnaval Aalst werden via de Vlaamse UNESCO-commissie op 30 september bij UNESCO te
Parijs ingediend. (zie 3.13).
De Vlaamse Gemeenschap betaalde in 2008 een bijdrage van 14.700 euro.

6.2.3.
		

Raad van Europa – Conventie over de waarde van het cultureel erfgoed
voor de maatschappij (Faro, 2005)

In het ratificatietraject van de Faro-Conventie van 2005 over de waarde van het
cultureel erfgoed voor de maatschappij is geen verdere vooruitgang geboekt. Na het akkoord van
de Vlaamse minister van Cultuur, dat hij in 2007 reeds had gegeven, berust de betrokken nota
aan de Vlaamse Regering bij de Vlaamse minister bevoegd voor onroerend erfgoed voor verder
onderzoek.
In mei 2008 had de jaarlijkse vergadering van het Comité directeur Patrimoine plaats.
Naar aanleiding van een reorganisatie binnen de administratie van de Raad van Europa wordt dit
comité sindsdien het Comité directeur Patrimoine et Paysage genoemd.
Tijdens deze vergadering werd een stand van zaken over de uitvoering van de diverse conventies
gegeven. Er werd ook beslist om een nieuw elan te geven aan ‘HEREIN’, het European Heritage
Network. Dit netwerk verzamelt en verspreidt informatie over in het bijzonder architecturaal en
archeologisch erfgoed. De komst van de Faro-conventie, die het opneemt voor het hele erfgoed, heeft
de idee doen ontstaan om HEREIN uit te breiden naar alle aspecten van het erfgoed.

6.2.4.

EU - Europeana

De portaalsite van Europeana ging op 20 november 2008 online. Deze publiekssite is
een initiatief van het sturende project EDLNet en is slechts het topje van de ijsberg wat betreft
de vele projecten die in het kader van Europeana (eerder de Europese Digitale Bibliotheek
genaamd) uitgevoerd worden. Voor een goed begrip van de doelstelling van Europeana is
het zinvol om het idee zoals in de communicatie van de Europese Commissie van juni 2006
beschreven staat weer te geven: “gemeenschappelijke meertalige ingang zou het mogelijk
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maken het gedistribueerde — dat wil zeggen waar verschillende organisaties op verschillende
plaatsen over beschikken — digitale culturele erfgoed van Europa online te doorzoeken. Een
dergelijke ingang zou de zichtbaarheid van het erfgoed opvoeren en de nadruk leggen op
gemeenschappelijke kenmerken.”
In 2008 werden op dit vlak volgende acties ondernomen:
Voor MinervaEc werd de Minerva-workshop in het Sloveense Brdo (6 juni 2008) bijgewoond. Dit
initiatief kaderde in de digitaliseringsconferentie naar aanleiding van het Sloveense voorzitterschap
van Europa. Op die bijeenkomst werden de op te leveren documenten voorgesteld. Via de Vlaamse
partners werd nadien feedback gevraagd en dit werd aan de voor het project relevante personen
gemeld. Daarnaast werd eveneens de slotconferentie op 25 en 26 september te Leipzig bijgewoond.
Eveneens in het kader van MinervaEc was het agentschap nauw betrokken bij de tweede Belgische
MinervaEc-workshop die op 19 september in de Koninklijke Bibliotheek gehouden werd. Daarnaast
was het agentschap nauw betrokken bij het tot stand komen van de publicatie ‘Handbook on cultural
web user interaction.’
Het slotcongres van MichaelPlus vond plaats op 19 en 20 mei te Warschau. Het statuut (en vooral
het vervolg) van dit project is niet duidelijk en om die reden werd er gewacht met het instappen
in de MICHAEL AISBL. Het agentschap slaagde er evenwel in om – wegens het wegvallen van
projectpartner Portugal - een deel van het projectgeld aan Vlaanderen te laten toekomen (ongeveer
50.000 euro te verwachten in 2009).
Het agentschap volgde van op enige afstand de Vlaamse deelname in ATHENA, EuropeanaLocal
en GAMA en was dicht bij EDLNet betrokken. De bijeenkomsten waar de demonstrater werd
voorgesteld (als product van EDLNet) werden bijgewoond: Frankfurt (31 januari 2008), Den Haag
(23 en 24 juni 2008), de officiële lancering in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel (20 november
2008) en het grote persmoment naar aanleiding van het Franse Europese voorzitterschap (27 en
28 november 2008).
Een belangrijk aspect is de informatiedoorstroming tussen en de coördinatie van deze onderlinge
projecten, een aspect dat in andere Europese landen nauwelijks aan de orde blijkt te komen. Via het
EDLNet Vlaanderen overlegplatform, waarin alle Vlaamse partners betrokken zijn die in een relevant
Europees project participeren, wordt er op regelmatige tijdstippen samengekomen en wordt er van
ieder project een stand van zaken geschetst. Via deze werkwijze kunnen er vanuit andere hoeken en
projecten aandachtspunten en opmerkingen geformuleerd worden.
De verslagen, net als de informatie over de betreffende projecten worden op de website van het
agentschap gepubliceerd. Hierover werd eveneens gerapporteerd aan leidinggevenden en collega’s.
Daarnaast volgde het agentschap ook de binnen Europa relevante subsidiekanalen (voornamelijk het
CIP-programma) op en werd getracht de cultureel-erfgoedsector, via IWT die dit programma voor
Vlaanderen coördineert, hierin te betrekken.

6.2.5.

EU - Toolquiz

Het voortraject van het Interreg IV project Toolquiz waar het agentschap Kunsten
en Erfgoed samen met het Museum Dr. Guislain te Gent één van de 7 partners is, werd in 2008
afgerond met de opstelling van de aanvraag aan de Europese Commissie.
Zeven Europese regio’s, Nord-Pas de Calais, Rogaland, Silezië, Wallonië, Vlaanderen, Wales en
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Castillië-La Mancha, verbinden zich ertoe subprojecten uit te werken binnen actie 1 ‘innovatie en
kenniseconomie’ van het Interreg IV programma. Het Vlaamse subproject verdiept zich in de sociale
tewerkstelling. In juni 2009 beslist de Europese Commissie over dit dossier.

6.2.6.

EU - Europees Erfgoedlabel

Van 4 tot 5 november had een vijfde Europese conferentie plaats over het Europees
erfgoedlabel. Het Label is een initiatief uit 2005, van vier grote landen: Frankrijk, Spanje,
Griekenland en Duitsland. Snel breidde de groep uit. Het agentschap neemt reeds deel sinds
januari 2006. Het project ‘Europees Erfgoedlabel’ wil de culturele goederen, de monumenten,
stedelijke en natuurlijke landschappen, herdenkingsplaatsen, de getuigen van de Europese
geschiedenis en erfgoed in de kijker plaatsen met inbegrip van het hedendaagse erfgoed en het
immaterieel erfgoed zolang die aan een plaats gelinkt kunnen worden. Dat laatste heeft te maken
met het feit dat een muurplaatje, een label moet kunnen bevestigd worden. De zichtbaarheid
ervan moet bijdragen aan de ontwikkeling van een Europees burgerschapsgevoel.
Tijdens de vergadering van 20 november heeft de Raad van ministers van cultuur het Label
erkend en de Europese Commissie gevraagd een voorstel te maken voor de omzetting van deze
intergouvernementele actie in een formeel initiatief van de Europese Unie. Deze ‘europeanisering’ zal
de efficiëntie bevorderen en het impact van het Label verhogen.

6.2.7.

EU - 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
and Loan Standards. Thema’s die binnen dit actieplan aan bod komen zijn staatswaarborg; niet
verzekeren en zelf verzekeren; lange termijn bruiklenen; immuniteit voor inbeslagname; preventie
van diefstal en illegale uitvoer van cultuurgoederen; uitwisseling van experten.
Vlaanderen neemt deel aan twee subwerkgroepen:
•
staatswaarborg, niet-verzekeren en zelf verzekeren.
•
lange termijn bruiklenen.
Kaderovereenkomst voor onderling bruikleenverkeer. Binnen het kader van het thema
‘niet-verzekeren en zelf verzekeren’ werkte de Vlaamse KunstCollectie (VKC) samen met de
afdeling Erfgoed in 2008 aan het opzetten van een Vlaamse ‘kaderovereenkomst 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 KMSK
Antwerpen, het Groeningemuseum te Brugge en het Gentse Museum voor Schone Kunsten. Ook de
door de afdeling beheerde ‘collectie van de Vlaamse Gemeenschap’ zal bij deze regeling aansluiten
voor wat de bruiklenen uit haar collectie aan deze musea betreft.
In de loop van 2008 werd deze kaderovereenkomst gefinaliseerd. Het ontwerp werd ook getoetst
aan de visie van de collega’s van Instituut Collectie Nederland. Inmiddels gaven zowel de Brugse
gemeenteraad (24 februari 2009) en de Gentse gemeenteraad (23 maart 2009) hun akkoord voor
deze kaderovereenkomst. De regeling zal najaar 2009 ingaan. Het gaat voor Vlaanderen om een
belangrijk experiment.
Het is de bedoeling om deze Vlaamse kaderregeling, zo mogelijk, ook aan te sluiten op andere analoge
Europese regelingen zoals bijvoorbeeld de Nederlandse ‘kaderregeling’.
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6.3.		

Kunsten

6.3.1.

Binnen het Kunstendecreet

Voor meerjarig ondersteunde organisaties zijn de middelen voor het internationale
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 reis-, verblijf- en transportkosten
5.
vertalingen uit en naar het Nederlands.

		

6.3.1.1.		
Internationale projecten
		
In 2008 ontvingen 3 jaarprojecten subsidies voor een totaalbedrag
van 123.000 euro. Daarnaast werd er 129.200 euro aan subsidies toegekend aan 12 projecten
die liepen tussen januari tot en met augustus, en 111.350 euro aan 18 projecten die gerealiseerd
zijn tussen september en december 2008. Ten slotte werden 46 projecten van buitenlandse
aanvragers gehonoreerd voor een totaalbedrag van 302.050 euro.
In totaal werd er dus 665.600 euro aan middelen uitgetrokken voor 79 internationale projecten.
Een overzicht van de projectsubsidies vindt u in de bijlage 10.6.1.

		

6.3.1.2.		
Werkverblijven
		
20 kunstenaars kregen een subsidie voor een werkverblijf in het
buitenland. In totaal werd een bedrag van 53.350 euro toegekend.
Een overzicht van de subsidies voor werkverblijven vindt u in de bijlage 10.6.1.5.

		

6.3.1.3.		
Internationale netwerkorganisaties
		
Internationale netwerkorganisaties verenigen leden rond een bepaald
thema of een bepaalde sector. Hun doel is niet artistieke productie, maar het uitwisselen en
opbouwen van knowhow en bijdragen tot het informeren en beïnvloeden van internationale
(politieke) fora. Vier organisaties ontvingen in 2008 89.500 euro aan subsidies voor hun
werkingskosten.
Een overzicht van de subsidies voor internationale netwerkorganisaties vindt u in de bijlage 10.6.1.6.

		

6.3.1.4.		
Tegemoetkomingen in 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 2008 kregen niet minder dan 342 aanvragers (van de 545 ingediende dossiers)
hiervoor een bedrag van maximaal 7.000 euro. Het totaal aan toegekende middelen bedroeg
372.250 euro. Deze subsidievorm blijft met andere woorden zeer populair.
Een overzicht van de tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten vindt u in
de bijlage 10.6.1.7.
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6.3.1.5.		
Vertalingen uit en naar het Nederlands
		
Deze subsidies kunnen worden aangevraagd voor de vertaling van
publicaties/boeken en artikels. In 2008 werden er enkel voor de vertaling van 2 artikels subsidies
toegekend, en dit voor een bedrag van 1.860 euro.
Een overzicht van de subsidies voor de vertaling van artikels vindt u in de bijlage 10.6.1.8.

6.3.2.

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 boekenbeurzen
•
evenementen in het buitenland met een Vlaams luik
•
de samenwerking met een aantal prioritaire landen en regio’s (Zuid-Afrika, China,
Nederland, Franse Gemeenschap).

		

6.3.2.1.		
Werkplaatsen
		
De Vlaamse overheid heeft overeenkomsten met een aantal
internationale werkplaatsen voor beeldende kunstenaars in onder meer Berlijn (1 per jaar),
Istanbul (1 per jaar), New York (1 per jaar), Amsterdam (4 per jaar), Maastricht (5 per jaar) en
Parijs (7 per jaar). Het eigen Masereelcentrum maakt deel uit van het internationale netwerk
Les Pépinières dat uitwisselingen tussen kunstenaars uit de betrokken landen organiseert
(tweejaarlijks voor een duur van 3 maanden - zie ook hoofdstuk 5, Buitendiensten).
21 kunstenaars en organisaties ontvingen subsidies in het kader van deze regeling voor een
totaalbedrag van 191.644 euro.
Een overzicht van de subsidies voor werkplaatsen vindt u in de bijlage 10.6.2.1.

		

6.3.2.2.		
Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen
		
De promotiegaleries spelen een belangrijke rol in de hedendaagse
beeldende kunst. De tentoonstelling- 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 presentaties
in het buitenland kan toetsen aan internationale kwaliteitsnormen en de buitenlandse publieke
belangstelling kan vergroten.
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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 2008 werden 21 aanvragen gehonoreerd voor een totaalbedrag van 72.370 euro.
Een overzicht van de subsidies voor deelname aan kunstbeurzen vindt u in de bijlage 10.6.2.

		

6.3.2.3.		
Projecten in het kader van het internationaal cultuurbeleid
		
In 2008 werd 1.504.500 euro uitgetrokken voor 28 projecten die
kaderen binnen het internationaal cultuurbeleid.
Een overzicht van de subsidies voor projecten in het kader van het internationale cultuurbeleid vindt
u in de bijlage 10.6.2.3.

		

6.3.2.4.		
Vertalershuis
		
Het Vertalershuis, gevestigd in het Groot Begijnhof in Leuven, biedt
de mogelijkheid tot residentie aan buitenlandse vertalers van Vlaams letterkundig werk.
Gedurende één maand kunnen buitenlandse vertalers daar verblijven om contacten te leggen met de
Vlaamse uitgevers en de auteurs van vertaalprojecten waaraan zij werken.
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.
Dertien vertalers van 12 verschillende nationaliteiten verbleven in 2008 in het Vertalershuis. Zij
ontvingen hiervoor vergoedingen voor een totaalbedrag van 39.506 euro.
Een overzicht van de vertalers die in het Vertalershuis verbleven vindt u in de bijlage 10.6.2.4.

97

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal

6.4.		

Erfgoed

6.4.1.

Subsidies binnen decreet

Het Erfgoeddecreet van 2004 voorziet in subsidies voor de uitvoering
van internationale projecten. Zowel binnenlandse als buitenlandse aanvragers met
rechtspersoonlijkheid en zonder winstgevend doel kunnen een aanvraag indienen. Alle
samenwerkingsprojecten, zoals tentoonstellingen, de organisatie van congressen of de realisatie
van internationale netwerken, komen in aanmerking. Speciale aandacht wordt besteed aan de
initiatieven voor de voorbereiding van een Europees subsidieprogramma.
Een subsidieaanvraag voor een internationaal project cultureel erfgoed wordt aan de volgende criteria
getoetst:
•
de bevordering van de internationale samenwerking, uitwisseling en expertise
•
het internationale belang van het project of van de partners binnen hun werkterrein
•
de inhoudelijke kwaliteit van het project
•
de samenwerking met culturele actoren in binnen- en buitenland
•
de geografische spreiding.
In 2008 werden 10 projectaanvragen ingediend, waarvan er 8 werden gesubsidieerd voor een
totaalbedrag van 200.000 euro.
Een overzicht van de toegekende projectsubsidies vindt u in bijlage 10.6.3.

6.4.2.

Subsidies buiten decreet

Het TIPA Museum, Tibetaans museum, in Dharamsala kreeg in 2008 een subsidie
voor dringende infrastructuurwerken aan het gebouw. Het werd omgebouwd en aangepast aan
de moderne noden van erfgoedcentrum en museum. Het museum kreeg hiervoor 10.000 euro.
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7.1		

Artikel 62bis van de Financieringswet

Ten gevolge van art. 62bis van de Financieringswet wordt een deel van de winst van de
Nationale Loterij rechtstreeks overgemaakt aan de Vlaamse Gemeenschap, die vervolgens zelf
bepaalt hoe de middelen besteed worden. Een deel van de middelen wordt toegevoegd aan de
subsidiekredieten van Kunsten en Erfgoed. Projecten die binnen de beleidsdoelstellingen vallen
maar niet kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande decreten, worden op deze middelen
aangerekend.
Concreet ging het in 2008 om een projectsubsidie voor de Week van de Smaak en een
werkingssubsidie aan het Sint Lukasarchief. Ook het Museum voor Hedendaagse Kunst
Antwerpen (MuHKA) ontvangt een subsidie uit de art. 62bis-kredieten.

Week van de Smaak. In 2008 werd verder gebouwd op het succes van de vorige edities
waarbij de toeleidende, drempelverlagende, innoverende en mobiliserende functies van de
Week van de Smaak werden verder gezet en uitgediept. De editie 2008 kende wel een aantal
belangrijke accentverschuivingen: een meer gerichte kwaliteitscontrole, vijf provinciale
programmabrochures (in plaats van één nationale) en een verdieping en versterking van de
communicatie. Beproefde formules zoals ‘de Stad van de Smaak’ en ‘het gastland’ bleven rode
draden. Lier was Stad van de Smaak en Frankrijk het gastland. Ook ‘de Burgemeester kookt’actie en de diversiteitsprijs maakten opnieuw deel uit van het programma. EETiKET, ‘het project
rond eetcultuur voor alle jonge kinderen in Vlaanderen’ dat in 2007 werd opgestart, werd dit
jaar verder uitgediept en versterkt met drie pijlers: kindvriendelijke eetcultuur op restaurant,
op school en thuis. Gastland Frankrijk inspireerde tot enkele nieuwe grote acties: de ‘culinaire
Tour de France’, de ‘gastentafels’ en ‘win een chef’. In totaal werkten 883 verenigingen, scholen,
restaurants, musea, bibliotheken, bedrijven en gemeentebesturen in 2008 samen om Vlaanderen
een divers en verrassend programma te kunnen voorschotelen dat bestond uit 1083 activiteiten.
Tijdens het slotevenement werd de stad van de Smaak 2009 bekend gemaakt, namelijk Leuven.
Gastland in 2009 is Turkije.
Sint-Lukasarchief. Het Sint-Lukasarchief beheert een omvangrijke verzameling van archief- en
documentatiestukken inzake architecturaal erfgoed. In 2008 werd aan het Sint-Lukasarchief een
werkingssubsidie van 100.000 euro toegekend.
Muhka. Het Museum voor Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) ontvangt 500.000 euro,
in uitvoering van de beheersovereenkomst 2006 – 2010. Zowel de nominatimsubsidie
als de art. 62bis-subsdidie worden aangewend voor de werking zoals beschreven in de
beheersovereenkomst.
Subsidie aan Bozar. In het kader van de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse
Gemeenschap en Bozar, die loopt van 2008 tot en met 2011 heeft het agentschap in 2008
50.000 euro uitgetrokken voor een erfgoedprogramma rond architectuur.
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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.
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 pas worden bepaald na afrekening van de effectieve loonkost, die pas een
jaar later bekend is. In 2008 konden bijgevolg de definitieve subsidies worden bepaald voor de
geregulariseerde DAC’ers in 2007.

7.2.1.

Kunsten

In 2008 ontvingen 34 organisaties binnen de kunstensector subsidies voor
werknemers tewerkgesteld op een geregulariseerde DAC-arbeidsplaats. In totaal werden er
middelen voorzien voor 126 voltijdse equivalenten (VTE), waarvan er 98,5 VTE zijn toegekend
aan organisaties die op meerjarige basis binnen het Kunstendecreet ondersteund worden, en
27,5 VTE aan organisaties die buiten het Kunstendecreet vallen.
De geregulariseerde DAC-plaatsen zijn als volgt verdeeld voor wat de sector kunsten betreft:
•
23,5 VTE binnen 6 kunstencentra*
•
1 VTE binnen een werkplaats
•
32,5 VTE voor 9 muziekorganisaties
•
3 VTE voor 1 organisatie in de letterensector
•
61 VTE bij 15 theatergezelschappen
•
5 VTE bij 2 organisaties binnen de sector beeldende kunst.
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 omdat de
verantwoordingsstukken bij het ter perse gaan nog moesten worden nagekeken.
Een overzicht van de subsidies voor Aanvullende tewerkstellingsprojecten binnen de culturele
sector binnen de afdeling Kunsten vindt u terug in de bijlagen 10.7.1. en 10.7.2.
* In het overzicht zijn Nieuwpoorttheater en Theater Stekelbees, die ondertussen gefusioneerd
zijn tot het kunstencentrum Campo, nog apart opgenomen.
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7.2.2.

Erfgoed

In 2007 werden er in de cultureel-erfgoedsector 72,5 VTE gesubsidieerd in
35 organisaties. Het totale toegekende krediet voor 2007 bedroeg 2.266.350 euro. Een overzicht
van het toegekende krediet vindt u in de bijlage 10.7.3.
De tewerkstellingsprojecten van 3 organisaties werden vanaf 2008 overgedragen naar een
andere sector omdat zij thematisch beter bij deze sector aansloten (1 organisatie met 3 VTE werd
overgedragen naar sociaal-cultureel werk; 2 organisaties met 5 VTE werden overgedragen naar
kunsten). In 2008 werden hierdoor nog 32 organisaties gesubsidieerd voor een tewerkstelling
van 64,5 VTE. Het totale toegekende krediet voor 2008 is nog niet gekend, aangezien de
afrekening op basis van de effectieve loonkost pas in de loop van 2009 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 gaat in vanaf 2009: 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, die ingaat vanaf 2010 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
cultureel-erfgoedinstelling beschikken.
Na gesprekken met de belangenbehartigers werd voor de kunstensector beslist om het bestaande
systeem te behouden.

7.3.		

Nominatim/niet-gereglementeerde toelagen

7.3.1.

Erfgoeddag

De minister kende in 2008 een subsidie toe van 251.000 euro aan het steunpunt
FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed, voor de organisatie van de achtste editie van de
Erfgoeddag. Op die dag zetten cultureel-erfgoedorganisaties hun deuren open en organiseren zij
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 cultureel erfgoed. Elk jaar staat
een bepaald thema centraal. De thema’s worden bewust breed gehouden, zodat alle soorten
organisaties uit het brede erfgoedveld hiermee aan de slag kunnen. Het agentschap Kunsten en
Erfgoed is vertegenwoordigd in de stuurgroep van Erfgoeddag.
Het centrale thema voor de Erfgoeddag van 2008 was ‘Wordt verwacht:’, over het verleden van
de toekomst en de toekomst van het verleden.
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7.3.2.

Kunstenloket

Het Kunstenloket werd in 2004 opgericht op initiatief van de sociale partners en de
steunpunten in de artistieke sector. De Vlaamse overheid subsidieerde de vzw van bij het begin.
Het Kunstenloket is een neutraal aanspreekpunt voor zakelijk en juridisch advies voor al wie
te maken heeft met de artistieke bedrijvigheid. Professionele kunstenaars, semi-professionele,
amateurs en kunstenaars in opleiding kunnen bij het Kunstenloket terecht voor informatie,
begeleiding en persoonlijk advies. Organisatoren (opdrachtgevers, producenten, zakelijke leiders,
…) vinden er informatie en advies over de organisatie van artistieke activiteiten.

7.3.3.

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.
deSingel beheerscommissie. Naast subsidies voor haar artistieke werking ontvangt deSingel
een subsidie voor het beheer van het gebouwencomplex. Het gebouwencomplex huisvest naast
de artistieke werking van deSingel ook het Vlaams Architectuurinstituut, het Departement
dramatische kunst, muziek en dans van de Hogeschool Antwerpen, en Radio 2 Antwerpen.
In 2008 ontving de beheerscommissie een subsidie van 1.340.000 euro en een bijkomende
subsidie van 80.000 euro ter compensatie van het verschil tussen de evolutie van de index en de
toegekende subsidies sinds 2002.
Brusselse Podia. In 2008 werden onder de noemer Brusselse Podia de infrastructuursubsidies
voor 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 Gemeenschap, de Vlaamse
Gemeenschapscommissie en de Stad Brussel, waarbij de Vlaamse Gemeenschap
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 ontvangt jaarlijks een subsidie van 500.000 euro voor de
residentie van het Vlaams Radio Koor en Orkest in het Flageygebouw. Daarenboven
ontving de organisatie in 2008 een bedrag van 605.000 euro voor de eigen werking.
Begin 2007 werd tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap
en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een politiek akkoord gesloten over de
toekomst van het cultuurproject in de vzw Flagey. In dat akkoord verklaart de
Vlaamse Gemeenschap, net als de andere partners, de werking van Flagey jaarlijks
te subsidiëren voor een bedrag van minstens 600.000 euro. Voor 2008 werd dit
geïndexeerd tot 605.000 euro.
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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 Gemeenschap.
Ancienne Belgique. De Ancienne Belgique wordt voor het beheer van het gebouw
gesubsidieerd op basis van een beheersovereenkomst voor de periode 2007 – 2009.

•

•

ORGANISATIE

Bedrag in euro
(met index)

Koninklijke Vlaamse Schouwburg (infrastructuurbeheer)
Kaaitheater (infrastructuurbeheer)

510.000
628.000

Flagey

1.105.000

Beursschouwburg

310.000

Ancienne Belgique (infrastructuurbeheer)

800.000

ALGEMEEN TOTAAL

3.353.000

7.3.4.

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 2008 kreeg Theater Stap een
werkingssubsidie van 325.000 euro.

7.3.5.

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 2008 een budget van 544.000 euro.

7.3.6.

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.
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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7.3.6.1.		
Vlaams Fonds voor de Letteren
		
In 2008 zijn impulsen gegeven voor een aantal bijzondere projecten.
Het VFL ontving een recurrente bijkomende subsidie van 200.000 euro. De totaalsubsidie
voor 2008 kwam op 3.999.000 euro. Met deze verhoging kon het Fonds de reguliere
ondersteuningskanalen nog efficiënter uitbouwen en werk maken van de ontsluiting van de
literaire canon voor een ruim publiek. Met deze ontsluiting is een begin gemaakt door de uitgave
van het Verzameld Werk van Louis Paul Boon te ondersteunen. Het is de bedoeling dat naast de
verdere inspanningen om dit magistrale oeuvre te ontsluiten gestaag andere literaire erflaters
zullen volgen.
De subsidie moet het VFL ook toelaten om in de toekomst samen met de administratie en met
andere literaire actoren binnen Vlaanderen en Nederland verder te werken aan een geïntegreerd
buitenlandbeleid.
In het najaar van 2008 is er een nieuw subsidiemechanisme gelanceerd om de onafhankelijke
kwaliteitsboekhandel te ondersteunen. De regeling omvat 2 pijlers. Via een “Vlaamse wand”
krijgen boekhandels gesubsidieerde publicaties ter beschikking. De doelstelling is dat deze
vlotter hun weg vinden naar het lezerspubliek. Boekhandels kunnen ondersteuning krijgen voor
de literaire activiteiten die ze organiseren. De operationalisering gebeurt door het Vlaams Fonds
voor de Letteren. In de opstartfase is hiervoor 200.000 euro uitgetrokken. Onder aansturing
van het VFL is in het voorjaar het “boekenoverleg” gestart, naar analogie met het overleg in de
muziekwereld. Het Boekenoverleg brengt alle partners en actoren van auteur en uitgever tot
boekhandelaar rond de tafel om specifieke problemen kenbaar te maken.

7.3.6.2.		
Nederlandse Taalunie
		
Voor de NTU is in 2007 het nieuwe meerjarenbeleidsplan
goedgekeurd door de Vlaamse en Nederlandse regeringen. Hierin zijn de beleidsafspraken voor
de periode 2008 – 2012 vastgelegd. In het kader van dit nieuwe meerjarenbeleidsplan is de
dotatie aan de NTU tijdelijk verhoogd. Twee uitzonderlijke projecten (één rond onderwijs binnen
het taalgebied en één rond de verdere uitbouw van de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse
Letteren) rechtvaardigen een bijkomende financiële inspanning van de verdragspartners. Voor
Vlaanderen kwam dit neer op een meeruitgave van 337.000 euro op jaarbasis. De Taalunie werkt
intussen gestaag verder aan de uitbouw van haar imago naar een breed publiek. In 2008 ontving
ze een subsidie van 3.423.000 euro.

7.3.6.3.		
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 enzovoort). 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, vormt 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 kinder- en 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.
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Net als met Ons Erfdeel, is er met de Stichting Lezen in 2007 een nieuwe beheersovereenkomst
gesloten waarin de rol van de organisatie duidelijk wordt omschreven en de afspraken voor de
volgende 4 jaar zijn vastgelegd.
In 2008 ontving Stichting Lezen een subsidie van 1.129.000 euro. Daarnaast ontving de stichting
in 2008 eenmalig een bijkomende subsidie van 500.000 euro. Deze laatste moet de organisatie
toelaten om zowel in 2008 als in 2009 tweemaal een boekenactie te verzorgen (vergezeld
van de nodige educatieve omkadering). In 2008 werkte de Stichting met deze subsidie 2
leesbevorderingsacties uit met als doel de introductie van boeken en lezen in gezinnen met jonge
kinderen.

7.3.6.4.		
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, die is vastgelegd in de beheersovereenkomst 2007 – 2010, ontving de vzw in
2008 een subsidie van 730.000 euro.

7.3.6.5.		
Centrum voor de Bibliografie van de Neerlandistiek
		
Deze organisatie ontving een subsidie van 130.000 euro voor
2008. 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.

		

7.3.6.6.		
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 voor 2008 – 2009. De subsidie aan Strip Turnhout werd
verhoogd tot 120.000 euro op jaarbasis.

		

7.3.6.7.		
Poëziecentrum
		
Eind 2008 werd de opname van het Poëziecentrum als nominatim
gesubsidieerde instelling voorbereid. Vanaf 2009 zal het Poëziecentrum dus niet langer vanuit
het Vlaams Fonds voor de Letteren worden gesubsidieerd. Deze subsidie wordt toegekend op
basis van een samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2009 – 2012.
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7.3.7.

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. Uit de studie bleek eveneens dat een beleid rond deze
collecties nog quasi onbestaande is: op het vlak van conservering, ontsluiting en collectiebeleid
liggen nog vele kansen voor het grijpen. Met het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet wil de
Vlaamse overheid inspelen op deze noden. In het decreet is dan ook de subsidiëring van een
Vlaamse Erfgoedbibliotheek, een samenwerkingsverband tussen de belangrijkste spelers in
dit specifieke veld in Vlaanderen die deze topcollecties in beheer hebben, ingeschreven. Het
samenwerkingsverband moet zorgen voor de ontwikkeling en verspreiding van expertise op
het vlak van conservatie en ontsluiting van belangrijke documentaire collecties in de cultureelerfgoedsector in Vlaanderen. Op het vlak van collectiemobiliteit moet het samenwerkingsverband
zorgen voor een goede afstemming tussen de verschillende collectiebeherende organisaties. In
afwachting van het inwerking treden van het Cultureel-erfgoeddecreet werd in 2008 een subsidie
van 75.000 euro voorzien voor een efficiënte opstart van dit samenwerkingsverband.

7.3.8.

Lukas – Arts in Flanders

In 2004 werd de n.v. Reproductiefonds door de Vlaamse overheid opgestart. De
doelstelling was daarbij een zelfbedruipende organisatie op te richten die instond voor de
vermarkting van kunstreproducties. Uit een evaluatie van de werking eind 2007 bleek dat de
organisatie een meerwaarde betekende voor het cultureel-erfgoedveld in Vlaanderen (door de
ondersteuning van musea in de digitalisering en vermarkting van hun belangrijkste objecten),
maar dat de doelstelling om zelfbedruipend te zijn niet haalbaar was.
De minister van Cultuur besliste daarom om het Reproductiefonds om te vormen naar de vzw
Lukas, Arts in Flanders, en Lukas voor 2008 een subsidie toe te kennen van 150.000 euro. Het is
de bedoeling dat Lukas op termijn instapt in het Cultureel-erfgoeddecreet.

7.3.9.

Bedevaart naar de graven van de IJzer

De IJzertoren is een belangrijke site als symbolisch monument van Vlaanderen. In
2008 werd een subsidie toegekend voor de cultureel-erfgoedwerking van de vzw Bedevaart
naar de graven van de IJzer. Met de begrotingscontrole 2008 werd de beslissing genomen
om de dotatie van de Vlaamse overheid aan de vzw Bedevaart naar de Graven van de Ijzer
voor de erfgoedwerking te verhogen van 50.000 tot 200.000 euro. De minister adviseerde de
vzw om dit budget in te zetten voor de valorisering van de Ijzertoren als herdenkingsteken en
herinneringsmonument en voor onderzoek naar een educatieve opstelling naast de Ijzertoren.

7.3.10.

De Rand – Museum Felix De Boeck

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 het
Museum Felix De Boeck.
Vzw ‘De Rand’ ontvangt vanaf 2007 binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed van de Vlaamse
overheid een vergoeding voor haar inbreng. In 2008 werd de subsidie aan vzw De Rand met
25.000 euro verhoogd. Hieraan werd in 2008 een indexering van 2.000 euro toegevoegd.
Het subsidiebedrag aan vzw De Rand bedroeg in 2008 in totaal 102.000 euro.
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7.3.11.

Eén-euromaatregel

Op 1 juli 2008 werd het 1-eurotarief van kracht in de musea ingedeeld bij het Vlaamse
niveau, in de instellingen van de Vlaamse Gemeenschap, in het Memoriaal van de Vlaamse
Gemeenschap en in Bozar. In totaal gaat het om 25 instellingen.
De 1-euromaatregel garandeert de toegang tot de vaste collecties en tijdelijke tentoonstellingen
van deze instellingen voor maximaal 1 euro voor kinderen en jongeren beneden 26 jaar. Deze
maatregel is van kracht voor individuele en groepsbezoeken en geldt ook voor buitenlandse
bezoekers.
Het doel van deze maatregel is het verlagen van de museumdrempel voor kinderen en jongeren,
zodat ze ook op latere leeftijd naar het museum blijven terugkeren. De maatregel gaat daarom
gepaard met flankerende maatregelen om de educatieve werking van de musea te ondersteunen.
De genoemde musea worden gecompenseerd voor het inkomstenverlies dat ze door de invoering
van deze maatregel leiden. Voor de musea ingedeeld bij het landelijke niveau was hiervoor voor
de tweede helft van 2008 een totaalbedrag van 410.000 euro voorzien.
De maatregel wordt ook ondersteund door een communicatiecampagne, die uitgevoerd wordt
door AmuseeVous, in samenwerking met een aantal partners. Voor de communicatiecampagne
rond de maatregel in 2008 – 2009 werd 200.000 euro uitgetrokken.
De 1-euromaatregel werd voor de beleidsperiode 2009 – 2013 structureel verankerd in de
beheersovereenkomsten met de musea ingedeeld bij het Vlaamse niveau. In 2011 wordt de
maatregel geëvalueerd.
Erkende musea, ingedeeld bij het lokale of regionale niveau, vallen in principe niet onder de
maatregel, maar kunnen wel vrijwillig deelnemen. In de tweede helft van 2008 was dit voor 9
musea het geval.

7.3.12.

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 36.063,90 euro.
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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.

Studieopdracht staatswaarborg

Eind 2007 werd een studieopdracht Staatswaarborg in Vlaanderen uitgeschreven.
De verzekeringskost voor internationale bruiklenen is de jongste jaren sterk gestegen en
neemt een steeds grotere hap uit het tentoonstellingsbudget van musea. De invoering van
een staatswaarborgregeling (waarbij de overheid in bepaalde gevallen het schaderisico
overneemt voor inkomende bruiklenen, mits aan een aantal voorwaarden inzake veiligheid en
klimatologische omstandigheden wordt voldaan) zou de kosten gevoelig kunnen drukken.
De uitgeschreven studie werd eind 2008 aangeleverd. De studie vergelijkt de bestaande
regelingen in het buitenland en legt op basis daarvan en op basis van de input van verzekeraars
en erfgoedwerkers een eerste proeve van decreetontwerp voor.

8.1.3.

Spectrum

In 2008 gaf FARO, Vlaams steunpunt voor het cultureel erfgoed, SPECTRUM,
standaard voor museale bedrijfsvoering, uit in het Nederlands. De vertaling van SPECTRUM
gebeurde in samenwerking met Nederland. Het agentschap Kunsten en Erfgoed droeg bij tot
deze vertaling. Het agentschap zorgde voor de juridische input en de verwijzingen naar de
bestaande regelgeving in Vlaanderen. Hiervoor schreef het agentschap een opdracht uit aan
Lucie Lambrecht. Deze opdracht voor het invoegen van de juridische elementen in SPECTRUM
koste 16.000 euro.

8.1.4.

Studieopdracht proeve van Archiefdecreet

Voor de publiekrechtelijke archieven is nog steeds de federale archiefwet van 1955
van toepassing. De wet is verouderd en niet aangepast aan de hedendaagse staatsstructuur. Ze
grijpt in op de culturele bevoegdheid van de Vlaamse overheid en op haar bevoegdheid om de
steden, gemeenten en provincies aan te sturen. De wet houdt daarenboven geen rekening met
internationale evoluties op het vlak van archiefzorg en archiefbeheer, zoals bijvoorbeeld de
standaarden voor digitaal ontstane documenten.
In 2008 werd de opdracht die het agentschap in 2007 gaf aan de Vlaamse Vereniging voor
Bibliotheek-, Archief- en Documentatiewezen om een proeve van Archiefdecreet voor de
publiekrechtelijke archieven in Vlaanderen op te stellen afgerond. De opdracht werd gegeven om
een maximale afstemming te verkrijgen tussen dat decreet en het Cultureel-erfgoeddecreet dat
eveneens in 2008 werd gefinaliseerd. De proeve van Archiefdecreet stelt mogelijke pistes voor
om de zorg en beheer van publiekrechtelijke archieven op een optimale manier te organiseren,
rekening houdend met de verschillende bestuursniveaus. Het onderzoek sluit aan bij het traject
binnen de Vlaamse overheid dat streeft naar een betere zorg en beheer van de eigen archieven.
In hetzelfde traject wordt ook gezocht naar een regeling voor publiekrechtelijke archieven in
Vlaanderen. Het onderzoeksrapport wordt daarvoor als basis gebruikt.
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8.1.5.

Studieopdracht voorbereidend traject finaliteit museumgids binnen de		
opleidingsmodule gids

In 2008 gaf de afdeling Erfgoed de opdracht aan Janien Prummel om het
voorbereidende traject tot een finaliteit museumgids als specialisatiemodule binnen het
opleidingsprofiel gids uit te werken en te coördineren. Sinds 2006 organiseert Toerisme
Vlaanderen binnen het volwassenenonderwijs een vernieuwde opleiding tot gids en reisleider.
Na een basisjaar worden in het tweede jaar specialisatiemodules aangeboden: toeristische gids,
reisleider en natuurgids. Een (eenvormige) opleiding met als finaliteit ‘museumgids’ bestaat
echter tot op heden nog niet. Om deze specialisatiemodule op een kwaliteitsvolle wijze te
kunnen uitwerken, aansluitend bij de hedendaagse museumpraktijken, was het noodzakelijk
om een kwaliteitskader voor de module uit te schrijven. Hiervoor is nauwe samenwerking en
uitwisseling met het museumveld van belang. Door de onderzoekster werd dan ook regelmatig
overleg gepleegd met het cultureel-erfgoedsteunpunt FARO, de provinciale museumconsulenten,
de musea, Toerisme Vlaanderen en de opleidingsverstrekkers. De (tussentijdse) resultaten van
het onderzoek werden op geregelde tijdstippen teruggekoppeld met het werkveld, o.m. via een
‘denkdag gidsenopleiding’ op 30 april 2008. Het voorstel van kwaliteitskader werd voorgelegd
aan en uitgebreid besproken met een verruimde stuurgroep.
Het onderzoek geeft aan dat de modulaire opbouw van de door Toerisme Vlaanderen
uitgewerkte module ‘toeristische gids’ kan behouden blijven voor het uitwerken van de
specialisatie museumgids. Voorgesteld wordt om de indeling te behouden maar te kiezen
voor andere accenten en inhoudelijke invullingen. Naast overleg met Toerisme Vlaanderen
en opleidingscentra over het voorgestelde kwaliteitskader, stelt het rapport voor om een
proefproject te starten waar de uitwerking van de specialisatie verder kan begeleid en gestuurd
worden.

8.1.6.

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
7.500 euro bedraagt, dient als een tijdelijke financiële overbrugging die de kunstenaars moeten
terugbetalen over een af te spreken periode van maximaal 4 jaar. Deze vorm van ondersteuning
zal worden ingevoerd in de loop van 2009.

8.1.7.

Strategische nota Beeldende kunst

Met het oog op een strategische nota voor de beeldende kunst vond er tussen mei en
december 2008 een aantal gesprekken en trefmomenten plaats tussen de sector en de overheid.
Aan de hand van onder meer overleg en workshops met sleutelfiguren uit het hedendaagse
beeldende kunstveld in Vlaanderen en het buitenland, werd begin 2009 een tekst gefinaliseerd
met door de sector breed gedragen beleidsaanbevelingen.
Beeldende kunst verbeeld, naar een hernieuwd kunstbeleid in Vlaanderen bevat een beknopte
omgevingsanalyse van het Vlaamse hedendaagse beeldende kunstveld. Op basis daarvan wordt
de probleemstelling voor de Vlaamse cultuuroverheid scherpgesteld, met de formulering van
een visie en strategische doelstellingen voor beeldende kunst in Vlaanderen. Ten slotte volgt de
vertaling van deze strategische visie in een groot aantal beleidsaanbevelingen. Die zijn geordend
volgens zes centrale beleidsthema’s: creatie, onderzoek, geheugen, internationaliseren, relatie
privaat-publiek en management. Deze set van beleidsaanbevelingen kan de basis vormen voor
het beleid tijdens de volgende regeerperiode van 5 jaar.
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8.1.8.

Project internationale profilering en positionering van Vlaamse
kunstcollecties / Vlaamse kunstinstellingen.

Fase 1. Einde 2007 besliste de minister om vanaf 2008 subsidies te verstrekken aan
een nieuw op te richten organisatie die zou bestaan uit drie (groepen van) partners: de Vlaamse
Kunstcollectie (VKC), een platform van de vier belangrijkste musea voor hedendaagse kunst
(PHK) en het oude Reproductiefonds (RF). Doelstelling was om, in het kader van het nieuwe
Cultureel-erfgoeddecreet, één instelling te gelasten om de internationale profilering van het
Vlaamse erfgoed te versterken, en daartoe de kritische massa te verhogen en synergie te creëren.
Dit project zou een verband creëren tussen partners die op eigen snelheid en met een eigen
historiek evolueren. Het RF bestond reeds een aantal jaren als NV en werd begin 2008
omgevormd tot de vzw Lukas – Arts in Flanders. Binnen deze vzw zouden op termijn ook
de twee andere partners worden ondergebracht. De VKC functioneert sinds begin 2007 als
autonome vereniging op basis van een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid en is haar
werking volop aan het vormgeven. Het PHK ten slotte moet nog worden opgericht. Binnen de
nieuwe vzw zouden drie ‘kamers’ functioneren. De relaties tussen deze kamers moest worden
uitgewerkt, ook wat betreft het financiële aspect. Elke kamer zou immers over een eigen budget
beschikken. Uiteraard stonden de diverse partners met eigen verwachtingen t.o.v. dit project.
Ook de verschillende overheden - lokaal, provinciaal, Vlaams -, waren betrokken partij. Het
samenbrengen in een helder kader was een cruciale factor voor het welslagen van het project.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed heeft aan het departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media
gevraagd om dit project inhoudelijk en procesmatig te begeleiden. Bart Van der Herten kreeg
de opdracht verkennende gesprekken te voeren met alle betrokkenen om de mogelijkheden
van het samenwerkingsverband af te toetsen en een scenario voor te stellen. Dit resulteerde
in de interne nota ‘Groot Denken over de Vlaamse kunstcollecties.’ Deze nota vormde het
eindpunt van de eerste fase van het project voor de vorming van een nieuwe koepelstructuur
voor het Reproductiefonds (RF), de Vlaamse Kunstcollectie (VKC) en het platform van de vier
belangrijkste Vlaamse musea voor hedendaagse beeldende kunst (PHBK). Deze nota nodigde de
minister uit om een uitspraak te doen over het voorgestelde scenario en/of tot verdere reflectie
over de inhoud van dit rapport.
De stand van zaken van de groepsvorming en -groei heeft deze visie aangepast. Het rapport van
Bart Van der Herten stelt wel terecht dat internationale marketing onvoldoende benut wordt en
hiervoor specifieke knowhow ontbreekt.
Fase 2. Minister Anciaux nam in augustus 2008 een beslissing over hoe de opdracht van de
internationale profilering van kunstcollecties in Vlaanderen ingevuld moet worden. Binnen het
concept van beslissing van de minister kunnen drie activiteitencirkels worden omschreven.
1.
De individuele musea: elke instelling heeft zijn eigen profiel en netwerk.
Samenwerking tussen de musea met het oog op het versterken van de
professionalisering in het uitvoeren van de basisfuncties gebeurt binnen de normale
werkingssubsidies.
2.
Samenwerkingsverbanden met het oog op de internationale profilering: er zijn twee
koepelverbanden, Contemporary Art Heritage Flanders (vzw in oprichting) (CAHF)
voor hedendaagse kunstcollecties en de Vlaamse Kunstcollectie vzw (VKC) voor
schone kunstcollecties, die zich positioneren in het internationale veld. Lukas – Arts
in Flanders vzw situeert zich hier als dienstverlenende organisatie.
3.
Een faciliterende rol van Kunsten en Erfgoed: 118.000 euro om versterkende
initiatieven te nemen op het metaniveau – niet op het operationele niveau. Op welke
wijze kan de overheid versterkend bijdragen, met het oog op marketing en promotie
van het merk ‘Vlaamse Kunstcollectie’?
Nieuw was ook dat PSK/Bozar als externe structurele partner werd ingeschreven.
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Fase 3. In oktober 2008 heeft het agentschap gesprekken gevoerd met elk van de drie partners
afzonderlijk. Het kabinet gaf daarbij telkens een toelichting bij de beslissing van de minister. Uit
die gesprekken kwam onvoldoende samenhangend materiaal om de rol van het agentschap in te
vullen. Wel duidelijk was dat de rol van het agentschap complementair moet zijn aan de werking
van de individuele musea, Lukas en de betrokken koepels, en een toegevoegde waarde moet
bieden aan wat er binnen de sector al werd opgezet.
Het agentschap besliste om een consultancy-opdracht te geven aan een domeinexpert. In
december 2008 startte Jan Debbaut een verkenningsopdracht ter invulling van de regiefunctie
van het agentschap. Doel is 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’.
De verkenningsopdracht zal in eerste instantie bestaan uit een inventariserende ronde waarbij
de verwachtingen en behoeften van de verschillende spelers opgelijst worden. Daarnaast zal Jan
Debbaut voor- en nadelen van buitenlandse modellen aangeven. De opdracht zal uitmonden in
een rapport met aanbevelingen over de invulling van de functie van het agentschap.

8.2

Afdelingsoverschrijdend

8.2.1.

e-cultuur

Het agentschap nam deel aan de adviesgroep digitalisering van het departement
(in het kader van de regeerbijdrage voor de nieuwe minister) en was vertegenwoordigd in de
stuurgroepen financieringsmodellen voor cultureel erfgoed (de offertebeoordeling en eerste
bijeenkomst vonden in 2008 plaats), breedbandmodellen (dit onderzoek werd in 2008 afgerond)
en auteursrecht.
Daarnaast werden de onderzoeksprojecten ‘Erfgoed 2.0’ en BOM VL opgevolgd. Gezien het
agentschap in beide projecten niet rechtstreeks betrokken is (doch in het geval van het eerste
wel geld ter beschikking stelt) gebeurde dit voornamelijk via verslagen, gesprekken en –waar
mogelijk- informatiemomenten.
Als vervolg hierop en in het kader van (ondermeer) Europeana werd een mogelijke (onderzoeks)
piste rond de nationale aggregator opgestart. Tijdens een eerste bijeenkomst waarop de relevante
partners uit de Vlaamse cultureel-erfgoedsector uitgenodigd werden (1/12/08) werd er een stand
van zaken geschetst en de behoefte aan een dergelijke aggregator (‘virtuele collectie vlaanderen’)
geconsolideerd. Dit traject wordt in 2009 verder opgenomen met een onderzoeksvoorstel (in het
IWT-kader).
Het agentschap was aanwezig op de SMIT-conferentie (januari ’08) en woonde de studiedagen
over het eDEPOT (eDAVID/ gemeentearchief Rotterdam) en gaming (departement/FARO) bij.

8.2.2.

Onderwijs en Cultuur

Cultuur en onderwijs spelen beiden een belangrijke rol in het vormen – competent
maken – van kinderen, jongeren en volwassenen tot weerbare individuen, die kunnen
functioneren in de maatschappij van vandaag, er ten volle hun talenten ontplooien en
participeren aan cultuur (in de breedste zin van het woord). Reeds geruime tijd zijn de bevoegde
ministers zich bewust van hun complementariteit op dit vlak en de noodzaak een partnerschap
aan te gaan om deze missie zo goed mogelijk te realiseren.
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Waar het de bevordering van specifiek culturele competenties aangaat, vinden cultuur en
onderwijs elkaar in kunst-/cultuureducatie. Dit beslaat zowel de schooltijd, de vrije tijd als de
professionele tijd en loopt van in de kinderjaren tot de oude dag.
In het verleden zijn al verschillende samenwerkingsinitiatieven tussen cultuur en onderwijs
opgestart. Er waren onder andere plannen om een protocol van samenwerking op te stellen en
verschillende deelwerkgroepen op te richten (proeftuinen, Brede School,...).
In plaats van een protocol op te stellen, heeft men tot nu toe eerder voor pragmatische
samenwerkingsinitiatieven gekozen. De proeftuinen en Brede School zijn intussen opgestart en
geven zeker mogelijkheden voor kunst en cultuur om zich te manifesteren. In 2007 werden voor
het eerst projectoproepen gelanceerd in het kader van Brede School, zowel vanuit onderwijs als
cultuur. De Vlaamse overheid toont daarmee het belang aan van (cultuureducatieve) netwerken
in en rond de school.
Cultuur-, kunst- en erfgoededucatie. Voor het agentschap ligt een grote uitdaging
binnen de kunsteducatieve sector en de erfgoededucatie. Eind 2007 werd op de verschillende
overlegplatforms tussen het kabinet van minister Anciaux en de respectievelijke entiteiten van
het Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media – het departement CJSM, het IVA Kunsten
en Erfgoed en het IVA Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen – het onderwerp
kunst- en cultuureducatie geagendeerd. De administratie werd gevraagd om tegen april 2008
een duidende nota op te maken waarin enerzijds een stand van zaken wordt gegeven aangaande
kunst- en cultuureducatie binnen de beleidsvelden Cultuur en Jeugd en anderzijds hierrond een
‘consistent verhaal’ te brengen, met desgevallend ook beleidsaanbevelingen naar de toekomst toe.
Het resultaat hiervan is de beleidsnota ‘Smaakmaker’ die gerealiseerd werd door een ambtelijke
werkgroep, waarin de verschillende entiteiten van het beleidsdomein CJSM vertegenwoordigd
waren. Op 17 september 2008 stelde de minister ‘Smaakmaker’ voor in het Vlaams-Nederlands
Huis deBuren. Deze beleids- en actienota over cultuureducatie voor smakers en makers binnen
het Vlaams cultuur- en jeugdbeleid is een hanteerbaar referentiekader, een degelijk overzicht
van de inspanningen die momenteel worden geleverd en bevat een aantal concrete actiepunten
voor de toekomst. Gelijktijdig werd er bij onderwijs het rapport Bamford voorgesteld. Een
onderzoeksrapport, waarbij aan de hand van een aantal kwaliteitscriteria of voorwaarden voor
effectieve kunsteducatie, een evaluatie werd gemaakt van de kunst- en cultuureducatie in het
Vlaamse onderwijs, zowel op beleidsniveau als in de praktijk. In navolging van het onderzoek
werd een commissie Onderwijs en Cultuur opgericht om tegen het einde van het schooljaar
2007 – 2008 de aanbevelingen van het onderzoek te vertalen in concrete beleidsvoorstellen.
Deze toetste haar voorstellen in de loop van het proces ook af bij een ruimere groep
vertegenwoordigers van alle betrokken sectoren (klankbordgroep). Cultuureducatie sluit aan
bij het participatiebeleid dat accenten legt zowel op het deelhebben (makers) als deelnemen
(smakers).
In navolging van deze beleidsnota werd een ambtelijke coördinatie cultuureducatie (ACCE)
opgericht, waarin de verschillende entiteiten van het beleidsdomein CJSM in vertegenwoordigd
zijn. In 2009 krijgen de rol en de doelstellingen van ACCE nog meer vorm en zullen de eerste
acties gerealiseerd worden, n.a.v. de beleidsnota Smaakmaker.
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Onderzoek UA. In opdracht van het agentschap Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel en het
Vlaams Instituut voor Onroerend Erfgoed (VIOE) verrichtten de Universiteit Antwerpen en de
Xios Hogeschool Limburg in 2006 een onderzoek over de plaats en de rol van erfgoededucatie in
het Vlaamse onderwijs. De resultaten van het onderzoek werden in 2007 gepresenteerd.
Enkele conclusies die de onderzoekers op basis van een uitgebreide bevraging bij onderwijs- en
erfgoedactoren naar voren brachten, zijn de volgende.
•
Hoewel erfgoededucatie ruimschoots aanwezig is binnen de huidige
eindtermen, ontwikkelingsdoelen en basiscompetenties, hebben leerkrachten en
erfgoedinstellingen er nog onvoldoende kennis van.
•
Er wordt in het kleuter- en buitengewoon onderwijs significant minder aandacht
besteed aan erfgoededucatie dan in het lager of algemeen secundair onderwijs.
•
De samenwerking tussen de verschillende sectoren lijkt nog erg pril.
Op basis van de resultaten hebben het agentschap Kunsten en Erfgoed, CANON Cultuurcel
en het VIOE er zich toe verbonden om in een verder structureel overleg de aanbevelingen ter
harte te nemen. Deze drie partners hebben, samen met FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel
erfgoed, een denktraject opgestart rond erfgoededucatie. Zowel spelers uit de erfgoedsector als
uit het onderwijs namen hieraan deel. Zowel de erfgoedsector als het onderwijs wil jongeren
immers opleiden tot mondige burgers binnen een wereld van culturele diversiteit. Het
denktraject Erfgoededucatie wil een duurzame relatie opbouwen tussen de erfgoedsector en het
onderwijs. Deze relatie moet gebaseerd zijn op samenwerken, dialoog en concrete acties die door
beide partners worden ondersteund.
Het denktraject Erfgoededucatie omvatte vier studiedagen. Tijdens deze studiedagen hebben
deelnemers uit de erfgoedsector en het onderwijs samen nagedacht over concrete acties voor
een welbepaalde doelgroep. De eerste studiedag vond plaats in 2007. Binnen de verschillende
werkgroepen werd een SWOT-analyse gemaakt van thema’s (diversiteit, vorming, aanbod,
communicatie, samenwerkingsverbanden en e-cultuur). Tijdens de tweede en de derde sessie lag
de nadruk op het brainstormen en formuleren van concrete acties voor de betreffende doelgroep.
De finaliteit van het denktraject was te komen tot een bundeling concrete, haalbare acties, die
effectief kunnen verwezenlijkt worden en waarnaar ook wordt gestreefd. Het voorlopige rapport
waarin deze acties gebundeld werden, werd op 6 juni 2008 gepresenteerd tijdens de slotdag van
het denktraject. In 2009 zal FARO, Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed een praktijkgerichte
publicatie uitbrengen waarin de resultaten van dit traject verwerkt worden.
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 het roerend en immaterieel
erfgoed. Daarvoor werkt de afdeling samen met het VIOE (Vlaams Instituut voor Onroerend
Erfgoed).
De erfgoedsector ziet verschillende knelpunten in het opleidingsaanbod. Sommige opleidingen
beantwoorden niet aan de noden van het werkveld, er is onvoldoende kwaliteitscontrole en er
zijn te grote niveauverschillen tussen de verschillende opleidingen. Voor sommige noden in het
werkveld zijn er geen opleidingen.
In 2008 vonden tal van overlegmomenten plaats, met het oog op informatieverzameling en
het verder vormgeven van het traject. Zo werd opnieuw overlegd met enkele spelers in het
erfgoedveld, met het departement CJSM, met het VIOE, met de entiteit Curriculum van het
departement Onderwijs en Vorming, met de Nederlandse beroepsvereniging Restauratoren
Nederland die een gelijkaardig traject voerden en met Syntra Vlaanderen.
Op 23 oktober 2008 woonde het agentschap ook het symposium ‘beroepsprofielen’ van

116

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Algemene beleidsontwikkelingen

Restauratoren Nederland in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bij, waar de administrateurgeneraal van het agentschap het traject van het agentschap toelichtte.
De informatie die in 2008 verzameld werd, het reeds gevoerde en het nog te volgen traject,
werden besproken op een collegagroep binnen het agentschap met het oog op de verwerking in
de beleidsnota aan de nieuwe vakminister.

8.2.3.

Interculturaliteit

Het actieplan Interculturaliteit (opstart voorjaar 2006) wil van interculturaliteit een
thema maken waar alle gesubsidieerde organisaties verplicht over moeten nadenken en waar ze
zich tegenover moeten positioneren. Een aantal onder hen moet expliciet acties opzetten.
De wens dat de sectoren zich meer interculturaliseren, heeft beduidend meer kans op slagen
als een aantal acties – waaronder het verankeren van interculturaliteit in regelgeving, de
beoordeling ervan en het interculturaliseren van raden en commissies - integraal worden
aangepakt. Van in het begin stelde de minister duidelijk dat het verankeren van interculturaliteit
in decreten dode letter blijft als het niet gekoppeld wordt aan een proces waarbij interculturaliteit
op een eenduidige manier wordt geïnternaliseerd bij alle betrokkenen.
Concreet: als interculturaliteit in een decreet wordt opgenomen, moet er een ruim draagvlak zijn
en een duidelijk, eenduidig beeld van wat dat voor de sector betekent. Dat referentiekader moet
voor elke sector en elk decreet worden gedeeld door de administratie (leidinggevenden, mensen
die beleidsplannen lezen, inspecteurs), het kabinet (onderhandelen beheersovereenkomsten), de
advies- en beoordelingscommissies, de adviesraden en de steunpunten.
Het agentschap zetelt in de werkgroep Interculturaliteit, nam deel aan de verdere uitbouw van de
website en aan de interculturele dag over het thema Interculturaliseren op 4 november 2008.

8.2.4.

De Zaak Cultuur

De culturele sector professionaliseert en verzakelijkt. Dat maakt “cultural governance”
of goed, verantwoord en transparant management en toezicht steeds belangrijker. De Zaak
Cultuur wil deze nieuwe maatschappelijke trend toetsen aan de huidige situatie in Vlaanderen en
nadenken over de toekomst en de leefbaarheid van zakelijkheid binnen de culturele sector.
Op 23 september 2008 ging voor een eerste keer De Zaak Cultuur door in Vooruit te Gent. De
Zaak Cultuur is een studie- en informatiedag over zakelijkheid binnen de culturele sector. Dit
gebeurde met behulp van de voorstelling van de resultaten van de eerste studie in Vlaanderen
over zakelijkheid binnen de culturele sector, voordrachten en werksessies voor de brede
professionele kunsten- en erfgoedsector.
De Zaak Cultuur moet uitgroeien tot een soort van “staten-generaal” van cultuur in Vlaanderen
georganiseerd door het agentschap Kunsten en Erfgoed in samenwerking met andere partners.
Het wordt een dag waar de organisatoren zich kunnen profileren naar “de sector” en waar ook
andere spelers zoals steunpunten, belangenbehartigers en zo meer zich kunnen voorstellen op
een beurs.
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8.2.5.

Beleidsboek

Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux heeft aan
het einde van de huidige regeerperiode een terugblik gemaakt op het Vlaamse cultuur- en
jeugdwerkbeleid van het laatste decennium (1999-2009).
Het boek geeft een overzicht van tien jaar cultuur- en jeugdwerkbeleid in Vlaanderen, hoe
het landschap in de 10 jaar geëvolueerd is en welke beleidsaccenten er gelegd zijn. Het betreft
geen geschiedkundig boek, maar een werk voor een breed publiek met getuigenissen van
mensen uit de cultuur- en jeugdwerksector die de beleidsinspanningen van dichtbij hebben
meegemaakt. Tegelijk wil het boek tonen dat de Vlaamse overheid zeer actief is in het cultuur- en
jeugdwerkbeleid.
Per deelsector werd een rondetafel georganiseerd met deelnemers uit de betrokken sector en
deelnemers van het agentschap die als ‘geheugen’ van 10 jaar beleid het gesprek mee vorm gaven.
Voor de aansturing van dit project werd een werkgroep samengesteld bestaande uit collega’s van
verschillende entiteiten waaronder Gert Van Tittelboom, Wim Bogaert en Bart Van der Herten
(projectcoördinator). Voor het agentschap nam Tim Beernaert deel. Stijn Bex en Guy Redig
vertegenwoordigden de minister.

8.2.6.

Toerisme

Kunststeden. Op vraag van Vlaams minister Geert Bourgeois, bevoegd voor
toerisme, namen het Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media en het agentschap Kunsten
en Erfgoed in 2008 zitting in een stuurgroep ‘Kunststedenactieplan’. Het plan moet de Vlaamse
kunststeden beter en meer gecoördineerd promoten in het buitenland en de kwaliteit van het
product ‘kunststad’ nog verbeteren.
Zes speerpunten bepalen de focus van de acties:
•
Innovatief cultuurtoerisme
•
Bereikbaar Vlaanderen
•
Congresregio Vlaanderen
•
Iedereen ambassadeur
•
Slagvaardig beleid
•
Lerende kunststad.
Voor de uitvoering van het plan werd in 2008 8010.000 euro uitgetrokken. De kunststeden
engageren zich organisatorisch en financieel. Toerisme Vlaanderen voert al langer een actief
promotiebeleid rond het macroproduct Vlaamse kunststeden. Ook de steden zelf investeren in de
uitbouw van het toeristische aanbod en in internationale promotie. Een globale langetermijnvisie
voor het toeristische product en een gecoördineerd promotiebeleid ontbraken tot nog toe.
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8.2.7.

Kinderrechten

Als er sprake is van het Verdrag of het IVRK wordt verwezen naar het Internationaal
Verdrag van 20 november 1989 inzake de Rechten van het Kind, bij decreet van 15 mei 1991 door
de Vlaamse Gemeenschap goedgekeurd in België in werking getreden in januari 2002.
Het decreet van 15 juli 1997 heet voluit “het decreet van 15 juli 1997 houdende instelling van het
kindeffectrapport en de toetsing van het regeringsbeleid aan de naleving van de rechten van het
kind”. Het besluit van de Vlaamse regering van 26 maart 2004 betreffende de instelling van het
kindeffectrapport regelt de uitvoering. Dit besluit vervangt de voorgaande uitvoeringsbesluiten.
Het is in werking getreden op 1 april 2004.
De afkorting KER staat zowel voor kindeffectrapport als voor kindeffectrapportage.
Elk ontwerp van decreet ‘voor zover de voorgenomen beslissing kennelijk het belang van het
kind rechtstreeks raakt’ moet bij de indiening in het Vlaams Parlement vergezeld gaan van
een KER, aldus het decreet van 15 juli 1997. Volgens artikel 2, eerste lid van het besluit van de
Vlaamse regering van 26 maart 2004 kan een voorontwerp van decreet waarvoor die verplichting
geldt enkel door de Vlaamse regering worden goedgekeurd als het vergezeld is van een
kindeffectrapport dat is opgesteld overeenkomstig de bepalingen van het decreet.
Op 18 februari 2008 werd er binnen het agentschap Kunsten en Erfgoed bij de afdeling Erfgoed
een KER aangemaakt bij de opmaak van het nieuwe Cultureel-erfgoeddecreet.
Elke jaar dient het agentschap Kunsten en Erfgoed de fiche in die de informatie situeert op het
vlak van de implementatie van het IVRK en van de internationale initiatieven in het kader van
het Jaarverslag jeugdbeleid en kinderrechten. Het gaat over:
•
de kindeffectrapportage (KER)
•
de genomen kinderrechteninitiatieven die niet aan bod zijn gekomen in het kader van
het jeugdbeleidsplan.
•
en de internationale initiatieven genomen in het kader van het jeugd- en
kinderrechtenbeleid.
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Agentschapswerking

9.1

Beheersovereenkomst

De invoering van Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) voorziet onder meer in een grotere
verzelfstandiging van de agentschappen. Nieuwe sturinginstrumenten, zoals de
beheersovereenkomst, en in het verlengde daarvan het ondernemingsplan drongen zich op.
Een beheersovereenkomst is een samenwerkingsovereenkomst van bepaalde duur die de
wederzijdse engagementen vastlegt tussen de politieke overheid (de functioneel bevoegde
minister namens de Vlaamse Regering) en de ambtelijke beleidsuitvoerders (de leidend
ambtenaar van een agentschap).
Het ondernemingsplan is een concretisering van de beheersovereenkomst in een jaaractieplan,
met een link naar de inzet van personele en andere financiële middelen van het agentschap.
Op basis van een generiek sjabloon en in overleg met het Departement Cultuur, Jeugd, Sport
en Media heeft het agentschap Kunsten en Erfgoed een beheersovereenkomst uitgewerkt.
Vertrekkende vanuit de missie en de in het oprichtingsbesluit beschreven opdrachten werden
de strategische en operationele doelstellingen van het agentschap bepaald en de wijze waarop
uitvoering zal worden gegeven aan de generieke doelstellingen die de Vlaamse Regering
vooropstelt.
Zowel in de uitwerking van de operationele doelstellingen als bij de uitwerking van de
generieke doelstellingen werd maximaal rekening gehouden met de invulling van bijzondere
beleidsaccenten van de Vlaamse Regering en de functioneel bevoegde minister, zoals
interculturaliteit en diversiteit, participatie, of internationaal cultuurbeleid in twee richtingen.
Op 11 januari 2008 werd de beheersovereenkomst ondertekend door de leidend ambtenaar van
het agentschap Kunsten en Erfgoed en de functioneel bevoegde minister.

9.2.

Personeel

9.2.1.

Personeelsgegevens

Op 31 december 2008 werkten er 297 medewerkers binnen het agentschap Kunsten
en Erfgoed (zie de tabellen in de bijlage 10.1.2.). Met het agentschap wordt bedoeld hoofdbestuur
en buitendiensten (zie 1.1.1.). In 2008 maakte het KMSKA ook nog deel uit van het agentschap.
Er zijn diverse profielen aanwezig binnen het agentschap (kunnen zowel contractuele als
vastbenoemde ambtenaren zijn):
•
•
•
•

Niveau A - adjunct van de directeur (universitairen met masterdiploma;
hooggeschoolden van het 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 acht personeelsleden tewerkgesteld via GESCO-contracten,
211 medewerkers hebben een contract en 144 medewerkers zijn statutair vastbenoemd.
In 2008 was er ook één startbaner in dienst binnen Alden Biesen, hij vervult een functie bij het
technisch onderhoud.
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9.2.2.
•
•
•
•

In- en uitstroom
In 2008 mocht Kunsten en Erfgoed de volgende medewerkers verwelkomen:
Bart Dierick in de functie van staflid administrateur-generaal
Hilde Coucke in de functie van stafmedewerker binnen de afdeling Kunsten
Inge Waer in de functie van dossierbehandelaar externe aanvragen binnen het team
Erfgoedorganisaties
Iris Paschadilis in de functie van registrator collectiebeheer binnen het team Collecte
Vlaanderen

In 2008 waren de volgende medewerkers tijdelijk in dienst voor specifieke projecten
•
Sarah Faict in het kader van het project “De Zaak Cultuur”
•
Koen Van Muylem in het kader van het project “Publicatie Topstukkencampagne”
In 2008 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 2008 zijn de volgende medewerkers gepensioneerd
•
Dirk Van Ryckeghem – team Letteren
•
Mieke Weyns - team Beeldende Kunsten
In 2008 zijn de volgende medewerkers een nieuwe uitdaging aangegaan:
•
Cathleen Seculier – Kasteel van Gaasbeek
•
Jens Maes – Team Erfgoedorganisaties
•
Kaat Sneiders – Team Collectie Vlaanderen
•
Steven Van Aken – stafmedewerker binnen de afdeling Kunsten
•
Dirk Broekaert – staflid administrateur-generaal

9.2.3.

Diversiteitsplan

Ook in 2008 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.
Gender. De dienst Emancipatiezaken van de Vlaamse overheid verwijst met het aspect
‘gender’ naar de mannelijkheid en vrouwelijkheid zoals dat socio-cultureel in onze samenleving
wordt gezien. Eigenschappen die eerder aan vrouwen worden toegewezen, zijn bijvoorbeeld
zorg, empathie, en rust. Mannelijke eigenschappen worden meer in verband gebracht met
doelgerichtheid, vastberadenheid, en technisch inzicht. De visie die mensen doorgaans hebben
op mannelijkheid en vrouwelijkheid verschilt per regio en verschuift doorheen de tijd. Bij het
streven naar een gelijke behandeling moet men verder kijken dan de biologische sekse man of
vrouw.
Het agentschap Kunsten en Erfgoed telt iets meer vrouwen (139) dan mannen (115). Bij de
personeelsleden op de DAB- kredieten gaat het om 23 vrouwen tegenover 17 mannen.
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45-plussers. Bij het agentschap is 52,36 % van het personeelsbestand ouder dan 45. Bij de
personeelsleden op de DAB- kredieten is slechts 37,50 % ouder dan 45.
Medewerkers met een functiebeperking. Een medewerker met een functiebeperking
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 2%
van het totale personeelsbestand van Kunsten en Erfgoed.
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.
Drie medewerkers van het agentschap zijn van allochtone afkomst. Dat komt neer op 1,18 %.
Bij de personeelsleden op de DAB- kredieten is één medewerker van allochtone afkomst.
Dat komt neer op 2,5 %.
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 99 kortgeschoolden.
Binnen Kunsten en Erfgoed worden de volgende streefcijfers voor 2010 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 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 hier toe te komen onderneemt het agentschap onder andere volgende acties:
•
opstart van een werkgroep diversiteit binnen het beleidsdomein om een forum te
creëren voor de doelgroepen binnen de organisatie. De werkgroep richt zich ook
naar alle medewerkers om bewustzijn te creëren rond het thema. De werkgroep
heeft tot doel: informeren over de acties die ondernomen worden door de Dienst
Emancipatiezaken en bespreken van actuele thema’s.
•
in de periode november – december werd een nulmeting uitgevoerd binnen het
agentschap om zo een correcter beeld te krijgen van de stand van zaken en het
stimuleren van het registreren van alle persoonlijke gegevens in Vlimpers.
•
bij vacatures wordt een mailinglist gehanteerd waarmee de organisaties voor de
kansengroepen beter bereikt kunnen worden.
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9.2.4.

Opleidingen

In 2008 trok het agentschap 25.904,36 euro uit voor opleidingen en studiedagen.
Hiermee werden 59 externe vormingen en 50 interdepartementale opleidingen gevolgd door
39 personeelsleden. Externe vorming zijn studiedagen of opleidingen rond (sector)specifieke
wetgeving (vzw, btw, …) of rond vaktechnische specialisatie (webdesign,…).
Interdepartementale opleidingen zijn eerder gericht op technische vaardigheden
zoals informaticatoepassingen of gericht op specifieke competenties zoals schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid, leidinggeven,…
Vanuit het beleidsdomein CJSM werden ook enkele maatopleidingen georganiseerd rond de
wet op de overheidsopdrachten, Rijkscomptabiliteit, Outlook, beleidsadviezen schrijven,…
Dit waren gemeenschappelijke ontwikkelingsdoelstellingen die iedere medewerker in zijn/haar
planning voor 2008 heeft opgenomen.

9.2.5.

Organisatie ontwikkelingstraject “Kunsten en Erfgoed 2015”

Het agentschap startte in 2008 een organisatie ontwikkelingstraject op waarbij de
strategische fundamenten van de organisatie (o.a. de missie, visie, doelstellingen en processen)
kritisch onder de loep worden genomen met het oog op de verdere ontwikkeling van het agentschap.
Het agentschap streeft naar maximale participatie en betrokkenheid van haar medewerkers bij
dit traject, zodat zij mee erfgenaam worden. Het agentschap wil het professionalisme van de
medewerkers optimaliseren ten gunste van een betere dienstverlening naar zowel interne als
externe klanten.
Dit project laat toe de organisatie stapsgewijs aan te passen aan nieuwe
organisatieontwikkelingen. Het wil verbeteringen aanbrengen die alle medewerkers en klanten
ten goede komen.
De doelstellingen van het traject zijn:
•
een verbetering van de klantgerichte dienstverlening
•
het verhogen van de aandacht voor de waarden en normen van de organisatie
•
het versterken van een pro-actief, anticiperend denken en handelen in functie van de
klant
•
het stimuleren van de zelf – regulerende capaciteiten bij de medewerkers.
Parallel met de strategische benadering kiest het agentschap ook voor een
optimalisatiebenadering. Hiertoe worden de processen in kaart gebracht. Om hier beter
inzicht in te krijgen wordt gedurende enkele maanden de tijdsbesteding geregistreerd. Dit is
een objectief middel om op een verzamelde manier te kijken naar hoe het werkvolume wordt
aangepakt, met het oog op efficiënter en effectiever werken. Deze oefening wordt afgerond in het
najaar van 2009.

9.2.6.

Personeelspeiling 2008

Eind 2008 nam het agentschap deel aan de tweejaarlijkse personeelspeiling,
georganiseerd door het agentschap Overheidspersoneel. Deze bevraging richt zich naar alle
medewerkers en het management van de Vlaamse Overheid. Via een generieke vragenlijst werd
er gepeild naar de perceptie van de medewerkers over de sterktes en zwaktes van de entiteit,
de beleving van de belangrijkste waarden (klantgerichtheid, samenwerking en voortdurend
verbeteren) en het arbeidsklimaat.
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Enkele opvallende resultaten:
•
89% van 102 medewerkers die de vragenlijst ingevuld hebben, gaan akkoord met de
stelling “Ik doe mijn werk graag (inhoud)”
•
88% van de medewerkers gaat akkoord met de stelling “Mijn werk is belangrijk voor
mijn organisatie”
•
80% van de medewerkers gaat akkoord met de stelling “In mijn directe werkomgeving
werken we klantgericht”
•
77% gaat akkoord met de stelling “Ik werk graag voor mijn organisatie”.
•
75% gaat akkoord met de stelling “Mijn organisatie levert waardevol werk voor de
samenleving”.

9.2.7.

Anders werken

Naar aanleiding van de verhuis naar het Arenberggebouw in 2006 wordt Anders
werken binnen het agentschap gehanteerd als overkoepelende term voor twee, elkaar
aanvullende, vernieuwende tendensen in de werkomgeving: innovatieve, flexibele kantoren en
telewerken (thuiswerk of in een satellietkantoor). Het structureel telewerken, dit wil zeggen
minimum één en maximum twee vaste dagen per week, werd ingevoerd vanaf maart 2008.
Het aantal structurele telewerkers binnen het hoofdbestuur bedraagt 29, waarvan drie gebruik
maken van een satellietkantoor.

9.3.

ICT

In 2008 werd de analyse van het entiteitsoverschrijdend centraal identificatiebestand (CIB)
voltooid en i.s.m. de externe ICT-dienstleverancier ontwikkeld. Deze applicatie zorgt ervoor dat
er gegevens éénmalig worden opgevraagd en sluit aan bij het principe “vraag niet wat je al weet”.
Kunsten en Erfgoed heeft samen met het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en
Volwassenen en het Departement CJSM een Document Management System (DMS) aangekocht.
Het gebruik van dit DMS en opleiding werd in 2008 voorbereid. De volledig uitrol binnen het
agentschap is voorzien voor het eerste kwartaal van 2009.
Het agentschap heeft in 2008 het Anders Werken concept ingevoerd. Met de invoering van
een andere manier van werken wil het agentschap het werk en de werkomgeving aanpassen
aan de (nieuwe) noden, ICT is hierbij een ondersteunend element, o.a. voorzien van de nodige
infrastructuur. Tevens werd in het kader van Anders Werken een opleiding MS Outlook
georganiseerd zodat de werknemers de reeds aanwezige software optimaal kan gebruiken.
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9.4. Communicatie
Website. Kunsten en Erfgoed lanceerde op 15 september 2008 een eigen website,
www.kunstenerfgoed.be. De website wordt beheerd door een Content Management Systeem.
Tussen 15 september en 31 december vonden 8.802 unieke bezoekers de weg naar de nieuwe
website:
•
53,85% kwam via direct verkeer
•
39,97% klikte door vanop verwijzende sites
•
6,18% vond www.kunstenenerfgoed.be via zoekmachines.
In totaal werden in de periode september – december 108.677 pagina’s opgeroepen.
Gemiddeld duurde een bezoek 4’14”. In die tijd surfte een bezoeker gemiddeld op 6,82 pagina’s van
de nieuwe site.

Homepagina: www.kunstenenerfgoed.be
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Huisstijl. Samen met de website lanceerde Kunsten en Erfgoed een eigen huisstijl. De huisstijl
heeft als doel te zorgen voor eenheid en herkenbaarheid van het agentschap. Bij het ontwerp
van de huistijl voor het agentschap wordt rekening houden met de huisstijlvoorschriften van de
Vlaamse overheid.
Het logo van het agentschap is een ‘typologo’. Dat betekent dat de naam ‘Kunsten en Erfgoed’
gebruikt wordt als beeld. Het logo bestaat uit schreef en schreefloze kapitalen, gezet uit de
lettertypes Georgia en Verdana. In de binnenvorm van elke letter staat dezelfde letter in het
ander lettertype. De buitenletters zijn grijs terwijl de binnenletters zwart zijn.

Het logo van het agentschap Kunsten en Erfgoed.

Jaarverslag. Kunsten en Erfgoed publiceerde in 2008 haar eerste jaarverslag. Het jaarverslag
is in de eerste plaats bedoeld als communicatie met het veld en al zijn actoren: de politieke
overheden, de individuele kunstenaars, de erfgoedwerkers, de diverse kunstenorganisaties,
de cultureel erfgoed-organisaties, de steunpunten en belangenbehartigers, en uiteraard ook de
instanties die de werking van het agentschap monitoren en controleren.
Het eerste verslag liep eenmalig over 2 werkjaren. Deze aanzet vormde het begin van een
jaarlijkse rapportering. Het verslag wil uitgroeien tot een instrument om inzicht te geven in
de concrete prestaties, resultaten en effecten van de werking van het agentschap Kunsten en
Erfgoed.

Jaarverslag
2006/2007
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Structuur en personeel agentschap Kunsten en Erfgoed

10.1.

Structuur en personeel agentschap Kunsten en Erfgoed

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
DRIES VAN DEN
BROUCKE

AANSPREEKPUNT
DAB’S EN
BEGROTING
KRISTOF
VANDEN BULCKE

DAB –
LANDCOMMANDERIJ
ALDEN BIESEN
DIRECTEUR
LIES KERKHOFS
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CEL ERFGOED
INTERNATIONAAL
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,
KUNSTEDUCATIE
EN CULTURELE
PUBLICATIES.

MARIJKE DE WIT

FREDERIK BEERNAERT

FRANS
MASEREELCENTRUM
CENTRUMVERANTWOORDELIJKE

TEAM BEELDENDE
KUNSTEN,
ARCHITECTUUR EN
VORMGEVING

IVAN DURT

HELENA VANSTEELANT

AFDELINGSHOOFD
KUNSTEN
JAN VERLINDEN

SECRETARIAAT
HILDE PEETERS

TEAM
INTERNATIONAAL
KUNSTEN
ANNE-MARIE CROES
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10.1.2.
		
		

Personeel
Aantal medewerkers binnen Diensten van de Vlaamse overheid
op 31 december 2008

ENTITEIT

MAN

VROUW

TOTAAL

IVA KE hoofdbestuur

47

53

100

Frans Masereel

3

3

6

Kasteel Beauvoorde

1

0

1

Kasteel Gaasbeek

9

11

20

KMSKA

47

65

112

KANTL

9

5

14

Alden Biesen

16

28

44

Totaal

132

165

297

		
		

Aantal medewerkers binnen de Diensten in afzonderlijk beheer
op 31 december 2008

ENTITEIT

MAN

VROUW

TOTAAL

Frans Masereel Centrum

0

0

0

Kasteel Beauvoorde

0

0

0

Kasteel van Gaasbeek

5

4

9

KMSKA

7

18

25

Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal-en Letterkunde

6

1

7

Landcommanderij Alden Biesen

0

3

4

Totaal IVA K & E

18

26

44

		
		

Aantal medewerkers naargelang het niveau binnen Diensten van de Vlaamse
overheid op 31 december 2008

NIVEAU

MAN

VROUW

TOTAAL

A

48

40

88

B

9

31

40

C

20

37

57

D

55

57

113

TOTAAL

132

165

297

		
		

Aantal medewerkers naargelang het niveau binnen de Diensten in afzonderlijk
beheer op 31 december 2008

NIVEAU

MAN

VROUW

TOTAAL

A

7

8

15

B

2

8

10

C

1

3

4

D

8

7

15

TOTAAL

18

26

44
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Aantal medewerkers naargelang de leeftijdscategorie
binnen Kunsten en Erfgoed op 31 december 2008

Leeftijdscategorie

MAN

VROUW

TOTAAL

<20

0

0

0

20-24

2

5

7

25-29

16

11

27

30-34

16

22

38

35-39

17

22

39

40-44

15

27

42

45-49

11

23

34

50-54

17

24

41

55-59

29

21

50

60-65

8

9

17

> 65

1

1

2

TOTAAL

132

165

297

10.2.

Commissies Kunsten

Zoals aangegeven in hoofdstuk 2 werd de samenstelling van de commissies op 19 september
2008 vernieuwd. Onderstaand vindt u de samenstelling van de commissies tot en met
18 september, de nieuwe samenstelling volgens het besluit van 19 september, alsook de
samenstelling bij het ter perse gaan - ondertussen werden enkele leden immers opnieuw
vervangen.

10.2.1

Adviescommissie Kunsten
Secretaris: Roel Devriendt.
T.e.m. 18 september (12 leden)
Katia Segers (voorzitter)
Klaas Tindemans (ondervoorzitter)
Jerry Aerts, Eric Antonis, Delphine Hesters, Sven Jacobs, Piet Jaspaert, Katrien
Laporte, Sharmila Niermala Rambaran, Marc Ruyters, Joannes Van Heddegem,
Dominique Willaert (leden).
Vanaf 19 september (12 leden)
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).

10.2.2

Beoordelingscommissie Architectuur en Vormgeving
Secretaris: Cecile Jacobs.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Moniek E. Bucquoye (voorzitter)
Johan Lagae (ondervoorzitter)
Chris Baelus, Oana Bogdan, Filip De Pau, Marc Dubois, Wim Supply, Kristel Van Ael,
Inge Vranken (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Boelen (voorzitter)
Hilde Bouchez (ondervoorzitter)
Oana Bogdan, Gökçe Çiçek, Bernadette De Loose, Johan Lagae, Sven Sterken,
Wim Supply, Inge Vranken (leden).
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10.2.3.

Beoordelingscommissie Audiovisuele Kunsten
Secretaris: Carlos Boerjan.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Erik Martens (voorzitter)
Nadia Abdelouafi (ondervoorzitter)
Bart Alders, Georges Kamanayo, Rik Stallaerts, Johan Swinnen, Marie-Claire Tailleu,
Brecht Van Elslande, Karen Verschooren (leden).
Vanaf 19 september (11 leden)
Karen Verschooren (voorzitter)
Erik Martens (ondervoorzitter)
Erkan Altunbay, Edwin Carels, Maja Kusmanovic, Marie Logie, Luc Pien,
Rik Stallaerts, An Van Dienderen, Tine Van Dycke, Mayke Vermeren (leden).
Luc Pien is ondertussen vervangen door Stijn Dickel.

10.2.4.

Beoordelingscommissie Beeldende Kunst
Secretaris: Robert Michel.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Johan Pas (ondervoorzitter)
Philippe Aguirre y Otegui, Annette De Keyser, Ann Demeester, Jacques Morrens,
Jan Mot, Dirk Snauwaert, Francis Smets (leden).
Vanaf 19 september (11 leden)
Thérèse Legierse (voorzitter)
Jacques Morrens (ondervoorzitter)
Philippe Aguirre y Otegui, Joost De Clerck, Nick Gasparotto, Aglaia Konrad,
Tatjana Pieters, Dirk Snauwaert, Francis Smets, Etienne Van Den Bergh,
Eva Wittockx (leden).
Aglaia Konrad is vervangen door Claudine Hellweg.

10.2.5

Beoordelingscommissie Dans
Secretaris: Filip Coppieters.
T.e.m. 18 september (7 leden)
Nora Van Dessel (ondervoorzitter)
Tom Bonte, Franky Devos, Marc Goossens, Alexandra Meijer, Indirah Osumba,
Samme Raeymaekers (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
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
Secretaris: Karine Van Balen.
T.e.m. 18 september (7 leden)
Jan Rispens (voorzitter)
Petra Vermote (ondervoorzitter)
Joris Duytschaever, Chris Lomme, Ouafia Snauwaert, Niklaas Van Den Abeele,
Guy Van Vliet (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Rispens (voorzitter)
Ouafia Snauwaert (ondervoorzitter)
Mireille Capelle, Yamina Cheurfa, Hans Peter Janssens, Ronny Lauwers,
Chris Lomme, Luc Van Hove, Pieter Verstraete (leden).
Ronny Lauwers is vervangen door Alex Mallems.
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10.2.7.

Beoordelingscommissie Theater
Secretaris: Wim Vanduffel.
T.e.m. 18 september (13 leden)
Patrick Allegaert (voorzitter)
Els De Bodt (ondervoorzitter)
Pol Arias, Roger Arteel, Chokri Ben Chikha, Evelyne Coussens, Annie Declerck,
Mathias De Prest, Tuur Devens, Kathleen Keymeulen, Frank Peeters,
Christel Stalpaert, Marc Vanrafelghem (leden).
Vanaf 19 september (15 leden)
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).
Bob De Moor, Hans Dowit en Marc Vanrafelghem zijn ondertussen niet langer lid
van de commissie.

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
Secretaris: Pauwel De Bleser.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Marie Van Looveren (voorzitter)
Gert Van Ransbeeck (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Katrijn D’Hamers, Els Dietvorst, Mohamed Ikoubaan, Geert Six,
Nathalie Tabury, Roel Verniers (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Marleen Platteau (voorzitter)
Eddie Guldolf (ondervoorzitter)
Saddie Choua, Monique De Dobbeleer, Jan Knops, Hans Martens,
Dominique Nuyttens, Nathalie Tabury, Roel Verniers (leden).
Hans Martens maakt ondertussen niet langer deel uit van de commissie.

10.2.10

Beoordelingscommissie Kunsteducatie
Secretaris: Kim Plaitsier.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebuer (ondervoorzitter)
Dirk De Lathauwer, Tom Mahieu, Freddy Mariën, Luc Ponet, Josephine Schreibers,
Anna Van Waeg (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Jan Jaspers (voorzitter)
Joke Quaghebuer (ondervoorzitter)
Mathias Dusesoi, Allel El Berkani, Ann Laenen, Freddy Mariën, Peggy Saey,
Elise Simoens, Stef Van Bellingen (leden).
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10.2.11

Beoordelingscommissie Multidisciplinaire Kunstencentra, Werkplaatsen
en Festivals
Secretaris: Kristof Uittebroek.
T.e.m. 18 september de beoordelingscommissie kunstencentra en
werkplaatsen (11 leden)
Staf Pelckmans (voorzitter)
Barbara Vanderlinden (ondervoorzitter)
Marleen Baeten, Marc Boonen, Murat Can, Lies Cuyx, Kristien Gerets,
Hans Op De Beeck, Els Roelandt, Hilde Teuchies, Arlette Van Overvelt (leden).
Vanaf 19 september de beoordelingscommissie multidisciplinaire
kunstencentra, werkplaatsen en festivals (13 leden)
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).

10.2.12

Beoordelingscommissie Publicaties
Secretaris: Chris Van Haesendonck.
T.e.m. 18 september (9 leden)
Hendrik Defoort (voorzitter)
Relinde Raeymaekers (ondervoorzitter)
Mirek Cerny, Dirk Laporte, Joyce Naar, Chantal Pattyn, Geert Van der Speeten,
Jo Tollebeek, Bruno Vermeeren (leden).
Vanaf 19 september (9 leden)
Chantal Pattyn (voorzitter)
Jo Tollebeek (ondervoorzitter)
Vladimir Ionescu, Dirk Laporte, Willem Oorebeek, Geert Van der Speeten,
Sylvia Van Peteghem, Barbara Vanderlinden, Katlijne Van der Stighelen (leden).
Sylvia Van Peteghem is vervangen door Saskia Scheltjens.

10.2.13

Beoordelingscommissie Muziek
Secretaris: Dominique Van Gansbeke.
T.e.m. 18 september (15 leden)
Herman Baeten (voorzitter)
Daniëlle Gielen (ondervoorzitter)
Peter Antonissen, Rik Bevernage, Moniek Darge, Gert Keunen, Frank Loosveldt,
Luc Mishalle, Elly Rutten, Bert Schreurs, Els Vandenbulcke, Tony Van Der Eecken,
Lucienne Van Deyck, Luc Van Hove, Dirk Verstockt (leden).
Vanaf 19 september (17 leden)
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).

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).
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10.3.

Commissies Erfgoed

Binnen het Erfgoeddecreet van 2004 waren tot augustus 2008 de volgende commissies actief:
Adviescommissie Cultureel Erfgoed,
Beoordelingscommissie Musea,
Beoordelingscommissie Archieven, Bewaarbibliotheken en Documentatiecentra,
Beoordelingscommissie Erfgoedconvenants en Projecten Cultureel Erfgoed.
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.
De periodieke wetenschappelijke publicaties over volkscultuur en geschiedenis werden in 2008
binnen het reglement beoordeeld door de gelijknamige beoordelingscommissie.
Ook de Topstukkenraad bleef ongewijzigd.
Op basis van het reglement immaterieel cultureel erfgoed van 2008 werd er een ad hoc
beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed opgericht.

10.3.1.

Adviescommissie Cultureel Erfgoed
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Hans van der Linden
Manfred Sellink (voorzitter)
Andrea De Kegel (ondervoorzitter)
Eric Antonis, Piet De Gryse, Bert De Munck, Martine De Reu, Christine De Weerdt,
Fons Dierickx, Anne Milkers, An Renard, Wim Van der Elst, Tina Vanhoye
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
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

10.3.2.

Beoordelingscommissie Musea
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Dries Van Den Broucke
Piet De Gryse (voorzitter)
Veronique Vandekerchove (ondervoorzitter)
Min De Meersman, Leo De Ren, Anna Geukens, Veerle Leysen, Chin Lin Pang,
Adriaan Linters, Jan Raymaekers, Manfred Sellink, Steven Thielemans
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10.3.3.

Beoordelingscommissie Archieven, Bewaarbibliotheken
en Documentatiecentra:
Samenstelling tot augustus 2008
Secretaris: Cindy Zoons
Frank Scheelings (voorzitter)
An Renard (ondervoorzitter)
Bart De Keyser, Patricia Quintens, Saskia Scheltjens, Inge Schoups,
Inge Van Nieuwerburgh, Ludo Vandamme, Jan Van Goethem, Isabelle Verheire,
Michel Vermote

10.3.4.

Beoordelingscommissie Erfgoedconvenants en Projecten Cultureel Erfgoed
Samenstelling tot augustus 2008:
Secretaris: Leen Van Wezemael
Karel Hermans (voorzitter)
Annick Boesmans (ondervoorzitter)
Annemie Adriaenssens, Werner Adriaenssens, Stefaan Decrock, Christine De Weerdt,
Elsje Janssen, Frederik Leen, Annelies Lieten, Anneke Lippens, Peter Scholliers,
Elke Verdurmen

Peter Scholliers nam op 21 februari 2008 ontslag als lid van deze commissie.

10.3.5.

Beoordelingscommissie Landelijke Cultureel-erfgoedorganisaties 		
Volkscultuur en Landelijke Expertisecentra voor Cultureel Erfgoed
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
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

10.3.6.

Beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
Secretaris: Wouter Brauns
Manfred Sellink (voorzitter)
Isabel Lowyck (ondervoorzitter)
Liesbet Beyen, Mariet Calsius, Piet Coessens, Leo De Ren, Els Michielsen, Eddy Put,
Poli Roumeliotis, Steven Thielemans, Carine Van Bruwaene, Ludo Vandamme,
Inge Van Nieuwerburgh, Isabelle Verheire, Maja Wolny

10.3.7.

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedconvenants
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
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
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10.3.8.

Beoordelingscommissie Cultureel-erfgoedprojecten
Samenstelling vanaf 3 oktober 2008:
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

10.3.9.

Beoordelingscommissie Periodieke wetenschappelijke publicaties over 		
volkscultuur en geschiedenis
Samenstelling 2008:
Arlette Thys (voorzitter)
Bruno De Wever, Marc Ryckaert, Alfons Thijs

Stefaan Top en Marc Jacobs (secretaris) volgen de werkzaamheden van de commissie
als door de minister aangeduide waarnemers (zonder stemrecht).

10.3.10. Topstukkenraad
Samenstelling 2008:
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.

10.3.11. Ad hoc beoordelingscommissie immaterieel cultureel erfgoed
Samenstelling 2008:
Secretaris: Hans van der Linden
Jorijn Neyrinck (voorzitter)
Stefaan De Ruyck, Jean Pierre Lehoeck, Laure Messiaen, Chin Lin Pang,
Roland Renson, Marc Ryckaert, Katrien Schaerlaekens, Peter Scholliers,
Myriam Stoffen, Ineke Strouken, Katrien van Effelterre, Werner van Hoof,
Tom Wezenbeek
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10.4.

Subsidieoverzichten Kunsten

10.4.1.

Architectuur en vormgeving

		

10.4.1.1.

Meerjarige werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

SUBSIDIEPERIODE

Antwerpen Averechts

Antwerpen

2008-2009

40.198,88

Archipel

Brugge

2008-2009

75.372,90

Architectuurwijzer

Hasselt

2008-2009

35.174,02

Design Platform Limburg

Hasselt

2008-2009

30.149,16

Designcentrum Vlaanderen

Gent

2008-2009

80.397,76

Stad en Architectuur

Leuven

2008-2009

80.397,76

TOTAAL

BEDRAG IN EURO

341.690,48

		
NAAM

10.4.1.2.
GEMEENTE

Projectsubsidies
TITEL

BEDRAG IN EURO

Ar-Tur

Turnhout

Ar-Tur zoekt architectuur & Ar-Tur reflecteert

15.000,00

Informatiecentrum voor
architectuur, stedenbouw
en design - ICASD

Brussel

Robbrecht en Daem. 6 + 1 Tableaux vivants

25.000,00

Recyclart

Brussel

the creative city

35.000,00

Onderzoeksgroep stedenbouw en
architectuur (OSA, ASRO, KUL)

Leuven

Landschap van hedendaagse infrastructuur

5.000,00

Afrika-vereniging van de Universiteit Gent (AVRUG)

Gent

Stedelijk erfgoed en infrastructuur in
Beneden-Congo

4.000,00

Oostende Werft

Oostende

Barcelona in progress,
Oostende in transformatie

20.000,00
20.000,00

Stad Genk

Genk

Groot-Sledderloo

Vlaamse Technische Kring (VTK)

Heverlee

ExistenzMaximum 2008

KuS

Gent

Ex-libris 2008

500,00
20.000,00

Designregio Kortrijk

Kortrijk

week van het ontwerpen Kortrijk 2008

5.000,00

Efemera

Brussel

Namiddagen van de topografie 4

5.000,00

Efemera

Brussel

Picturing Fashion:
Seam & Star - mannelijke elegantie

5.000,00

TOTAAL

159.500,00

		
10.4.1.3.
			
VOORNAAM

NAAM

Bieke

Cattoor

Guy

Châtel

Tom

Cortoos

Bert

De Muynck

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen
BEDRAG IN EURO
8.000,00
5.000,00
10.000,00
3.000,00

Kersten

Geers

Casimir

Reynders

10.000,00
5.000,00

Romy

Smits

5.000,00

Sebastien

Wierinck

5.000,00

TOTAAL

51.000,00
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Projectbeurzen
VOORNAAM

NAAM

Project

Els

Verbakel

Cities across nations

BEDRAG IN EURO
8.000,00

Adrien

Verschuere

Urban Portraits

3.000,00

TOTAAL

11.000,00

10.4.2.

Audiovisuele kunst

		

10.4.2.1.

ORGANISATIE

Meerjarige werkingssubsidies
GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Cinema Novo

Brugge

2006-2009

87.710,70

Europees Jeugdfilmfestival Vlaanderen

Antwerpen

2006-2009

87.710,70

Jekino Distributie

Schaarbeek

2006-2009

113.507,97

Open Doek

Turnhout

2006-2009

87.710,70

Bevrijdingsfilms

Leuven

2008-2009

75.404,18

Cimatics

Anderlecht

2008-2009

40.215,56
233.250,25

Filmmagie

Laken

2008-2009

Lessen in het donker

Brugge

2008-2009

85.458,07

Nova

Brussel

2008-2009

65.350,29

Vlaamse Dienst voor Filmcultuur

Brussel

2008-2009

130.700,57

Workspace Unlimited

Gent

2008-2009

100.538,90

Zebracinema

Hasselt

2008-2009

60.323,34

Totaal			

1.167.881,23

		

10.4.2.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Oudstudentenbond VUB

Oudergem

Het Grote Ongeduld

20.000,00

OFFoff

Gent

Realisatie voorjaar en najaarsprogramma 2008 Art
Cinema OFFoff

40.000,00

fst forward>>

Antwerpen

Here today, gone tomorrow

Film en Cultuurpromotie

Kessel-Lo

Afrika Filmfestival

20.000,00

Centrum voor Filmcultuur

Antwerpen

Project Filmhuis Klappei

15.000,00

Polymorfilms

Sint-Gillis

SIC – Sound Image Culture

25.000,00

Odradek

Gent

Programmatie tentoonstellingen Interval 2008

15.000,00

Desire Productions

Lokeren

Documentair FilmPlatform
Zone

25.000,00

Filmfabriek

Bierbeek

Hello

Totaal			

BEDRAG IN EURO

5.000,00

20.000,00
185.000,00
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10.4.2.3
			

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

NAAM

Brecht

Debackere

BEDRAG IN EURO
3.500,00

Annemie

Maes

3.500,00

Walter

Verdin

17.000,00

TOTAAL

24.000,00

Projectbeurzen

			
VOORNAAM

NAAM

Project

Michiel

Alberts

Rollen en keren

BEDRAG IN EURO
4.000,00

Alexandra

Dementieva

Het leven, een gebruiksaanwijzing

5.000,00

Laura Colmenares

Guerra

Longen

5.000,00

TOTAAL

14.000,00

10.4.3.

Beeldende kunst

		

10.4.3.1.

ORGANISATIE

Meerjarige werkingssubsidies
GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Museum Dhondt – Dhaenens

Deurle

2006 – 2009

Sint-Lukasgalerij

Schaarbeek

2006 – 2009

134.262,47
53.704,99

C.C. Strombeek/Grimbergen

Grimbergen

2008 – 2009

200.994,40

CCNOA

Brussel

2008 – 2009

103.512,12

Croxhapox

Gent

2008 – 2009

110.546,92

Etablissement d'en face projects

Brussel

2008 – 2009

124.616,53

Lokaal 01

Antwerpen

2008 – 2009

55.273,46

objectif_exhibitions

Antwerpen

2008 – 2009

110.546,92

OKNO

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

103.512,12

Voorkamer

Lier

2008 – 2009

55.273,46

Witte Zaal

Gent

2008 – 2009

51.253,57

Totaal			

1.103.496,96
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10.4.3.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

KuS

Gent

Tentoonstellingen KIOSK

BEDRAG IN EURO
21.000,00

Het Betoverd Bos

Aalter

Het Betoverd Bos/Waldweben

10.000,00

Poëziezomers – Kunstzomers Watou

Watou

Dat de verte nabijer
dan ooit was – Gerrit
Kouwenaar

30.000,00

Warp

Sint-Niklaas

Portfoliodagen 2008

LLS 387, Ruimte voor actuele Kunst

Antwerpen

Tentoonstelling Benjamin
Verdonck

7.000,00
10.000,00

Brussels Art Central (BAC)

Elsene

Corpus Delicti

20.000,00

HISK

Gent

Blok F

25.000,00

De Ziener

Asse

Van stof tot Asse

10.000,00

Artexis

Sint-LambrechtsWoluwe

Informatief platform
artbrussels 2008

Morguen

Borgerhout

Tussenkomst in de jaarwerking 2008 voor het
geheel van de werking van
Ruimte Morguen

15.000,00

Existentie (x=10c)

Gent

Existentie

25.000,00

Initia

Schaarbeek

Nobody nowhere somebody
somewhere

20.000,00

Totaal

200.000,00

		
10.4.3.3
			
NAAM

7.000,00

Yves Beaumont

6.000,00

Ruben Bellinkx

8.000,00

Ruben Bellinkx

5.000,00

Charif Benhelima

6.000,00

Elke Boon

5.000,00

Paul Casaer

10.000,00

David Claerbout

20.000,00

Sara Claes

6.000,00

Marie Cloquet

4.000,00

Anton Cotteleer

5.500,00

Yves Coussement

7.000,00

Anne Daems

Jos De Gruyter

7.000,00

Mano De Boer

17.000,00

Anouk De Clercq

15.000,00
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15.000,00

Ronny Heiremans

5.000,00

Gillis Houben

7.000,00

5.500,00

Lisa Jeannin

Ellen De Meutter

5.500,00

Jan Kempenaers

Gery De Smet

5.500,00

Ruben Kindermans

7.000,00

Kelly De Wilde

3.000,00

Thierry Lauwers

4.500,00

Sarah Deboosere

4.000,00

Tom Liekens

5.500,00

Koenraad Dedobbeleer

5.500,00

5.500,00

Voebe De Gruyter

Simona Denicolai

15.000,00

Luc De Backer

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

Peter De Cupere

BEDRAG
IN EURO

Michaël Aerts

Alexandra Crouwers

7.000,00

6.000,00
15.000,00

8.000,00
10.000,00

Charlotte Lybeer

5.500,00

Pol Matthé

5.500,00

Ronald Detige

5.500,00

Michèle Matyn

5.500,00

Stefaan Dheedene

8.000,00
8.000,00

Nadia MerregaertsNaveau

5.500,00

Nick Ervinck
Christoph Fink

5.000,00

Bayram Meryem

5.500,00

Pieter Geenen

5.500,00

Wesley Meuris

4.000,00

Frederic Geurts

7.000,00

Rik Moens

5.500,00

Vincent Geyskens

8.000,00

Pieterjan Ginckels

5.500,00

Wannes Goetschalckx

7.000,00

Manor Grunewald

5.500,00
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Sophie Nys
Ria Pacquée

6.000,00
10.000,00

Lieven Paelinck

5.500,00

Nicolas Provost

7.000,00
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Gert Robijns

Herman Van Ingelgem

6.000,00

Angelo Vermeulen

7.000,00

Kelly Schacht

5.500,00

Frederik Van Simaey

5.500,00

Filip Vervaet

5.500,00

Lieven Segers

5.500,00

Sarah Vanagt

8.000,00

Heidi Voet

5.000,00

Stefan Serneels

5.500,00

Maarten Vanden Eynde

5.500,00

Marleen Spiessens

6.000,00

Els Vanden Meersch

Bart Stolle

7.000,00

Carole Vanderlinden

Steven Tevels

5.500,00

Richard Venlet

Koen Theys

8.000,00

Pieter Vermeersch

8.000,00

Freek Wambacq

15.000,00

Robin Vermeersch

5.500,00

Hans Wuyts
Totaal

Ana Torfs

10.000,00

Heidi Voet

5.500,00

10.000,00

Tim Volckaert

5.500,00

5.500,00

Leon Vranken

5.500,00

10.000,00

Joris Van de Moortel

5.500,00

Katleen Vermeir

5.000,00

Steve Van den Bosch

5.000,00

Karen Vermeren

5.500,00

Miljan Vukicevic

7.000,00
15.000,00
5.500,00
606.000,00

Projectbeurzen

			
VOORNAAM

NAAM

Project

BEDRAG IN EURO

Philip

Aguirre y Otegui

Reflectie en archivering van zijn werk
in de vorm van een kunstenaarsboek

Ruben

Bellinkx

The table meeting

4.000,00

Marie-Julia

Bollansée

Zone

7.000,00

Karin

Borghouts

Leen

Braspenning

Tien geboden

Leo

Copers

Musea Kerkhof

17.000,00

Bert

Danckaert

Simple Present (made in China)

10.000,00

Manon

De Boer

Portraits in Time

10.000,00

Anouk

De Clercq

Luisteren

15.000,00

Jens

De Schutter

Attitude

5.000,00

Jos

Delbroek

Ensemble 1997 – 2007 Jos Delbroek

6.000,00

Doris

Lasch

Imaginair museum (deel 1)

4.000,00

Adam

Leech

Speech Bubble

6.000,00

Emilio

Lopez-Menchero

Publicatie artistieke loopbaan

8.000,00

Ives

Maes

The great exhibition: former world
exhibition sites (and artefacts)
visited by extra-terrestrials

3.000,00

Roeland

Jacobs

Marleen

Spiessens

Performanceproductie als
voorbereiding op een happening
vanuit de traditie van de beeldende
kunst, in correlatie met andere
artistieke media

3.000,00

Erik

Stappaerts

The puper and the receiver

7.000,00

Raf

Van Ommeslaeghe

www.honoredo.be

Richard

Venlet

Het verdwenen Tuihuisje, de bewaker
van het huis der doden en andere
kronieken

5.000,00

Miet

Warlop

Somersault

5.000,00

Fanny

Zaman

Settting ii

4.000,00

Dirk

Zoete

Play-time

5.000,00

15.000,00

5.000,00
3.500,00

2.500,00

TOTAAL

20.000,00

170.000,00
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Creatieopdrachten

			
NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Luc Deleu

Brussels Biennal

De Wereldlijke Ruimte

Els Dietvorst

Firefly

Labyrinth 2009 - ism Hassan Dirsi

6.500,00

Lawrence Malstaf

RASA

Prik!

7.000,00

Wilfried Pas

Beeld voor een monument

Creatieopdracht standbeeld van Julien
Schoenaerts in brons

8.000,00

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
10.000,00

31.500,00

10.4.4.

Dans

		

10.4.4.1.

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Kunst/Werk

Antwerpen

2006 – 2009

232.377,36

Les Ballets C. de la B.

Gent

2006 – 2009

929.509,45

Rosas

Vorst

2006 – 2009

1.549.182,41

Ultima Vez

Sint-Jans-Molenbeek

2006 – 2009

877.870,03

Zoo

Brussel

2006 – 2009

232.377,36

Damaged Goods

Brussel

2008 – 2009

602.983,20

Deep Blue

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

211.044,12

Peeping Tom

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

281.392,16

Soit

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

200.994,40
5.117.730,49

		

10.4.4.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Zoe

Vorst

I died a hundred times

BEDRAG IN EURO
60.000,00

Random Scream

Vorst

Saving Lies

60.000,00

Stilllab

Brussel

End

65.000,00

The Other

Brussel

Thriller

35.000,00

keski e space

Grimbergen

Supermarkt Shopping

35.000,00

Kwaad Bloed

Sint-Gillis

Forces

45.000,00

Tinistri

Antwerpen

a Body in Translation

30.000,00

Voetvolk

Antwerpen

BiT

42.000,00

Filter/Theatre in Motion (TIM)

Antwerpen

Second Life

40.000,00

Good Move

Brussel

At large

40.000,00

Kobalt Works

Brussel

Matrix

85.000,00

Filter/Theatre in Motion (TIM)

Antwerpen

Once upon a time in Petaouchnok

30.000,00

Kabinet K.

Gent

Einzelgänger (-)

65.000,00

Sarma

Schaarbeek

Objects in mirror are closer
than they appear

15.000,00

Totaal

647.000,00
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10.4.4.3.
			

Kunstenaars
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

NAAM

Claire

Croizé

BEDRAG IN EURO
10.000,00

Etienne

Guilloteau

10.000,00

Jeroen

Peeters

12.000,00

Julie

Rodeyns

Myriam

Van Imschoot

Kris

Verdonck

4.000,00
12.000,00
20.000,00

Totaal

68.000,00

Projectbeurzen

			
VOORNAAM

NAAM

Project

Hans

Bryssinck

To the heart of entertainment

BEDRAG IN EURO
8.000,00

Hans

Bryssinck

Werner what a coincidence

7.000,00

Sara

Manente

The democratic forest

Helmut

Van den Meersschaut

Entre nous

7.500,00
11.500,00

Totaal

34.000,00

10.4.5.

Muziektheater

		

10.4.5.1.

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Braakland/ZheBilding

Leuven

2006 – 2009

258.197,07

LOD

Gent

2006 – 2009

877.870,03

Muziektheater Transparant

Antwerpen

2006 – 2009

981.148,86

Theater De Spiegel

Antwerpen

2006 – 2009

258.197,07

Compagnie KAiET!

Borgerhout

2008 – 2009

258.277,80

Van Zilverpapier en Spiegeltjes

Gent

2008 – 2009

180.894,96

Pantalone

Brussel

2008 – 2009

258.197,07

Walpurgis

Mortsel

2008 – 2009

465.302,04

Totaal

3.538.084,90
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10.4.5.2.

ORGANISATIE

Projectsubsidies

GEMEENTE

PROJECT

BEDRAG IN EURO

Theater Taptoe

Gent

De Vliegende Hollander

45.000,00

Roodvonk

Antwerpen

Kom weg – kom ik ben weg, kom
we zijn weg, kom, weg hier

30.000,00

De Dagen

Antwerpen

Abrikoosje

25.000,00

2fabrieken

Deurne

Tuning people #3

35.000,00

De Kolonie MT

Berchem

Geen spijt

25.000,00

De Eilandverkaveling

Antwerpen

Kleintje of het verlangen

40.000,00

Muzi a Zeny

Lokeren

Kraaien – puur zintuiglijk genot

25.000,00

De Wentelteefjes

Gent

De ademtocht van Gilberte en
Henriëtte

40.000,00

Totaal

265.000,00

		
10.4.5.3.
			

Kunstenaars			
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

NAAM

BEDRAG IN EURO

Elke

Boon

4.000,00

Sanderijn

Helsen

4.000,00

Lot

Seuntjens

7.000,00

Totaal

15.000,00

Creatieopdrachten

			
NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Pieter De Buysser

Lod

Judaspassie

Kris Defoort

Lod

muziek op tekst van Yasunari Kawabata
voor sopraan, bariton, koor en orkest
voor de muziektheatervoorstelling
"House of the sleeping beauties"

TOTAAL

BEDRAG IN EURO
3.000,00
13.000,00

16.000,00
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10.4.6.

Theater

		

10.4.6.1.

Meerjarige werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Comp.Marius

Hoboken

2006 – 2009

340.820,13

Compagnie de Koe

Antwerpen

2006 – 2009

340.820,13

De Roovers Spelen

Antwerpen

2006 – 2009

464.754,72

De Tijd

Antwerpen

2006 – 2009

774.591,20

Ensemble Leporello

Sint-Jans-Molenbeek

2006 – 2009

464.754,72

Het Toneelhuis

Antwerpen

2006 – 2009

3.098.364,81

HETPALEIS

Antwerpen

2006 – 2009

1.032.788,27

Koninklijke Vlaamse Schouwburg

Brussel

2006 – 2009

2.427.052,43

Kopergietery

Gent

2006 – 2009

1.084.427,68

MartHa!tentatief

Borgerhout

2006 – 2009

247.869,19

Needcompany

Brussel

2006 – 2009

929.509,45

NTGent

Gent

2006 – 2009

2.272.134,19

’t Arsenaal

Mechelen

2006 – 2009

1.032.788,27

TG STAN

Antwerpen

2006 – 2009

722.951,79

Theater Antigone

Kortrijk

2006 – 2009

774.591,20

Theater Malpertuis

Tielt

2006 – 2009

619.672,96

Troubleyn / Jan Fabre

Antwerpen

2006 – 2009

1.032.788,27

4hoog Productiehuis

Gent

2008 – 2009

231.143,56

Abattoir Fermé

Mechelen

2008 – 2009

258.277,80

BAFF (Raamtheater vzw)

Antwerpen

2008 – 2009

401.988,80

BRONKS Jeugdtheater

Sint-Joost-Ten-Noode

2008 – 2009

929.599,10

Compagnie Cecilia

Gent

2008 – 2009

351.740,20

CREW

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

258.277,80

DE MAAN Figurentheater Mechelen

Mechelen

2008 – 2009

258.277,80

De Queeste

Genk

2008 – 2009

301.491,60

fABULEUS

Leuven

2008 – 2009

258.277,80

Froe Froe

Antwerpen

2008 – 2009

403.998,74

Het Gevolg

Turnhout

2008 – 2009

414.048,46

K.I.M. vzw - Toneelgroep Ceremonia

Gent

2008 – 2009

341.690,48

Laika

Antwerpen

2008 – 2009

698.455,54

Luxemburg

Antwerpen

2008 – 2009

258.277,80

Ontroerend Goed

Gent

2008 – 2009

200.994,40

SKaGeN

Antwerpen

2008 – 2009

248.228,08

Theater Zuidpool - RVT

Antwerpen

2008 – 2009

502.486,00

Ultima Thule

Gent

2008 – 2009

226.118,70

Union Suspecte

Gent

2008 – 2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

200.994,40
24.405.046,47
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10.4.6.2.

ORGANISATIE

Projectsubsidies

GEMEENTE

PROJECT

BEDRAG IN EURO

Bloet

Elsene

Wintervögelchen

50.000,00

De Parade

Sint-Joost-Ten-Noode

Sarajevo & Wald

75.000,00

Tristero

Brussel

Living

55.000,00

Alibi Collectief

Schaarbeek

Radio N.R.V.

75.000,00

Zeven

Molenbeek

Creatie 2008 / Naar Medeia

80.000,00

Lazarus

Sint-Niklaas

Kunstwerk

60.000,00

Bad van Marie

Borgerhout

Vlaanderen – Wallonië

60.000,00

Cinderella

Sint-Joost-Ten-Noode

Krankheit Frau

35.000,00

Devriendt

Jette

Also doch

40.000,00

De Vereniging van Enthousiasten voor
het Reële en Universele

Brussel

L'origine du monde

30.000,00

Berlin

Berchem

Moscow [Holoceen 4]

30.000,00

La résistance ridicule

Antwerpen

Linoleum

20.000,00

Toneelgroep NUNC

Gent

Het geslacht Borgia

60.000,00

Action Malaise

Sint-Joost-Ten-Noode

Hebt ge uw lijf al eens te grabbel gegooid

60.000,00

Dwama

Antwerpen

Inside stories

60.000,00

Lampe

Brussel

Isaac and all the things he doesn't understand

40.000,00

Totaal

830.000,00

		
10.4.6.3.
			

Kunstenaars			
Ontwikkelingsgerichte beurzen

VOORNAAM

NAAM

Dolores

Bouckaert

BEDRAG IN EURO
4.000,00

Kristien

De Proost

18.000,00

Jan

Decorte

15.000,00

Johan

Dehollander

20.000,00

Manah

Depauw

Youri

Dirkx

Johan

Reyniers

8.000,00

Leen

Roels

9.000,00

Darren

Ross

9.000,00

Katrien

Scheir

7.000,00

Ryszard

Turbiasz

20.000,00

Pat

Van Hemelrijck

25.000,00

Jan

Van Outryve

Benjamin

Van Tourhout

16.000,00

Peter

Vandenbempt

20.000,00

Jan

Vindevogel

Sigrid

Vinks

Hilde

Wils

6.000,00
16.000,00

6.000,00

6.000,00
15.000,00
8.000,00

Totaal

228.000,00
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Projectbeurzen

			
VOORNAAM

NAAM

Project

Pieter

Genard

Mooi niet

7.000,00

Günther

Lesage

Mooi niet

7.500,00

Rudi

Meulemans

Reflectie 08

Peter

Seynaeve

Cement

7.500,00

Joris

Van Den Brande

Mooi niet

6.500,00

Dirk

Van Dijck

Een man alleen aan l'origine du monde

20.000,00

Benjamin

Van Tourhout

Evariste

15.000,00

Ans

Vroom

Cement

Totaal

BEDRAG IN EURO

20.000,00

6.000,00
89.500,00

Creatieopdrachten

			
VOORNAAM

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Nico

Boon

Theater Antigone

Gezongen zeer

3.000,00

Bart

Danckaert

Luxemburg

Zucht

2.750,00

Stef

De Paepe

Compagnie Lodewijk/
Louis

Les petits et vulgaires plaisirs

3.000,00

Yves

De Pauw

Compagnie Lodewijk/
Louis

Les petits et vulgaires plaisirs

3.000,00

Eric

De Volder

K.I.M./Ceremonia

Les in hysterie

2.750,00

Manoe

Frateur

Luxemburg

Zucht

2.750,00

Johan

Heldenbergh

Compagnie Cecilia

The Cover Ups of Alabama

3.500,00

Jo

Jochems

Luxemburg

Zucht

2.750,00

Dimitri

Leue

HETPALEIS

Armandus de Zoveelste

2.500,00

Peter

Monsaert

Theater Antigone

Fimosis

3.000,00

Leen

Roels

fABULEUS

Leuke Mieke

3.000,00

Jan

Sobrie

Theater Antigone

Fimosis

3.000,00

Lara

Taveirne

De Werf

De plekskes van mijnen pelikaanpen

3.000,00

Iris

Van Cauwenbergh

Compagnie Lodewijk/
Louis

Les petits et vulgaires plaisirs

3.000,00

Bart

Van Nuffelen

Het Gevolg

de Goeie, de Slechte en de Lelijke

3.000,00

Bart

Van Nuffelen

Martha!Tentatief

Het Grote Dierenbos van het jaar 2007

3.500,00

Benjamin

Van Tourhout

Raamtheater

Little Boy

3.500,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

51.000,00
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10.4.7.

Festivals

		

10.4.7.1.

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Antwerpen Open/Zomer van Antwerpen

Antwerpen

2006 – 2009

516.152,06

Internationaal Filmfestival van Vlaanderen

Gent

2006 – 2009

619.382,47

KunstenFESTIVALdesArts

Brussel

2006 – 2009

980.688,90

Ars Musica

Etterbeek

2007 – 2009

50.834,25

Festival van Vlaanderen – Antwerpen

Antwerpen

2007 – 2009

279.588,36

Festival van Vlaanderen – Brugge /
MA festival

Brugge

2007 – 2009

203.336,99

Festival van Vlaanderen –
Gent en Historische Steden

Afsnee

2007 – 2009

254.171,24

Festival van Vlaanderen – Limburg /
Basilica Concerten

Tongeren

2007 – 2009

172.836,44

Festival van Vlaanderen – Mechelen

Mechelen

2007 – 2009

177.919,87

Festival van Vlaanderen –
Vlaams-Brabant

Leuven

2007 – 2009

228.754,11

Festival van Vlaanderen
Internationaal – Brussel/Europa

Brussel

2007 – 2009

457.508,23

Freemusic

Brussel

2007 – 2009

50.834,25

Funky Fun Productions

Geel

2007 – 2009

40.667,40

Happy New Ears

Kortrijk

2007 – 2009

127.085,62

Jazz en Muziek

Gent

2007 – 2009

111.835,34

November Music Vlaanderen

Oostakker

2007 – 2009

50.834,25

Personal Mountains

Peer

2007 – 2009

50.834,25

Trefpunt

Gent

2007 – 2009

91.501,65

Zonzo Compagnie (festival Oorsmeer)

Antwerpen

2007 – 2009

76.251,37

0090

Antwerpen

2008 – 2009

103.596,51

Alden Biesen Zomeropera

Bilzen

2008 – 2009

103.596,51

Contour Mechelen

Mechelen

2008 – 2009

207.193,03

Courtisane

Gent

2008 – 2009

51.295,36

Festival Ten Vrede

Diksmuide

2008 – 2009

100.579,14

Festivalitis

Antwerpen

2008 – 2009

80.463,31

Folioscope

Brussel

2008 – 2009

62.359,07

Fonk

Kessel-Lo

2008 – 2009

100.579,14

Het Theaterfestival

Antwerpen

2008 – 2009

176.013,50

Humorologie

Marke

2008 – 2009

201.158,28

Internationaal Straattheaterfestival

Gent

2008 – 2009

233.343,60
150.868,71

Ku(n)st

Sint-Andries

2008 – 2009

PeyMey Diffusion

Laken

2008 – 2009

62.359,07

TarTarT

Leffinge

2008 – 2009

207.193,03

Theater op de Markt

Hasselt

2008 – 2009

336.940,12

Time Festival

Gent

2008 – 2009

207.193,03

Triënnale Hasselt

Hasselt

2008 – 2009

201.158,28

Totaal

7.126.906,74
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10.4.7.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Bâtard Festival Brussels

Schaarbeek

Bâtard Festival

25.000,00

Durga

Antwerpen

Indiaas Filmfestival

10.000,00

Europees Filmfestival van Brussel

Elsene

Europees Filmfestival van Brussel

25.000,00

Internationaal Mime Square Festival

Aarschot

Internationaal Mime Square
Festival

30.000,00

Jazz Brugge

Sint-Kruis

Jazz Brugge

25.000,00

Orfeoproducties

Mortsel

Internationaal Stemmenfestival

10.000,00

Rembetika

Lissewege

Brugges Festival

25.000,00

Such Long Ideas

Schaarbeek

Momentum #3

Totaal

BEDRAG IN EURO

15.000,00
165.000,00

10.4.8.

Sociaal-artistiek

		

10.4.8.1.

ORGANISATIE

Meerjarige werkingssubsidies

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

De Figuranten

Kortrijk

2006 – 2009

191.612,69

De Unie der Zorgelozen

Kortrijk

2006 – 2009

310.723,28

De Vieze Gasten

Gent

2006 – 2009

310.723,28

Sering

Borgerhout

2006 – 2009

258.936,06

Victoria Deluxe

Gent

2006 – 2009

310.723,28

Compagnie Tartaren

Leuven

2008 – 2009

140.683,58

Globe Aroma

Brussel

2008 – 2009

100.488,27

klein Verhaal

Brugge

2008 – 2009

175.854,47

Rocsa

Gent

2008 – 2009

127.620,10

Wit.h

Harelbeke

2008 – 2009

Totaal

130.634,75
2.057.999,76

		

10.4.8.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Recyclart

Brussel

Los Marolles

10.000,00

Tutti Fratelli

Antwerpen

Theaterproductie en ateliers
rond Brecht en de "Luizenopera"

45.000,00

De Brigittines

Brussel

Buurtopera/Walter Hus

10.000,00

Centrum Bruno Renson

Nieuwerkerken

Bibelots Uit de Kast

20.000,00

Zinneke

Brussel

Zinneke Parade 2008

10.000,00

Brussel Behoort Ons Toe

Brussel

Stad in beweging/ een beweging
in de stad

30.000,00

Het Vervolg

Heusden-Zolder

De Fruitbeurs

30.000,00

Volkshogeschool Regio Antwerpen

Berchem

ccMobil

20.000,00

fiëbre

Antwerpen

Murga

50.000,00

City Mine(d)

Brussel

Micpuc 08

35.000,00

Buurtwerk Posthof

Berchem

Tzennekik 2008

Totaal

BEDRAG IN EURO

15.000,00
275.000,00
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10.4.9.

Kunsteducatie

		

10.4.9.1.

Meerjarige Werkingssubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

De Kunstbank

Brussel

2006 – 2009

207.636,68

De Veerman

Antwerpen

2006 – 2009

207.636,68

RASA

Sint-Niklaas

2006 – 2009

207.636,68

Belgisch Afrikaans Slagwerk

Gent

2007 – 2009

50.991,33

Jeugd en Muziek Vlaanderen

Brussel

2007 – 2009

790.365,57

Matrix, Studie- en Documentatiecentrum Nieuwe Muziek

Leuven

2007 – 2009

50.991,33

Met-X

Sint-Jans-Molenbeek

2007 – 2009

244.758,37

Musica (Impulscentrum voor Muziek)

Neerpelt

2007 – 2009

713.878,58

Studio Noise Gate

Liedekerke

2007 – 2009

50.991,33

Aifoon

Gent

2008 – 2009

103.528,39

Art Basics for Children

Brussel

2008 – 2009

207.056,78

Mus-e Belgium

Ukkel

2008 – 2009

103.528,39

Totaal

2.939.000,11

		

10.4.9.2.

Projectsubsidies

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

Vormingscentrum Foyer

Sint-Jans-Molenbeek

Project X: fase 2

20.000,00

Cacao Bleu

Gent

D3D: een danseducatieve
tentoonstelling op maat van
culturele instellingen

20.000,00

Artforum

Leuven

KRAAK!

20.000,00

Nat Gras

Antwerpen

Schaapwel

Totaal

BEDRAG IN EURO

25.000,00
85.000,00
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10.4.10. Kunstencentra en werkplaatsen
		
10.4.10.1.
			

Meerjarige Werkingssubsidies
Kunstencentra

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

De Werf

Brugge

2006 – 2009

1.032.788,27

Kaaitheater

Brussel

2006 – 2009

1.549.182,41

kunstencentrum nOna

Mechelen

2006 – 2009

619.672,96

Kunstencentrum Vooruit

Gent

2006 – 2009

2.065.576,54

Monty

Antwerpen

2006 – 2009

547.377,78

Stuk

Leuven

2006 – 2009

1.549.182,41

Villanella

Antwerpen

2006 – 2009

485.410,49

Wereldculturencentrum
Zuiderpershuis

Antwerpen

2006 – 2009

1.032.788,27

Argos

Brussel

2008 – 2009

621.072,70

Augustinus Muziekcentrum (AMUZ)

Antwerpen

2008 – 2009

150.745,80

Behoud de Begeerte

Antwerpen

2008 – 2009

341.690,48

Beursschouwburg

Brussel

2008 – 2009

879.350,50

Buda Kunstencentrum

Kortrijk

2008 – 2009

828.096,93

Extra City

Antwerpen

2008 – 2009

467.311,98

Kunstencentrum BELGIE

Hasselt

2008 – 2009

381.889,36

Moussem

Borgerhout

2008 – 2009

200.994,40

Netwerk

Aalst

2008 – 2009

602.983,20

Rataplan

Borgerhout

2008 – 2009

414.048,46

S.M.A.K.

Gent

2008 – 2009

693.430,68

VictoriaNieuwpoort

Gent

2008 – 2009

1.306.463,60

WIELS

Vorst

2008 – 2009

401.988,80

Z33

Hasselt

2008 – 2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

103.512,12
16.275.558,14
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Werkplaatsen

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Gentlemanagement

Gent

2007 – 2009

BEDRAG IN EURO
122.059,41

Keremos

Gent

2007 – 2009

101.716,18

Kultuurburo Link

Heist-op-den-Berg

2007 – 2009

101.716,18

Rock'O Co

Gent

2007 – 2009

152.574,27

AIR Antwerpen

Antwerpen

2008 – 2009

50.248,60

Auguste Orts

Brussel

2008 – 2009

40.198,88

Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten

Brussel

2008 – 2009

150.745,80

Constant

Sint-Gillis

2008 – 2009

124.616,53

Danscentrum Jette

Jette

2008 – 2009

100.497,20

De Pianofabriek Kunstenwerkplaats

Sint-Gillis

2008 – 2009

175.870,10

detheatermaker

Antwerpen

2008 – 2009

120.596,64

Firefly

Anderlecht

2008 – 2009

103.512,12

FLACC

Genk

2008 – 2009

221.093,84

FoAM

Sint-Jans-Molenbeek

2008 – 2009

103.512,12

Lab[au]

Brussel

2008 – 2009

77.382,84

Les Bains::Connective

Vorst

2008 – 2009

103.512,12

Margarita Production

Brussel

2008 – 2009

160.795,00

Nadine

Elsene

2008 – 2009

258.277,80

Nieuw Internationaal Cultureel Centrum (NICC)

Antwerpen

2008 – 2009

100.497,20

Passa Porta

Brussel

2008 – 2009

100.497,20

Q-O2

Brussel

2008 – 2009

124.616,53

Vrijstaat O. (werkplaats Exil)

Oostende

2008 – 2009

251.243,00

WP Zimmer

Antwerpen

2008 – 2009

310.536,35

Totaal

3.156.315,91

10.4.11. Letteren
		

10.4.11.1.

Periodieke publicaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

A Prior Magazine – MARK

Gent

2006 – 2009

50.573,71

De Witte Raaf – The White Raven

Brussel

2006 – 2009

70.803,28

Etcetera – Theaterpublicaties

Brussel

2006 – 2009

65.745,90

Gonzo

Tienen

2006 – 2009

30.344,26

Orgelkunst

Hoegaarden

2006 – 2009

15.172,13

Streven

Antwerpen

2006 – 2009

25.286,89

Vlaanderen – Kunsttijdschrift
Vlaanderen

Sint-Andries

2006 – 2009

50.573,71

<H>ART

Edegem

2008 – 2009

50.000,00

Gagarin – Gaga

Antwerpen

2008 – 2009

25.500,00

Oase – Die Keure

Brugge

2008 – 2009

8.000,00

OKV – Openbaar Kunstbezit Vlaanderen

Antwerpen

2008 – 2009

25.500,00

Rekto:Verso

Sint-Amandsberg

2008 – 2009

Totaal

BEDRAG IN EURO

25.500,00
442.999,88
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10.4.11.2.

Niet-periodieke publicaties

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

Koen van den Broek

Schilde

Angle

BEDRAG IN EURO
5.000,00

Garant

Antwerpen

Over wat ik nog wil schrijven

5.000,00

Lannoo

Tielt

Ontmoetingen met de kinder- en
jeugdliteratuur

5.000,00

Lannoo

Tielt

Land aan de afgrond. Het malgoverno
van de Belgische politiek (1978-1981)

3.500,00

MER.

Gent

Why October?

5.000,00

Efemera

Brussel

Citygraphy2

5.000,00

Ludion

Antwerpen

Roger Raveel, de tekeningen

8.000,00

Ludion

Antwerpen

Karel Dierickx

7.500,00

Editions and Productions

Gent

De Kromme Weg. Verzamelde opstellen
1981-1989- Geert Bekaert

5.000,00

Oogachtend

Leuven

Atleten van het hart

2.000,00

Petraco-Pandora

Antwerpen

Oscar Jespers Briefwisseling

4.000,00

Davidsfonds

Leuven

Hoofd- en bijzaak. Portretschilderkunst
in Vlaanderen van 1400 tot nu

2.250,00

Davidsfonds

Leuven

De Boergondische vorsten

2.500,00

Lannoo

Tielt

ScheiSSeimer Herinneringen aan
Duitsland 1944-1946

4.000,00

Lannoo

Tielt

Wat komt na het theater? Een
geschiedenis van het moderne toneel
door de ogen van Antonin Artaud

1.300,00

MER Paper kunsthalle

Gent

Benjamin Verdonck Werk / Some work

3.500,00

Snoeck

Gent

Hugo Heirman

1.750,00

Snoeck

Gent

Aspecten van de Belgische kunst na '45.
Deel II

2.200,00

Cimatics

Brussel

A/V

2.500,00

WZW Editions and Productions

Gent

Spoorloos. Verzamelde opstellen Geert
Bekaert 1986 - 1990

2.000,00

Davidsfonds

Leuven

Schoonheid van toen. Antiek in de Lage
Landen 800-1958

2.000,00

Totaal

79.000,00
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10.4.12. Muziek
		
10.4.12.1.
			

Meerjarige werkingssubsidies
Muziekensembles

ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

Anima Eterna

Berchem

2007 – 2009

813.729,42

Blindman

Brussel

2007 – 2009

178.003,31

Bonk / Flat Earth Society (FES)

Gent

2007 – 2009

152.574,27

Brussels Jazz Orchestra

Mechelen

2007 – 2009

254.290,44

Capilla Flamenca

Leuven

2007 – 2009

203.432,36

Champ d’Action

Antwerpen

2007 – 2009

381.435,67

Collegium Instrumentale Brugense

Sint-Andries

2007 – 2009

254.290,44

Collegium Vocale Gent

Gent

2007 – 2009

1.118.877,96

Emanon

Opdorp

2007 – 2009

127.145,22

Ensemble Explorations

Lovenjoel

2007 – 2009

142.402,65

Hermesensemble

Berchem

2007 – 2009

127.145,22

Het Collectief

Schaarbeek

2007 – 2009

50.858,09

Het Spectra Ensemble

Ledeberg

2007 – 2009

254.290,44

Huelgas Ensemble

Leuven

2007 – 2009

233.947,21

I Solisti del Vento

Antwerpen

2007 – 2009

152.574,27

Ictus

Vorst

2007 – 2009

478.066,04

Il Fondamento

Brussel

2007 – 2009

498.409,27

Il Gardellino

Brugge

2007 – 2009

152.574,27

La Petite Bande

Leuven

2007 – 2009

610.297,07

Les Muzisoeurs / Tribe

Sint-Amandsberg

2007 – 2009

50.858,09

Nefertiti / Mâäk's Spirit

Vorst

2007 – 2009

76.287,13

Octurn

Vorst

2007 – 2009

101.716,18

Oxalys

Brussel

2007 – 2009

223.775,59

Prometheus Ensemble

Londerzeel

2007 – 2009

386.521,48

Spiegel String Quartet

Brakel

2007 – 2009

91.544,56

Symfonieorkest Vlaanderen

Brugge

2007 – 2009

1.118.877,96

Zefiro Torna

Mechelen

2007 – 2009

122.059,41

Psallentes

Leuven

2008 – 2009

Totaal

25.124,30
8.381.108,32

Concertorganisaties

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

(K-RAA-K)³

Gent

2007 – 2009

132.231,03

Concertgebouw Brugge

Brugge

2007 – 2009

2.542.904,44

De Spiegel

Sint-Niklaas

2007 – 2009

76.287,13

De Verenigde Cultuurfabrieken

Gent

2007 – 2009

101.716,18

Handelsbeurs

Gent

2007 – 2009

203.432,36

JazzLab Series

Gent

2007 – 2009

152.574,27

Kolonie

Dilsen-Stokkem

2007 – 2009

40.686,47

Muziekcentrum De Bijloke Gent

Gent

2007 – 2009

762.871,33

NMT Productions

Koekelberg

2007 – 2009

50.858,09

Stichting Logos

Gent

2007 – 2009

Totaal

127.145,22
4.190.706,52
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Muziekclubs

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

Subsidieperiode

BEDRAG IN EURO

4AD

Diksmuide

2007 – 2009

305.148,53

5 voor 12

Antwerpen

2007 – 2009

406.864,71

Ancienne Belgique

Brussel

2007 – 2009

915.445,60

Cactus Muziekcentrum

Sint-Andries

2007 – 2009

305.148,53

De Kreun

Kortrijk

2007 – 2009

244.118,83

De Zwerver

Leffinge

2007 – 2009

279.719,49

Democrazy

Gent

2007 – 2009

162.745,88

Gemeenschapscentrum De Vaartkapoen
/ Vk*concerts

Sint-Jans-Molenbeek

2007 – 2009

152.574,27

Het Depot

Leuven

2007 – 2009

152.574,27

Jeugdhuis Trefcentrum Y'
(Kultuurkaffee)

Elsene

2007 – 2009

50.858,09

Muziekcentrum Dranouter

Heuvelland (Dranouter)

2007 – 2009

55.943,90

Muziekcentrum Nijdrop

Opwijk

2007 – 2009

203.432,36

Muziekodroom

Hasselt

2007 – 2009

406.864,71

Muziekpublique

Elsene

2007 – 2009

101.716,18

N9 (Driewerf Hoera)

Eeklo

2007 – 2009

244.118,83

't Ey

Belsele

2007 – 2009

30.514,85

't Smiske

Asse

2007 – 2009

30.514,85

TRX (Muziekcentrum Trix)

Borgerhout

2007 – 2009

127.145,22

Villarte

Sint-Truiden

2007 – 2009

Totaal

55.943,90
4.231.393,00

159

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Detail subsidieoverzichten Kunsten

		
10.4.12.2.
			

Projectsubsidies			
Muziekensembles

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Orkest der Lage Landen

Mol

Werking januari – april 2008

januari – april

Musiciens sans Frontières

Mortsel

Think of One – Camping Shaâbi

januari – april

15.000,00

B'Rock

Gent

Werking januari – april 2008

januari – april

60.000,00

DJ Bigband

Gent

Around the world in 80 beats

januari – april

10.000,00

Zita Swoon

Hoboken

Werking januari – april 2008

januari – april

15.000,00

DJ Bigband

Gent

Around the world in 80 beats

mei – augustus

20.000,00

Zita Swoon

Hoboken

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

15.000,00

Orkest der Lage Landen

Mol

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

15.000,00

Octopus

Antwerpen

Hohe Messe

mei – augustus

3.000,00

B'Rock

Gent

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

25.000,00

Choux de Bruxelles

Laken

Werking Jaune Toujours en Mec
Yek mei – augustus 2008

mei – augustus

15.000,00

Musiciens sans Frontières

Mortsel

Think of One presents Camping
Shaâbi

mei – augustus

15.000,00

Graindelavoix

Antwerpen

Werking Graindelavoix
september – december 2008:
Cecus/Missa Maria Magdelena
en Poissance d'amours

september –
december

21.000,00

Octopus

Antwerpen

Weihnachtsoratorium –
J.S. Bach

september –
december

2.000,00

Rans

Etterbeek

Kerstliedjes en Carols

september –
december

9.000,00

Aranis

Sint-GillisWaas

Songs From Mirage

september –
december

5.000,00

Orkest der Lage Landen

Mol

Projectsubsidie Orkest der
Lage Landen

september –
december

5.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO
30.000,00

280.000,00

Concertorganisaties

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

De Centrale / Intercultureel
Centrum De Centrale

Gent

Orpheus – Zuid-oost Europese
muziek

januari – april

BEDRAG IN EURO
15.000,00

Finigo

Borgerhout

Feels Like Home,
a Randy Newman Project

januari – april

20.000,00

Middagconcerten van Antwerpen

Schoten

Klassieke middagconcerten
voor ouderen

januari – april

9.000,00

Koorlink

Antwerpen

Koorcyclus A Capella
Antwerpen – Kempen

januari – april

3.000,00

De Nieuwe Reeks

Borgerhout

Concertcyclus voorjaar 2008

januari – april

7.000,00

Youkali

Antwerpen

Het Draagbare Paradijs

januari – april

10.000,00

Kardelen

Gent

Ottomaanse klassieke muziek

januari – april

4.000,00

Antwerpse
Kathedraalconcerten

Berchem

Internationaal Orgelfestival
2008

mei – augustus

2.500,00

Gents Orgelcentrum

Lochristi

Orgelfestival

mei – augustus

2.500,00

De Nieuwe Reeks

Borgerhout

Newnoise 2008

mei – augustus

4.000,00

Festival der Voorkempen

Schilde

Klassieke concerten
mei – augustus 2008

mei – augustus

2.500,00

Orgelkring Limburg

Hasselt

Internationale
Orgelconcerten Hasselt 2008

mei – augustus

2.000,00
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Kultuurgemeenschap Haringe
(Vrienden van het Hist. Van
Peteghemorgel)

Haringe
(Poperinge)

Zomerse Orgelconcerten 2008

mei – augustus

Odradek

Gent

Werking mei-augustus 2008

mei – augustus

3.000,00

De Centrale / Intercultureel
Centrum De Centrale

Gent

Paroles d'Afrique

mei – augustus

15.000,00

Koorlink

Antwerpen

Koorcyclus A Capella
Antwerpen – Kempen

september –
december

1.000,00

Middagconcerten van Antwerpen

Schoten

Klassieke middagconcerten
voor ouderen

september –
december

2.000,00

Festival der Voorkempen

Schilde

Festival der Voorkempen
– organisatie klassieke
concerten in de Voorkempen:
periode september – december
2008

september –
december

1.500,00

MORF

Mechelen

Dubbel Gaan, en de tijd
daartussen

september –
december

1.500,00

De Nieuwe Reeks

Kessel-Lo

De Nieuwe Reeks:
najaarsseizoen 2008

september –
december

3.000,00

Totaal

2.500,00

111.000,00

Muziekclubs

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

BEDRAG IN EURO

Kinky Star

Gent

Werking januari – april 2008

januari – april

10.000,00

Cultureel Platform Buster

Antwerpen

Buster Jazz

januari – april

5.000,00
2.000,00

Bang Zoom Noise Produktions

Kortrijk

Werking januari – april 2008

januari – april

Hot Club de Gand

Gent

Werking januari – april 2008

januari – april

7.000,00

Scheld'apen

Berchem

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

15.000,00

Recyclart

Brussel

The Holidays

mei – augustus

15.000,00

Cultureel Platform Buster

Antwerpen

Buster

september –
december

2.000,00

Recyclart

Brussel

Werking september – december

september –
december

9.000,00

Scheld'apen

Berchem

Muziekclub Scheld'apen
september – december 2008

september –
december

10.000,00

Totaal

75.000,00

Muziekfestivals

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

ParkJazz

Kortrijk

ParkJazz 2008

mei – augustus

5.000,00

Belgian Brass

Tielt-Winge

Ist International Belgian
Brass Academy

mei – augustus

6.000,00

Etoiles Polaires

Temse

'08 festival – Montreal –
Toronto A/R

september –
december

Totaal

BEDRAG IN EURO

10.000,00
21.000,00
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Werkplaatsen

			
ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECT

PERIODE

Supersonic Spectacular

Houthalen

Werking januari – april 2008

januari – april

10.000,00

ISCM-Vlaanderen

Brussel

Organisatie 2e ISCM-dag

januari – april

4.000,00

Kinky Star

Gent

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

10.000,00

Supersonic Spectacular

Houthalen

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

10.000,00

Zephyrus

Gent

Werking mei – augustus 2008

mei – augustus

8.000,00

Kinky Star

Gent

Werking september – december
2008

september –
december

7.000,00

Zephyrus

Gent

Werking september – december
2009

september –
december

5.000,00

Supersonic Spectacular

Houthalen

Werking september – december
2010

september –
december

7.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

61.000,00

				

Ontwikkelingsgerichte beurzen muziek

VOORNAAM

NAAM

Kaat

De Windt

BEDRAG IN EURO

Walter

Hus

3.000,00
25.000,00

Totaal

28.000,00

			

Projectbeurzen muziek

VOORNAAM

NAAM

Project

Laïla

Amezian

Blast

BEDRAG IN EURO
8.000,00

Creatieopdrachten muziek

			
VOORNAAM

NAAM

OPDRACHTGEVER

OPDRACHTWERK

Frank

Agsteribbe

Vocaal ensemble Arc Sonore

een vocale compositie voor
mannenensemble

1.000,00

Pierre

Bartholomée

Gift

Wintry Day

1.500,00

Stefaan

Blancke

De Krijtkring

een gezamenlijk werk voor
4 percussionisten en 5 blazers
(met Yussif Indrissu)

1.800,00

Luc

Brewaeys

Jeugd en Muziek Vlaanderen

Shadows with melodies: een werk
voor symfonisch orkest

1.800,00

Luc

Brewaeys

Concertgebouw Brugge

een werk voor ensemble, voor fluit,
3 saxofoons, 3 trompetten,
3 trombones, hoorn, piano en bas

2.500,00

Ludo

Claesen

Internationale Koorwedstrijd van Vlaanderen

Triptiek voor koor

Tom

De Haes

Brassband Buizingen

een groot concertwerk voor
brassband

1.200,00

Tom

De Haes

Koninklijke fanfare Moed en
Volharding

een wedstrijdwerk voor fanfare

1.200,00

Tom

De Haes

Koninklijke harmonie De
Verenigde Sint Katarinavrienden

The spiked wheel: een werk voor
harmonieorkest

1.200,00

Hans

De Jong

Kon.Fanfare De Berthoutzonen

Sax concerto I: een groot concertant
wedstrijdwerk voor saxofoon en
fanfare

2.500,00
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Johan

De Smet

De Werf

een werk voor theatermuziek

1.200,00

Jean

Delouvroy

Callaert Geert

Eisberge: een ééndelige compositie
voor pianosolo

1.000,00

Hanne

Deneire

Stichting Logos

Promenade: een muzikale compositie
voor robotorkest van het M&M
ensemble

2.000,00

Hanne

Deneire

Sacred Places

Kink 1: Anna - Kink 2 : Taiko - Kink 3:
Stilte – Kink 4 : Mix - een solo voor cello
van 10', een koorwerk van 15', muziek
voor drums en tenor van 15', en een
compositie voor vier muzikanten van 10'

2.500,00

Frans

Geysen

Spanhove Bart

een werk voor blokfluitsolo

Norbert

Goddaer

Koninklijke fanfare St.
Cecilia

Sporen: een werk voor fanfare

1.200,00

Jan

Goovaerts

Zonzo Compagnie

Le roi de loges: een origineel werk

3.400,00

Robin

Hayward

Q-O2

Jan Van Gorp: een werk voor altviool,
hoorn, trombone en tuba

1.200,00

Kevin

Houben

Fanfare Musica Nova

een concertwerk voor fanfare

Kevin

Houben

Kon.fanfare Kempenbloei
Achel

een werk voor fanfare

Daan

Janssens

Trefpunt

Verwandlung: een muziekstuk voor
piano

500,00

Bert

Joris

Gemeentebestuur Edegem

Theonomie: een suite voor brassensemble voor dubbel koperensemble

2.400,00

Bert

Joris

Brussels Jazz Orchestra

Ten years Ago – Teulada – Taraf –
Coloriage – Giséle: vijf bigband
composities

2.500,00

Hans

Lamal

Deppe Astrid

Travels: een suite voor gitaarduo

1.000,00

André

Laporte

Emanon ensemble

Greenpiece: een werk voor
kamermuziek voor blaaskwintet en
piano

2.000,00

Wouter

Lenaerts

Soc,Cult,Vereniging Vlaanderen Morgen Rotselaar

Metamorphosen voor hobo en harp:
een kleine Frans Drijverssuite voor
harp en hobo

1.250,00

Frank

Nuyts

Abe Nozomi

een werk voor een grote
concertmarimba voor marimba solo

750,00

Frank

Nuyts

Ensemble Leporello

een werk voor piano

1.200,00

Frank

Nuyts

Musa Horti

The Accidental Martyr: een werk voor
a capella rond het thema van dit
festival, Belijders & Martelaren, voor
SATB met een minimumduur van 6'

1.200,00

Peter

Pieters

Beiaardcomité

From Dawn till Dusk: een werk voor
beiaardsolo

Stefan

Prins

De Nieuwe Reeks

NOT I: een werk voor elektrische
gitaar en live-electronics

1.500,00

Nico

Sall

Zwerm

Icons of pleasure

1.200,00

Johan

Sluys

Orgelkring Brussel

Lumen de Lumine: een werk voor orgel
en viool

Willy

Soenen

Jeugd en Muziek

Peer Gynt: een musical voor 4 zangsolisten, gemengd koor en orkest

3.500,00

Paul

Steegmans

Kathedraalkoor

een a suite met profaan karakter
voor vier- tot achtstemmig gemengd
koor en voor piano vierhandig

1.100,00

Piet

Swerts

Brass-aux-saxes

Antifona: een concertwerk voor
fanfareorkest

3.000,00

Peter

Swinnen

Het Spectra ensemble

een dubbel strijkkwartet, ensemble
en live electronics

1.200,00

Jelle

Tassyns

Van Wauwe Annelien

een werk in het kader van de Hulsta
International Woodwind Competition
2008, voor klarinet solo

Jelle

Tassyns

Kon.fanfare Kempenbloei
Achel

een werk met de naam 'symfonie n°1'
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Jelle

Tassyns

Hermesensemble

The hollow men: een opdrachtwerk
voor instrumentaal ensemble

Bram

Van Camp

Cultuurcentrum De Schakel

een werk voor hobo

Bram

Van Camp

Hermesensemble

voor instrumentaal ensemble van 19
musici

2.200,00

Hans

Van Daele

Woord in Beeld

Die spitze: hedendaags kamermuziekwerk voor zang, dans en piano

1.700,00

Jan

Van der
Roost

Musica Reservata

Clarinet concerto: een concerto
voor klarinet en symfonieorkest

5.000,00

Tom

Van Dyck

BDL productions

Band of birds – Tradivartious – zeebenen: drie composities voor bigband

1.700,00

Luc

Van Hove

I Solisti del Vento

een werk voor instrumentaal ensemble
voor 'die harmonie' bezetting

2.000,00

Maarten

Van Ingelgem

Pamina vzw

The entertainers: een werk voor
fluitenkwartet

1.200,00

Jan

Van
Landeghem

Belgian Brass

The wisdom of the playing koalas:
een werk voor koperensemble

1.500,00

Jan

Van Outryve

Nunc

koorcompositie

1.700,00

Annelies

Van Parijs

Stichting Orkest De Volharding

Canzon: een nieuw muziekwerk voor
fluit, hoorn, 3 x saxofoon, 3x trombone, 3x trompet, contrabas/basgitaar en piano

3.000,00

Erwin

Vann
(Vanslembrouck)

DJ Bigband

een werk voor zowel elektronische
als akoustische instrumenten

3.500,00

Erwin

Vann
(Vanslembrouck)

1x2x3

compositie voor zowel elektronische
als akoestische muziek

3.500,00

Joris

Vanvinckenroye

Aranis ensemble

Song from mirage: een werk voor
kamerorkest

1.200,00

Esther

Venrooij

Kunstencentrum Vooruit

Impromptu Dahlia: een werk voor
piano en elektronica

1.000,00

Serge

Verstockt

Blindman

kamermuziekwerk voor saxofoonkwartet, 2 stemmen, contrafagot,
percussie, klarinet, tuba,
elektronica, cello, contrabas en harp

1.200,00

Steve

Willaert

Gemeentebestuur Edegem

Sonics for brass: een suite voor
koperensemble

1.500,00

Stevie

Wishart

Q-O2

een werk voor altviool
en electronica

Totaal	

2.500,00
500,00

800,00
93.650,00
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10.4.12.4.

Opnameprojecten

Aanvrager

Projectnaam

Aktuwa

Cd 'Bord Du Nord'

2.500,00

Walpurgis

Cd 'Close My Willing Eyes'

2.500,00

Peter Hertmans Quartet

Cd 'Cadences' (voorlopige werktitel)

2.500,00

Aventura Musica

Cd 'Florizoone/Massot/Horbaczewski trio'

2.500,00

De Werf

Cd 'Saxkartel, "Yellow Sounds & Other Colours"
(W.E.R.F. 066)'

4.000,00

De Werf

Cd 'Trio Grande & Matthew Bourne (W.E.R.F. 067)'

4.000,00

Broedbloeders

Cd 'Geen helden meer' (Lenny & de Wespen)

2.500,00

Hijaz

Cd 'Dunes'

2.500,00

Tommigun

Cd 'Tommigun'

2.000,00

Graindelavoix

Cd 'Poissance d'Amours'

2.000,00

Paraplu

Cd 'Tim Vanhamel'

4.000,00

Fermata

Cd 'Bajadillas'

4.000,00

Belgian Brass

Cd 'Flemish Music for Belgian Brass'

4.000,00

Eleonor

Cd 'Eleonor'

2.500,00

Artrisjok

Cd 'Sjansons patinées'

2.300,00

Choux de Bruxelles

Cd 'Mec Yek'

2.300,00

Fruit Company

Cd 'Guy van Nueten: piano solo'

2.300,00

Kinky Star

Cd 'We've got speakers on the outside of our spacecraft'

2.300,00

San Khapaw

Cd 'Ville Luminiére'

2.300,00

Enjeu

Cd 'White Wircle Crime Club: Pictures of Stares'

2.300,00

De Werf

Cd 'Robin Verheyen: Painting Space'

2.300,00

De Werf

Cd 'Ben Sluijs: Harmonic Integration'

2.300,00

Emmanuel Durlet Fonds

Cd 'Edoardo Torbianllei vertolkt pianowerken
van Emmanuel Durlet'

2.300,00

Les Muzisoeurs

Cd 'The Tribe Band'

2.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

64.200,00
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10.5.

Subsidieoverzichten Erfgoed

10.5.1.

Musea

		

10.5.1.1.

Overzicht erkende musea

NAAM MUSEUM

Statuut

Erkend sinds

Niveau

Gent – Design Museum

GEM

22/01/1999

L

Gent – Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

GEM

22/01/1999

L

Gent – Museum voor Schone Kunsten

GEM

22/01/1999

L

Gent – Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

GEM

22/01/1999

L

Ieper – Samenwerkingsverband Stedelijke Musea Ieper

GEM

15/02/1999

L

Genk – Openluchtmuseum Bokrijk

VZW

15/02/1999

L

Antwerpen – Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim

GEM

15/02/1999

L

Antwerpen – Etnografisch Museum

GEM

15/02/1999

L

Antwerpen – Museum Plantin-Moretus

GEM

15/02/1999

L

Deurle – Museum Dhondt-Dhaenens

ION

22/03/1999

R

Deurne – Provinciaal Museum Sterckshof-Zilvercentrum

PROV

22/03/1999

L
B

Lommel – Museum Kempenland

VZW

15/01/2006

Tongeren – Provinciaal Gallo-Romeins Museum

PROV

29/03/1999

L

Kortrijk – Nationaal Vlas-, Kant- en Linnenmuseum

VZW

29/03/1999

R

Brugge – Groeningemuseum

GEM

29/03/1999

L

Brugge – Stedelijk Museum voor Volkskunde

GEM

25/05/1999

B

Kortrijk – Stedelijke Musea Kortrijk

VZW

25/05/1999

R

Brugge – Samenwerkingsverband Memlingmuseum –
St.-Janshospitaal en Museum Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

GEM

31/05/1999

L

Oostende – Samenwerkingsverband Museum voor Moderne Kunst –
Oostende en Museum Constant Permeke – Jabbeke

PROV

31/05/1999

L

Grimbergen – Museum voor de Oudere Technieken

VZW

31/05/1999

R

Sint-Truiden – Museum Vlaamse Minderbroeders

VZW

31/05/1999

R

Deinze – Museum van Deinze en de Leiestreek

GEM

31/05/1999

R

Leuven – Stedelijke Musea

GEM

29/10/1999

R

Antwerpen – Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen

GEM

20/03/2000

L

Gent – Samenwerkingsverband Provinciaal Museum Velzeke – Ename

PROV

20/03/2000

R

Antwerpen – Provinciaal Diamantmuseum

PROV

27/04/2000

R
B

Lokeren – Stedelijk Museum

GEM

27/04/2000

Gent – Museum Dr. Guislain

VZW

18/07/2000

L

Hasselt – Nationaal Jenevermuseum

VZW

6/04/2001

R

Gent – Huis van Alijn

VZW

23/05/2001

R

Gent – De Wereld van Kina

GEM

23/05/2001

R

Hasselt – Stadsmus

GEM

8/11/2001

B

Mechelen – Stedelijke Musea

GEM

8/05/2002

R

Lier – Stedelijke Musea Lier

GEM

8/05/2002

B

Izegem – Stedelijke Izegemse Musea

GEM

3/02/2003

B
B

Mol – Jacob Smitsmuseum

GEM

25/04/2003

Antwerpen – Modemuseum

PROV

28/04/2003

L

Mechelen – Speelgoedmuseum

VZW

14/07/2003

R

Hasselt – Stedelijk Modemuseum

GEM

3/09/2003

B

Veurne – Bakkerijmuseum Walter Plaetinck

VZW

3/09/2003

R

Tienen – Museumsite Tienen

GEM

3/09/2003

R
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Koksijde – Ten Duinen 1138

GEM

28/04/2004

B

Turnhout – Tram 41

GEM

28/04/2004

R

Maaseik – Samenwerkingsverband Maaseiker Musea

GEM

28/04/2004

R

Antwerpen – FotoMuseum Provincie Antwerpen

PROV

29/11/2004

R

Leuven – Sportmuseum Vlaanderen

VZW

30/05/2005

R

Drogenbos – Museum Felix De Boeck

VZW

30/05/2005

B

Alveringen – Museum George Grard

VZW

30/05/2005

B

Brugge – Bruggemuseum

GEM

15/09/2005

R

Essen – Karrenmuseum

VZW

8/05/2006

B

Machelen aan de Leie – Roger Raveelmuseum

ION

8/05/2006

R

Poperinge – Talbot House

VZW

8/05/2006

B

Roeselare – Wielermuseum

GEM

8/05/2006

B
R

Zonnebeke – Memorial Museum Passchendaele 1917

GEM

29/04/2008

Poperinge – Hopmuseum

GEM

29/04/2008

B

Dendermonde – Stedelijke Musea

GEM

29/04/2008

B

L= landelijk niveau

R= regionaal niveau

		

Werkingssubsidies musea

10.5.1.2.

B= basis niveau

1. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het landelijke niveau
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

Groeningemuseum

Brugge

BEDRAG IN EURO
250.000

Samenwerkingsverband Memlingmuseum – St.-Janshospitaal
en Museum Onze-Lieve-Vrouw ter Potterie

Brugge

250.000

Samenwerkingsverband Stedelijke Musea

Ieper

250.000

Samenwerkingsverband Museum voor Moderne Kunst – Oostende
en Museum Constant Permeke – Jabbeke

Oostende

250.000

Design Museum

Gent

250.000

Stedelijk Museum voor Actuele Kunst

Gent

250.000

Museum voor Schone Kunsten

Gent

250.000

Museum voor Industriële Archeologie en Textiel

Gent

250.000

Museum Dr. Guislain

Gent

250.000

Openluchtmuseum voor Beeldhouwkunst Middelheim

Antwerpen

250.000

Etnografisch Museum

Antwerpen

250.000

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

250.000

Samenwerkingsverband Kunstmusea Antwerpen

Antwerpen

250.000

Provinciaal Museum Sterckshof – Zilvercentrum

Deurne

250.000

Modemuseum

Antwerpen

250.000

Openluchtmuseum Bokrijk

Genk

250.000

Provinciaal Gallo-Romeins Museum

Tongeren

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIE LIMBURG

TOTAAL

250.000
4.250.000
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2. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het regionale niveau
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

Stedelijke Musea Kortrijk

Kortrijk

BEDRAG IN EURO
50.000

Nationaal Vlas- Kant- en Linnenmuseum

Kortrijk

50.000

Bakkerijmuseum Walter Plaetinck

Veurne

50.000

Bruggemuseum

Brugge

50.000

Museum van Deinze en de Leiestreek

Deinze

50.000

Museum Dhondt-Dhaenens

Deurle

50.000

Huis van Alijn

Gent

50.000

De Wereld van Kina

Gent

50.000

Samenwerkingsverband Provinciaal Museum Velzeke – Ename

Gent

50.000

Roger Raveelmuseum

Machelen-Zulte

50.000

Provinciaal Diamantmuseum

Antwerpen

50.000

Stedelijke Musea Mechelen

Mechelen

50.000

Speelgoedmuseum

Mechelen

50.000

Tram 41

Turnhout

50.000

FotoMuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

50.000

Nationaal Jenevermuseum

Hasselt

50.000

Samenwerkingsverband Maaseiker Musea

Maaseik

50.000

Museum Vlaamse Minderbroeders

Sint-Truiden

50.000

Stedelijke Musea Leuven

Leuven

50.000

Museum voor de Oudere Technieken

Grimbergen

50.000

Museumsite Tienen

Tienen

50.000

Sportmuseum Vlaanderen

Leuven

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PROVINCIE ANTWERPEN

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

TOTAAL

50.000
1.100.000

3. Werkingssubsidies aan erkende musea ingedeeld bij het basisniveau
PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

GEMEENTE

Stedelijke Izegemse Musea

Izegem

BEDRAG IN EURO
12.500

Stedelijk Museum voor Volkskunde

Brugge

12.500

Ten Duinen 1138

Koksijde

12.500

Museum George Grard

Gijverinkhove

12.500

Talbot House

Poperinge

12.500

Nationaal Wielermuseum

Roeselare

12.500

Lokeren

12.500

PROVINCIE OOST-VLAANDEREN
Stedelijk Museum Lokeren
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PROVINCIE ANTWERPEN
Stedelijke Musea Lier

Lier

12.500

Jakob Smitsmuseum

Mol

12.500

Karrenmuseum

Essen

12.500

Stedelijk Modemuseum

Hasselt

12.500

Museum Kempenland

Lommel

12.500

Stadsmus

Hasselt

12.500

PROVINCIE LIMBURG

PROVINCIE VLAAMS-BRABANT
Museum Felix De Boeck

Drogenbos

12.500

TOTAAL

175.000

VIA-middelen musea

638.000 euro

		
10.5.1.3.
				

Projectsubsidies ter versterking van de basisfuncties
van erkende musea

Museum

Gemeente

Projecttitel

Samenwerkingsverband Stedelijke
Musea Ieper

Ieper

Aankoop van het schilderij "Judith en
Holofernes" door Jan Thomas (1654)

Bedrag in euro
35.000,00

Museum voor Deinze en de
Leiestreek

Deinze

Aankoop 102 tekeningen van Emile Claus

20.000,00

Provinciaal Zilvermuseum
Sterckshof

Antwerpen-Deurne

Atelierarchief huis Wolfers (fase 3)

75.000,00

Provinciaal Gallo-Romeins museum

Tongeren

ARCHIE; social aware visits with interactive artefacts. Mobiele museumgids
voor interactief groepsbezoek (fase 3)

18.000,00

Fotomuseum Provincie Antwerpen

Antwerpen

Inventarisatie, conservatie en restauratie van de daguerreotypiecollectie
(fase 2)

25.000,00

Sportmuseum Vlaanderen

Hofstade

Meten met Atleten

60.000,00

Karrenmuseum

Essen

Collectievorming en automatisering
van de collectieregistratie (fase 2)

18.000,00

Museum voor Oudere Technieken

Grimbergen

Smidsmerken

20.000,00

Ten Duinen 1138

Koksijde

Registratie en inventarisatie van de
collectie (fase 2)

45.000,00

Provinciaal Gallo-Romeins Museum

Tongeren

Aankoop collectie Romeinse
voorwerpen

Openluchtmuseum voor
Beelhouwkunst Middelheim

Antwerpen

Bij-buurten op het Kiel. Naar een wijkgerichte werking van het Middelheimmuseum (fase 3)

90.000,00

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

TORAD: typografische ornamenten
repertorium van Antwerpse drukkers
1541-1600

40.000,00

Musea Stad Antwerpen

Antwerpen

Integrale toegankelijkheid (fase 2)

16.000,00

Stadsmus

Hasselt

Aankoop van pendule gesigneerd M.
Geraerts, Hasselt, ca.1820

39.000,00

Museum Dr. Guislain

Gent

Project voor de aanpassing en actualisering van onze publiekswerking aan de
groeiende diversiteit van het publiek en
de nieuwe technologie

10.000,00

Het Huis van Alijn

Gent

Uitvoering Behoud en beheersplan
depotcollecties - Meerjarenplan (fase 3)

34.000,00
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Museum voor Schone Kunsten

Gent

Restauratie van twee zestiende eeuwse
panelen op zaal

8.000,00

Museum Felix De Boeck

Drogenbos

Integratie van de identificatie,
registratie, documentatie en online
presentatie van de deelcollecties van
Felix De Boeck

Jakob Smitsmuseum

Mol

Van drie naar één. Een nieuwe,
performante website voor het Jakob
Smitsmuseum

Museum George Grard

Gijverinkhove

Van was tot brons

Stadsmus

Hasselt

Helikon (1960-1969): inhoud, werking
en invloed op het kunstlandschap in
Limburg

39.000,00

Museum Plantin-Moretus

Antwerpen

Preventieve conservatie/presentatie in
het Museum Plantin-Moretus/Prentenkabinet, Antwerpen

56.000,00

M Leuven

Leuven

Collectie in Bits en Bytes:
automatisering van de
collectieregistratie ter bevordering
van wetenschappelijk onderzoek en
ontsluiting van de Leuvense collectie
(fase 2)

85.000,00

M Leuven

Leuven

Kuuroord voor Kunst: systematische
conservatie en restauratie van de
collectie van M Leuven (fase 3)

Roger Raveelmuseum

Machelen-Zulte

Ensor en Raveel

31.000,00

t Grom-Midzeelhoeve

Sint-KatelijneWaver

Vergeten groenten en fruit uit de
abdijtuin in dialoog met hedendaagse
tuinbouw

44.000,00

25.000,00

4.000,00

7.000,00

116.000,00

TOTAAL

967.000,00

10.5.2. Archief- en documentatiecentra
		
10.5.2.1.
			

Werkingssubsidies Archieven, documentatiecentra
en bewaarbibliotheken

1. Archiefinstellingen op basis van maatschappelijk-filosofische stromingen
ORGANISATIE

GEMEENTE

KADOC vzw

Leuven

1.750.000,00
1.335.000,00

AMSAB-ISG vzw

Gent

Liberaal Archief vzw

Gent

ADVN vzw

Antwerpen

Totaal

BEDRAG IN EURO

763.000,00
1.152.000,00
5.000.000,00

2. Archiefbank Vlaanderen
ORGANISATIE

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

KADOC vzw

Leuven

67.250,00

AMSAB-ISG vzw

Gent

67.250,00

Liberaal Archief vzw

Gent

67.250,00

ADVN vzw

Antwerpen

Totaal

67.250,00
269.000,00
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3. Archiefinstellingen op basis van een cultureel thema
ORGANISATIE

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

THEMA

AMVC-Letterenhuis

Antwerpen

280.000,00

Literair erfgoed

Resonant (Vlaams Muzikaal Erfgoed) vzw

Leuven

280.000,00

Muzikaal erfgoed

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven
(Vlaams Architectuurinstituut vzw)

Antwerpen

250.000,00

Architecturaal
erfgoed

Joods Museum van Deportatie en Verzet vzw

Mechelen

450.000,00

Deportatie en verzet

Forum Kerkelijke Archieven Vlaanderen
(Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw)

Leuven

210.000,00

Kerkelijk
erfgoed

Totaal

1.470.000,00

4. Nederlandstalige archiefinstellingen in Brussel
ORGANISATIE

GEMEENTE

AMVB vzw

Brussel

238.000,00

DACOB vzw

Brussel

100.000,00

Vrijzinnig Studie-, Archief- en Documentatiecentrum
‘Karel Cuypers’ vzw

Brussel

75.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

413.000,00

		
10.5.2.2.
				

Projectsubsidies Archieven, documentatiecentra
en bewaarbibliotheken

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECTTITEL

Gemeente Poperinge

Poperinge

100 jaar Het Wekelijkse Nieuws: 100 jaar
streek- en politieke geschiedenis van Zuid- en
Midden-West-Vlaanderen fase 3: digitaliseren
en aanzet publiekswerking archief "100
jaar het Wekelijkse Nieuws". "Oud nieuws
herbekeken" (fase 3)

40.000,00

Steenbakkerijmuseum 't Geleeg

Boom

De toekomst van toen. Het archief Verstrepen
ontsloten door middel van ICT

20.000,00

Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Gent

De ultieme beerput (fase 2)

10.000,00

Matrix

Leuven

Ontsluiting Vlaams hedendaags muzikaal
erfgoed: pro-actief erfgoedbeleid en
valorisatie hedendaagse Vlaamse muziek

24.000,00

De Zonnebeekse heemvrienden

Zonnebeke

Digitale ontsluiting van het Zonnebeekse
Abdijarchief

40.000,00

West-Vlaamse Televisie Omroep
Regio Zuid

Roeselare

Digitalisering en ontsluiting van een
audiovisueel archief (fase 2)

30.000,00

Alamire Foundation

Leuven

Inventarisatie van antifonaria bewaard in
Vlaanderen

68.000,00

Documentatiecentrum en Archief
voor Daensisme en Hedendaagse
Geschiedenis van de Denderstreek
– Aalst

Aalst

Ontsluiting en valorisatie van leerlooierij
Schotte

43.000,00

Internationaal
Straattheaterfestival

Gent

Inventarisatie en digitalisatie SAIL
(Street Arts Information Library) (fase 3)

33.000,00

Hendrik Consciencebibliotheek

Antwerpen

Een Vlaamse databank voor Belgische kranten
en een portaalsite (fase 2)

50.000,00

Diocesaan Schoolcomité
Sint-Niklaas

Sint-Niklaas

Project archiefbeheer- en educatie binnen
Vlaamse Onderwijsinstellingen – Pavloe
(fase 2)

35.000,00
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Hendrik Consciencebibliotheek

Antwerpen

Short Title Catalogue Vlaanderen:
het gedrukte boek in Vlaanderen van 1600 tot
1800 online (fase 2)

53.000,00

KULeuven

Leuven

Ontwikkeling van een online databank van
leerboeken in Vlaanderen en de ontsluiting
van belangrijke leerboekencollecties
(1880-1940) (fase 3)

50.000,00

Samenwerkingsverband Vlaamse
Verenigingen voor Familiekunde

Handzame

Collectieontsluiting van historische,
genealogische en aanverwante tijdschriften
(hoofdzakelijk verschenen voor 1937)

17.000,00

Totaal

513.000,00

10.5.3.

Organisaties Volkscultuur

		

10.5.3.1.

Werkingssubsidies aan organisaties volkscultuur

ORGANISATIE

GEMEENTE

Academie voor de Streekgebonden Gastronomie –
Centrum voor Culinair Erfgoed

Hasselt

BEDRAG IN EURO

Volkskunde Vlaanderen

Gent

147.555,00

Heemkunde Vlaanderen

Mechelen

207.670,00

Het Firmament

Mechelen

43.720,00

Kant in Vlaanderen

Diest

43.720,00

Instituut voor Vlaamse Volkskunst vzw

Stekene

Familiekunde Vlaanderen

Kortemark

43.720,00

43.720,00
147.555,00

Steunpunt Industrieel en Wetenschappelijk Erfgoed

Leuven

Centrum voor Sportcultuur

Zemst

Federatie van Vlaamse Historische Schuttersgilden

Kinrooi

43.720,00

Tapis Plein

Brugge

43.720,00

CAG

Leuven

43.720,00

Variaties

Gent

43.720,00

Totaal

98.370,00
142.090,00

1.093.000,00

		

10.5.3.2.

Publicaties organisaties volkscultuur

ORGANISATIE

GEMEENTE

BEDRAG IN EURO

Aarschotse Kring voor Heemkunde vzw

Aarschot

960,00

Ambacht Maldegem vzw

Maldegem

960,00

Biekorf vzw

Brugge

3.145,00

Centrum voor Studie en Documentatie vzw

Schilde

3.145,00

De Leigouw vzw

Aalbeke

3.145,00

De Oost-Oudburg vzw

St Amandsberg

1.951,00

De Roede van Tielt vzw

Tielt

De Twee Ambachten Assenede vzw

Assenede

960,00

Federatie van Geschied- en Heemkundige Kringen van Limburg vzw

Stevoort

1.951,00

Geels Geschiedkundig Genoodschap vzw

Geel

1.951,00

Genootschap Geschiedenis vzw

Assebroek

3.145,00
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Geschied- en Heemkundige Kring Gerardimontium vzw

Geraardsbergen

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Oudenaarde

Oudenaarde

Geschied- en Oudheidkundige Kring van de Stad Eeklo vzw

Eeklo

Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse vzw

Ronse

Geschiedkundige Vereniging Land van Aalst vzw

Zottegem

Heem- en Oudheidkundige Kring Zele vzw

Zele

960,00
1.951,00
960,00
960,00
1.951,00
960,00

Heemkring Balen vzw

Balen

960,00

Heemkring Bos en Beverveld vzw

Beernem

960,00

Heemkring De Souvereinen vzw

Lokeren

960,00

Heemkring Scheldeveld vzw

De Pinte

Heemkundig Genootschap Meetjesland vzw

Eeklo

Heemkundige Historische Kring Gent vzw

Gent

960,00
1.951,00
960,00

Heemkundige Kring Arthur Verhoustraete vzw

Aalter

960,00

Heemkundige Kring De Vlierbes vzw

Beerse

960,00

Heemkundige Kring Dronghine

Drongen

960,00
960,00

Heemkundige Kring Het Land van Nevele vzw

Merendree

Heemkundige Kring Karel Van de Poele vzw

Lichtervelde

960,00

Heemkundige Kring Malle vzw

Oostmalle

960,00

Heemkundige Kring Maurits van Coppenolle vzw

Brugge

Heemkundige Kring van Huldenberg

Huldenberg

1.951,00
960,00

Herentalse Geschiedkundige vzw

Herentals

960,00

Hertogelijke Heemkundige Kring Het Land van Beveren vzw

Beveren

960,00

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundig Genootschap

Brussel

1.951,00

Koninklijke Geschied- en Oudheidkundige Kring van Kortrijk vzw

Kortrijk

1.951,00

Koninklijke Heemkundige Kring Essen vzw

Essen

Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus Tervuren vzw

Tervuren

Koninklijke Kring Oudheidkunde, Letteren en Kunst van
Mechelen vzw

Berchem

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

St Joris Winge

960,00
960,00
3.145,00
960,00

Koninklijke Oudheidkundige Kring Land van Waas vzw

Sint-Niklaas

1.951,00

Kring voor Geschiedenis en Kunst van Deinze en de Leiestreek vzw

Deinze

1.951,00

Kruishoutemse Heem- en Geschiedkundige Kring Hultheim vzw

Kruishoutem

Land van Dendermonde vzw

Dendermonde

1.951,00

960,00

Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent vzw

Gent

3.145,00
1.951,00

Molenzorg vzw

Sint-Amands

Molse Tijdingen vzw

Mol

960,00

Mortselse Heemkundige Kring vzw

Mortsel

960,00
960,00

Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Plate vzw

Oostende

Spaenhiers, archeologisch-historische Kring Koekelare vzw

Koekelare

Taxandria vzw

Turnhout

960,00
1.951,00

Vereniging / Stichting Zannekin vzw

Ieper

1.951,00

Vereniging Antwerpse Bibliophielen vzw

Antwerpen

3.145,00

Vereniging Heemkunde Meetjesland vzw

Eeklo

Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw

Bornem

Totaal	

960,00
960,00
82.000,00
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10.5.4.

Subsidies Erfgoedconvenants met gemeenten en VGC - 2008

ERFGOEDCONVENANT

GEMEENTEN

Antwerpen

Antwerpen

BEDRAG IN EURO
553.782,00

Brugge

Brugge

346.093,00

Gent

Gent

449.937,00

Hasselt

Hasselt

200.663,00

Ieper

Ieper

200.663,00

Intergemeentelijk samenwerkingsverband van het Land van Waas

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

300.994,00

Kortrijk

Kortrijk

200.663,00

Leuven

Leuven

227.301,00

Mechelen

Mechelen

227.301,00

Projectvereniging Cultuuroverleg
Meetjesland

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

300.994,00

Sint-Truiden

Sint-Truiden

200.663,00

Tongeren

Tongeren

227.301,00

Vlaamse Gemeenschapscommissie

VGC (grondgebied 19 Brusselse gemeenten)

300.994,00

Intergemeentelijk samenwerkingsverband voor de Mijnstreek

As, Beringen, Genk, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Maasmechelen

300.994,00

TERF

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

300.994,00

Turnhout

Turnhout

200.663,00

TOTAAL

4.540.000,00

10.5.5.

Cultuurhistorische tentoonstellingen

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECTTITEL

Stad Ieper

Ieper

Mens Cultuur Oorlog. Multiculturele aspecten
van de Eerste Wereldoorlog

50.000,00

Museum Dr. Guislain

Gent

Het Spel van de Waanzin

30.000,00

Stad Veurne

Veurne

Merghelynck

25.000,00

MMMechelen

Mechelen

De hemel in tegenlicht

ARTES

Leuven

Rogier van der Weyden 1400-1464 – de passie
van de meester

Universiteit Gent – vakgroep
architectuur en stedenbouw

Gent

Piranesi Architetto dis. et inc.

50.000,00

Stad Oudenaarde

Oudenaarde

Oudenaarde 1708

50.000,00

Joe English kunstschilder

Brugge

Joe English, kunstschilder

Chirojeugd – Vlaanderen

Antwerpen

Chiro 75. Een reizende tentoonstelling (fase 2)

25.000,00

Archiefcentrum voor
Vrouwengeschiedenis

Brussel

Constructies van 'mannelijkheid' en
'vrouwelijkheid' in België doorheen de 19de en
de 20ste eeuw (fase 2)

17.000,00

Kunsthal Sint-Pietersabdij

Gent

Vlaamse Wandtapijten voor de Bourgondische
hertogen, keizer Karel V en koning Filips II

24.000,00

Totaal

BEDRAG IN EURO

50.000,00
200.000,00

7.000,00

528.000,00
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10.5.6.

Ontwikkelingsgerichte projecten cultureel erfgoed

ORGANISATIE

GEMEENTE

PROJECTTITEL

Provincie Antwerpen

Antwerpen

Registratie van industrieel en
nijverheidserfgoed in de Rupelstreek – COLIBRI
(fase 2)

BEDRAG IN EURO
60.000,00

Thersites

Gent

Toneelstof: publieksgerichte ontsluiting van
visueel erfgoed uit de Vlaamse theater- en
dansgeschiedenis (fase 2)

30.000,00

Kaas in Passendale

Passendale

De terugkeer van de Melkbrigade

35.000,00

Muziekcentrum van de Vlaamse
Gemeenschap

Brussel

Digitalisering van het Vlaamse Muzikaal
Erfgoed

30.000,00

Tapis Plein

Brugge

Nooit genoeg (fase 2)

70.000,00

Amusee Vous

Leuven

Marcel Broodthaers

50.000,00

Centrum voor Agrarische
Geschiedenis

Leuven

Vlasparlee

50.000,00

Studiecentrum voor Vlaamse
muziek

Antwerpen

Studie, ontsluiting en verspreiding van
Vlaamse Muziek (fase 2)

44.000,00

Kogeka

Geel

De spraakmakende geschiedenis van de Geelse
gezinsverpleging (fase 2)

50.000,00

Volkskunde Vlaanderen

Gent

Een hart voor volkscafes

50.000,00

Brussel Behoort Ons Toe

Brussel

Ontsluiting (meta)verhalen

50.000,00

Centrum voor Religieuze Kunst en
Cultuur

Heverlee

Bouwstenen voor een masterplan (fase 2)

45.000,00

Scholengroep Sint-Michiel

Roeselare

Het patrimonium van het Klein Seminarie
Roeselare (fase 2)

25.000,00

Musea en erfgoed Antwerpen

Antwerpen

Historische huizen Vlaanderen (fase 3)

80.000,00

Musea en erfgoed Antwerpen

Antwerpen

Herenigd Erfgoed (fase 2)

80.000,00

Musea en erfgoed Antwerpen

Antwerpen

MAS Kenniscentrum (fase 2)

50.000,00

Musea en erfgoed Antwerpen

Antwerpen

Musea in jonge handen

50.000,00

Rijms

Gent

RolaRola (fase 2)

24.000,00

Het Firmament

Mechelen

Bouwplan van Het Paradijs. Het onderzoek
naar de behoefte, de haalbaarheid en de
wenselijkheid van een (t)Huis voor het
figurentheater in Vlaanderen (fase 3)

72.000,00

Zwemmen in Brak Water

Gent

Het Volk en het volk!? (fase 2)

41.000,00

Het Vervolg, projectencentrum
van de Mijnstreek

Genk

Dragers van erfgoed, een aanstekelijke soort.
(fase 3)

26.000,00

Stadsbestuur Mortsel

Mortsel

De laatste getuigen

24.000,00

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

31.000,00

Chirojeugd-Vlaanderen

Antwerpen

Chiro 75. Expertiseopbouw en ondersteuning
van lokale erfgoedzorg in een jeugdbeweging
(fase 2)

26.000,00

Expertisecentrum DAVID

Antwerpen

Digitaal depot: DAVID-onderoek Kwaliteitseisen voor 'digital born' erfgoed zodat dit
ter bewaring kan worden aangeboden aan een
digitaal erfgoeddepot (fase 3)

76.000,00

Samenwerkingsplatform Vlamu
– Studiecentrum voor Vlaamse
Muziek

Antwerpen

Overkoepelende inventarisering van Vlaamse
muzikaal erfgoed uit verschillende bewaarplaatsen (fase 2)

16.000,00

Nakhla

Gent

Gentse gasten, erfgoed van een migrantengemeenschap (fase 2)

39.000,00

Fevlado-Diversus

Gent

Uit de doofpot (fase 3)

33.000,00

Centrum Vlaamse Architectuurarchieven

Antwerpen

Het Gekwetste Gewest. Behouw, beheer en
ontsluiting van de wederopbouwarchieven in
de Westhoek (fase 2)

41.000,00

175

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Detail subidieoverzichten Erfgoed

Centrum voor Migratie en Interculturele Studies, interfacultair
centrum Universiteit Antwerpen

Antwerpen

Ontwikkeling van expertise en expertiseuitwisseling in verband met de ontsluiting
van erfgoed over immigratie naar Vlaanderen
en Brussel in de 20ste eeuw

37.000,00

Centrum Agrarische Geschiedenis

Leuven

Uitgelicht & Toegelicht. Een virtuele voorbeeldcollectie voor het agrarisch erfgoed in
België (1850-1980) (fase 3)

31.000,00

Heemkunde Vlaanderen

Mechelen

Lokaal geheugen. Het lokale erfgoed als
geheugen voor de lokale samenleving (fase 3)

36.000,00

Centrum Waerbeke

Geraardsbergen

Portaal van de Stilte (fase 2)

50.000,00

Federatie van Vlaamse Historische
Schuttersgilden

Kinrooi

DVD ter ondersteuning gilde en
schutterswezen in Vlaanderen

21.000,00

Gemeentebestuur Nijlen

Nijlen

Schitterend geslepen' of de impact van
diamant in de Kempen. Inventarisatie,
registratie en ontsluiting van het immateriële
erfgoed rond de cultuurhistorie van de
diamantbewerking (fase 3)

39.000,00

Afrika-Getuigenissen

Tremelo

Afrikagetuigenissen (fase 4)

Middelheimmuseum

Antwerpen

Ontwikkelingsgericht project cultureel
erfgoed: Collecting Flanders. Ingediend door
het MuHKA, S.M.A.K., PMMK en het Middelheimmuseum

59.000,00

Stadsbestuur Poperinge

Poperinge

Mondelinge geschiedenis van de manuele
hoppepluk

20.000,00

9.000,00

Totaal

1.600.000,00

10.5.7.

Overzicht Bruiklenen 2008

TITEL
TENTOONSTELLING

LOCATIE

GEMEENTE

BEGINDATUM

EINDDATUM

KUNSTENAAR

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Carlos
(Eddy Merckx
afcionado)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Snellegem
(Kermiskoers)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Schellebelle
(Kermiskoers)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Haveluy
(Parcours
Paris-Roubaix)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Wallers
(parcours
Paris-Roubaix)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Peter Van Petegem (kapelmuur
Geraardsbergen)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Zomergem
(parcours
Ronde Van
Vlaanderen)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Zomergem
(parcours
Ronde Van
Vlaanderen)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

De Panne
(Ronde van
Frankrijk)

ORGANISATOR
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Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Brakel
(parcours
Ronde van
Vlaanderen)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Edelare (café
Sint-Hermes)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Albéric ‘Briek’
Schotte

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stefan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
vanfleteren

Sven Nys

Archief en
Musea Lier

Tentoonstelling 'De Pelgrimbeweging'

TimmermansOpsomerhuis

Lier

23/10/2008

18/01/2009

English Joe

Veurne

Archief en
Musea Lier

Tentoonstelling 'De Pelgrimbeweging'

TimmermansOpsomerhuis

Lier

23/10/2008

18/01/2009

De Troer
Prosper

De dode
kardinaal

Koninklijk
Museum Schone
Kunsten
Antwerpen

Tentoonstelling
'Jan Cox. Een
kunstenaarsprofiel'

KMSKA

Antwerpen

15/03/2008

15/06/2008

Jan Cox

De martelgang,
de eerste val
(triptiek)

Koninklijk
Museum Schone
Kunsten
Antwerpen

Tentoonstelling
‘Jan Cox. Een
kunstenaarsprofiel’

KMSKA

Antwerpen

15/03/2008

15/06/2008

Jan Cox

De martelgang,
de tweede val
(triptiek)

Koninklijk
Museum Schone
Kunsten
Antwerpen

Tentoonstelling
‘Jan Cox. Een
kunstenaarsprofiel’

KMSKA

Antwerpen

15/03/2008

15/06/2008

Jan Cox

De martelgang,
de derde val
(triptiek)

Jakob Smitsmuseum

Overzichtstentoonstelling
Henri-Victor
Wolvens

Jakob
Smitsmuseum

Mol

15/03/2008

18/05/2008

Henri
Wolvens

Een straat

Jakob Smitsmuseum

Overzichtstentoonstelling
Henri-Victor
Wolvens

Jakob
Smitsmuseum

Mol

15/03/2008

18/05/2008

Henri
Wolvens

Fiacre au
littoral

Jakob Smitsmuseum

Overzichtstentoonstelling
Henri-Victor
Wolvens

Jakob
Smitsmuseum

Mol

15/03/2008

18/05/2008

Henri
Wolvens

L'aigullage

Jakob Smitsmuseum

Overzichtstentoonstelling
Henri-Victor
Wolvens

Jakob
Smitsmuseum

Mol

15/03/2008

18/05/2008

Henri
Wolvens

De lente

Gemeentebestuur Bredene

Overzichtstentoonstelling
Willy Bosschem

Staf
Versluyscentrum

Bredene

1/06/2008

1/09/2008

Willy
Bosschem

Te gast bij
James Ensor

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
'Waterverf'

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1977

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1978

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Arena, 1978

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1981

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1985

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1985

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Cross, 1987

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Knights, 1987
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Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1988

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1989

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1989

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1992

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Untitled, 1995

Roger Raveelmuseum

Tentoonstelling
‘Waterverf’'

Roger Raveelmuseum

MachelenZulte

4/11/2007

3/02/2008

Luc Tuymans

Altar, 1996

Milton Keynes
Gallery

Tentoonstelling
Milton Keynes
Gallery

Milton
Keynes Gallery

Milton
Keynes

26/01/2008

30/03/2008

Marcel
Broodthaers

Pense-Bête

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Bavikhove
(kermiskoers)

Stad Torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Roger De
Vlaeminck

Stad torhout

Tentoonstelling
Vanfleteren
Stephan

Kasteel
Wijnendaele

Torhout

1/04/2008

31/05/2008

Stephan
Vanfleteren

Maarke-Kerkem
(3-daagse van
De Panne)

Jakob Smitsmuseum

Overzichtstentoonstelling
Henri-Victor
Wolvens

Jakob
Smitsmuseum

Mol

15/03/2008

18/05/2008

Henri Wolvens

De slaapkamer

Stedelijk
Museum voor
Actuele Kunst

Overzichtstentoonstelleing
Guillaume Bijl

SMAK

Gent

5/04/2008

6/07/2008

Guillaume
Bijl

17 affiches

Museum
D'Hondt-Dhaenens

Biënnale van de
schilderkunst

Museum
D'HondtDhaenens

Deurle

29/06/2008

21/09/2008

Jean Brusselmans

Vrouw in de
keuken

Museum Dr.
Guislain

Overzichtstentoonstelling
Marc Maet

Museum Dr.
Guislain

Gent

24/05/2008

7/09/2008

Marc Maet

Ik woon in de
schilderkunst
IV, 1986

Opsomerhuis
Lier

De Pelgrimbeweging
Timmermans

Opsomerhuis

Lier

23/10/2008

18/01/2009

English Joe

Veurne

MUHKA

Tentoonstelling
'Die Lucky Bush'

MUHKA

Antwerpen

22/05/2008

17/08/2008

Oorebeek
Willem

De toren
van Babel –
Blackout, 2004

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1974

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Te veel van het
goede, 1974

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

FFFF, 1976

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Destructief
intellekt met
te flauw
verleden

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Erosie als
Semantiek, 1976
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Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Metamorfose
van haar fatum,
1976

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1977

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1977

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1977

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1977

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Nergens, 1985

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Landmeermin,
1989

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

1-10, 1990

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

1-10, 1990

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Aangenomen
dat de waarheid een vrouw
is (Nietzsche),
1991

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Printing and
Publishing
- Personal
Contact (1-5),
1992

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Principieel Afscheid, 1993

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Wie niet gelooft heeft
natuurlijk ook
eeuwig leven,
1994

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Wonderlinge
liefde, 1994

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1994

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1994
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Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1995

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1995

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 1994

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Dramazone,
2002

Centrum voor
Hedendaagse
Kunsten vzw –
Brussel

Reizende overzichtstentoonstelling A.M.
Van Kerckhoven

Wiels

Brussel

4/09/2008

2/11/2008

A.M. Van
Kerckhoven

Untitled, 2002

Scheringa
Museum voor
Realisme

Tentoonstelling
'Bevriende Meesterschilders
Gustave van
de Woestyne
en Valerius de
Saedeleer'

Scheringa
Museum
voor
Realisme

Spanbroek /
Opmeer

12/10/2008

1/02/2009

Van De
Woestijne
Gustave

De Kreupele

Museum van
Leuven M – 30
CC en Raoul
Maria de
Puydt-fonds

Tentoonstelling
'Piet Gilles
(1908-1995) –
Animist in twee
toonaarden'

Exporuimte
bibliotheek
Tweebronnen

Leuven

30/08/2008

10/10/2008

Gilles Piet

Abdij van park
(bij Leuven)

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
'Joe English,
kunstschilder'

Kunstgalerij
'Montanus 5'
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Ste Walburgavoorplein

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
'Joe English,
kunstschilder'

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Ooststraat

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Sint-Niklaastoren

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Handboogstraatje

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Achterbuurtje

vzw Ijzertorenmuseum

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Absis van St.
Walburgakerk

vzw Ijzertoren

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Oude toren

vzw Ijzertoren

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Veurne

vzw Ijzertoren

Tentoonstelling
‘Joe English,
kunstschilder’

Kunstgalerij
‘Montanus 5’
- SintNiklaaskerk

Diksmuide

23/08/2008

11/11/2008

English Joe

Ooststraat
(vernielde
huizen)

180

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Detail subidieoverzichten Erfgoed

Stad Lier –
Archief en
Musea

Tentoonstelling
'De Pelgrimbeweging'

Timmermans
– Opsomerhuis

Lier

23/10/2008

18/04/2009

Timmermans
felix

Gerard
Walschap

Werkgroep
Museum Albert
Van Dyck

Overzichtstentoonstelling
over de
kunstenaarsgroep 'G58'

Museum
Albert van
Dyck

Schilde

4/10/2008

14/12/2008

Bogaert
André

Compositie

Werkgroep
Museum Albert
Van Dyck

Overzichtstentoonstelling
over de
kunstenaarsgroep 'G58'

Museum
Albert van
Dyck

Schilde

4/10/2008

14/12/2008

Guiette
René

Ecran

Werkgroep
Museum Albert
Van Dyck

Overzichtstentoonstelling
over de
kunstenaarsgroep 'G58'

Museum
Albert Van
Dyck

Schilde

4/10/2008

14/12/2008

Lacour
Simonne

Compositie

Werkgroep
Museum Albert
Van Dyck

Overzichtstentoonstelling
over de
kunstenaarsgroep 'G58'

Museum
Albert van
Dyck

Schilde

4/10/2008

14/12/2008

Peeters
Jozef

Compositie IV
(1960)

De Warande –
Turnhout

Tentoonstelling
'65ste verjaardag Fred
Bervoets'

De Warande

Turnhout

5/09/2008

5/10/2008

Bervoets
Fred

De Schutter –
Nevada, 1988

MechaMusica –
Zingem

Tentoonstelling
Bursens orgels
@ Hoboken

Inkomhal
kasteel
Sorghvliet

Hoboken

30/09/2008

19/10/2008

Bursens
orgelfabriek

Draaiorgel
'Brusillia'

CultuurCentrum Ieper

Retrospectieve
tentoonstelling
'Oorlog-geweld'

Lakenhallen
Ieper

Ieper

10/07/2009

4/10/2009

Van Breedam
Camiel

Het Concilie
van Wounded
Knee
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10.5.8.

Inspecties 2008

datum

bewaarplaats

10/01/2008

VSMW – Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen, Koloniënstraat 40, 1000 Brussel

kw

14/01/2008

VLM Vlaamse Landmaatschappij, Guldenvlieslaan 72, 1060 Brussel

10

23/01/2008

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Alhambragebouw, E.Jacqmainlaan 20, 1000 Brussel

16

23/01/2008

Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs AGION – Koningsstraat 94, 1000 Brussel

13

24/01/2008

Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

54

24/01/2008

Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA), Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

7

24/01/2008

Studiedienst van de Vlaamse Regering, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

2

27/02/2008

Departement Internationaal Vlaanderen, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

51

15/04/2008

OVAM – Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, Stationstraat 110, 2800
Mechelen

17

30/04/2008

VLAO – Provinciale Directie Antwerpen, Lange Lozanastraat 223 bus 4, 2018 Antwerpen

5

16/05/2008

Agentschap Economie, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel

0

21/05/2008

Agentschap Jongerenwelzijn – Gemeenschapsinstelling voor Bijzondere Jeugdbijstand
'De Zande', Bruggesteenweg 130, 8755 Ruiselede

5

3/06/2008

Agentschap Wonen Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat 4 – 6, 9000 Gent

5

3/06/2008

ICLB, Jublileumlaan 215, 9000 Gent

10

3/06/2008

Centrum voor Leerlingbegeleiding Gent, Voskenslaan 262, 9000 Gent

21

3/06/2008

Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (R-O Vlaanderen)
Afdeling R-O Oost-Vlaanderen, Gebr. Van Eyckstraat, 9000 Gent

0

9/06/2008

Departement Bestuurszaken, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

4

9/06/2008

Agentschap voor Binnenlands Bestuur, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

1

9/06/2008

Agentschap voor Overheidspersoneel (AgO), Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

3

9/06/2008

Agentschap voor Facilitair Management, Boudewijnlaan 30, 1000 Brussel

7

11/06/2008

Gemeentehuis van en te Stekene, Stadionstraat 2, 9190 Stekene

9

11/06/2008

CLB van het GO! Waasland, Dr. A. Verdurmenstraat 2, 9100 Sint-Niklaas

6

11/06/2008

Vlaamse Milieu Maatschappij, Van Benedenlaan 34, 2800 Mechelen

23/06/2008

Kabinet Minister van Financiën Didier Reynders, Wetstraat 12, 1000 Brussel

25/06/2008

Federaal Wetenschapsbeleid, Wetenschapsstraat 8, 1000 Brussel

1/07/2008

FOD Volksgezondheid, Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel

0

11/09/2008

Agentschap voor de bevordering van de Lichaamlijke Ontwikkeling, de Sport en
de Openluchtrecreatie (IVArp) – Arenbergstraat 5, 1000 Brussel

8

10/10/2008

Universiteit Antwerpen – Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

13

15/10/2008

Regie der Gebouwen West – Vlaanderen (Federale Overheid) – Oude Gentweg 75 A, 8000 Brugge

12

15/10/2008

Agentschap Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed Vlaanderen (R-O Vlaanderen)

7

20/10/2008

FAVV – Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, Kruidtuinlaan 55,
1000 Brussel

2

21/10/2008

Kabinet van Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
Koning Albert II – laan 20 bus 1, 1000 Brussel

17

4/11/2008

Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel
en Ontwikkelingssamenwerking – Cel Binnenhuisdecoratie – Kunst & Antiquiteiten

12

5/12/2008

Arbeidsrechtbank Hasselt

26

5/12/2008

Arbeidshof Hasselt

9

14
7
20

17

totaal 2008

410
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KUNSTENAAR

10.5.9.

Collectie van de Vlaamse Gemeenschap

		

10.5.9.1.

Aankopen sleutelwerken en topstukken

TITEL WERK

BEDRAG IN EURO

Antifonarium Tsgrooten, 1522

400.000

Adriaen Brouwer

Oude Man in een Kroeg, eerste helft 17e eeuw

742.990

James Ensor

Kinderen aan het ochtendtoilet, 1886

Meester van de
Sint-Lucialegende

Drie zijluiken van het retabel van de Heilige Nicolaas,
laatste kwart 15e eeuw

SUBTOTAAL

2.800.000
442.687
4.385.677

		

10.5.9.2.

Aankopen MuHKA

KUNSTENAAR

TITEL WERK

BEDRAG IN EURO

JAMES LEE BYARS

The Giant, 1975 (tekening)

32.500

The intellectual Murderer Shoes, 1975 (mixed media)
BUCKY SCHWARTZ

Circle, 1978 (installatie)

WALTER SWENNEN

Leeuw, 2007 (olieverfschilderij)

24.641,50

Jaws, 2003 (olieverfschilderij)
15 tekeningen, s.d.
VINCENT GEYSKENS

Royal Palm Beach Club, 2005 (collage)

N.S. HARSHA

Sensual, 2007 (mixed media)

8.988,80
15.000

Orgasm, 2007 (mixed media)
Head, 2008 (mixed media)
ADRIAN GHENIE

The Leader, 2008 (olieverfschilderij)

GOSHKA MACUGA

When Was Modernism, 2008 (installatie)

18.150

6.050

JEF GEYS

Alle zwart-wit foto’s tot 1998, 1998 (installatie)

11.250

BORAN HANSDA

Baijal Portrait, 2008 (sculptuur)

5.000

Sidhu Portrait, 2008 (sculptuur)
Kanhu Portrait, 2008 (sculptuur)
Pandit Raghunath Murmu Portrait, 2008 (sculptuur)
Sandhuram Chand Tudu Portrait, 2008 (sculptuur)
KOEN THEYS

The Many Things Show, 2007 (video-installatie)

21.200

Storyboard ‘The Many Things Show’, 2007 (mixed media)
WILFRIED VANDEN HOVE

No Surrender, 2007 (lambda print)

14.000

Blue restaurant, 2007 (lambda print)
JAN VAN IMSCHOOT

Ladyboy/Curlieman nr 1’, 2006 (olieverfschilderij)

DANIEL KNORR

The Antwerp six or seven, 2008 (7 sculpturen mixed media –
editie 1/1 + 1 Ann Demeulemeester-ensemble)

IMOGEN STIDWORTHY

I hate, 2007 (installatie)

SUBTOTAAL

21.730
5.000
35.000
218.510,30
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10.5.9.3.

Diverse aankopen

KUNSTENAAR

TITEL WERK

LEO COPERS

Drie Kogels, 1980 (sculptuur)

BEDRAG IN EURO

MARC MAET

Blauwe Tranen, 1987 (schilderij)

JAN FABRE

Rorschacht, 1995 (BIC-tekening)

MICHELE MATYN

Oval Tragedy, 2005 – 2007 (lambdaprint)

60.000

10.600

Home Town Story, 2005 (lambdaprint)
JOHAN TAHON

Sneeuw, 1990 (installatie)

20.000

Ibn Arabi, 2008 (tekening)
MARIE-JO LAFONTAINE

Dance the World, 2008 (dvd)

FRANS WUYTACK

Het voorlaatste gevoel, 1996 (sculptuur)

SUBTOTAAL

50.000
20.140
160.740
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INTERNATIONALE PROJECTEN

10.6.

Internationale Projecten

10.6.1.

Binnen het Kunstendecreet

		

10.6.1.1.

Jaarprojecten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

I Solisti del
Vento vzw

internationale werking 2008

Verenigd Koninkrijk,
Finland, Duitsland,
Luxemburg, Nederland,
Frankrijk en Estland

muziek

60.000,00

Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn vzw

ondersteuning voor 'Prijs van de
minister van Cultuur van de Vlaamse
Gemeenschap' op de 6de Internationale Beiaardwedstrijd
'Koningin Fabiola'

Ontvangst in Vlaanderen

muziek

3.000,00

Wolvin vzw

europese concerten Zita Swoon

Nederland, Wallonië,
Frankrijk, Centraal
Europa, VK, Duitsland,
Portugal, Griekenland
en Italië

muziek

60.000,00

Totaal

Bedrag in euro

123.000,00

		

10.6.1.2.

Projecten januari – augustus

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Exil vzw

projecten Philippe Vandenberg

USA

beeldende
kunst

7.500,00

Haesaerts Sofie

project infinite vertical thought

Indië

beeldende
kunst

3.000,00

Dockx Nico

Tentoonstelling Firenze

Italië

beeldende
kunst

3.000,00

Buggenhout Peter

Tentoonstelling Herzliya

Israël

beeldende
kunst

5.000,00

Kempenaers Jan

fotoproject

Nieuw Zeeland

beeldende
kunst

5.000,00

Mark vzw

Print Series Project berlijn

Duitsland

beeldende
kunst

8.700,00

Continuum vzw

internationale voorstellingen
Quantum

Spanje, Bulgarije,
Singapore en Guadeloupe

dans

25.000,00

P.A.R.T.S. vzw

internationale projecten

Canada, Japan, USA,
Duitsland, Portugal,
Nederland en Zweden

dans

30.000,00

Cinerex (The Wab)
vzw

Ondersteuning buitenlandse
promotie e-platform The Wab

nvt

muziek

15.000,00

Styro vzw

internationale werking Styrofoam

Europa, USA, Canada
en Japan

muziek

15.000,00

Flanders Recorder Quartet/Vier
op 'n Rij vzw

concertreis naar Zuid-Korea

Zuid-Korea

muziek

4.000,00

Cour & Jardin vzw

de voorstelling "Picasso,
striptease van een genie"

China

theater

8.000,00

Totaal

Bedrag in euro

129.200,00
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10.6.1.3.

Projecten september – december

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Bedrag in euro

ICASD (Informatiecentrum voor
Architectuur,
Stedenbouw en
Design) vzw

Decolonizing Architecture.
Reorienting Israel's Architecture
of Occupation

Ontvangst in Vlaanderen

architectuur en
vormgeving

5.000,00

Dockx Nico

productie nieuw werk Manifesta

Italië

beeldende
kunst

10.000,00

Van Hees Franklin

foroproject Rusland

Rusland

beeldende
kunst

3.000,00

Van Kerckhoven
Anne-Mie

TT Luzern

Zwitserland

beeldende
kunst

5.000,00

Legrand Jozef

project Out of the studio

duitsland

beeldende
kunst

4.000,00

Hudson Valley
Center for
Contemporary Art

TT Patrick Van Caekenbergh

USA

beeldende
kunst

5.000,00

One Twenty
Gallery /
Tatiana Pieters

deelname Kristof Van Gestel aan
Artissima 2008

Italië

beeldende
kunst

2.500,00

Manifesta 7

Vlaamse deelname

Italië

beeldende
kunst

8.000,00

Singapore
Biennale 2008

Deelname Hans Op de Beeck

Singapore

beeldende
kunst

7.000,00

Museo de Arte
Contemporaneo

TT Jan Fabre

Chili

beeldende
kunst

6.750,00

Contemporary
Image Collective

TT Kobe Matthys

Egypte

beeldende
kunst

4.800,00

Galerie Annette
De Keyser

deelname Artissima Turyn

Italië

beeldende
kunst

2.500,00

Galerie Elisa
Platteau

deelname Freek Wambacq aan
Artissima 2008

Italië

beeldende
kunst

2.500,00

Galerie Transit

deelname Wouter Feyaerts aan
Artissima 2008

Italië

beeldende
kunst

2.500,00

Styro vzw

Internationale werking Styrofoam

Europa en de Verenigde
Staten

muziek

10.000,00

Enjeu vzw

Europese concertreeks White Circle
Crime Club, oktober 2008

Duitsland, Nederland,
Denemarken, Frankrijk,
Zwitserland, Oostenrijk,
Italië enTsjechië

muziek

1.800,00

Wit.h vzw

For an art of the difference: uitwisseling tussen Hongaarse, Nederlandse en Belgische kunstenaars
met een verstandelijke beperking!

Ontvangst in Vlaanderen

sociaalartistiek

6.000,00

Compagnie Cecilia
vzw

Franse tournee 'Trouwfeesten en
Processen enzovoorts'.

Frankrijk

theater

Totaal

25.000,00
111.350,00
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10.6.1.4.

Projecten buitenlandse aanvragers

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Birmingham
Contemporary
Music Group

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de productie van een
film van Nicolas Provost

UK

audiovisuele kunst

NAK Aachen

TT Pieterjan Ginckels

Duitsland

beeldende
kunst

1.000,00

Milton Keynes
Gallery

catalogus Pascale Marthine Tayou

UK

beeldende
kunst

7.000,00

Singuhr –
hoergalerie

TT aernoudt Jacobs

Duitsland

beeldende
kunst

2.500,00

Kunstverein Ulm

TT Ingrid Mostrey

Duitsland

beeldende
kunst

1.500,00

European capital
of Europe
Stavangar

TT Kendell Geers

Noorwegen

beeldende
kunst

2.500,00

Fundament

Lustwarande Coolen, Van Dyck,
Renato Nicolodi

Nederland

beeldende
kunst

7.500,00

ICP

TT Jef Geys

USA

beeldende
kunst

2.500,00

Museum Küppersmühle für
Moderne Kunst

Der Eigene weg

Duitsland

beeldende
kunst

4.000,00

Contemporary
Image Collective

TT Kobe Matthys

Egypte

beeldende
kunst

4.800,00

Sprengel Museum

TT ana Torfs

Duitsland

beeldende
kunst

10.000,00

Verein zur
Forderung von
Kunst und Kultur
berlijn

TT Merz in february

Duitsland

beeldende
kunst

4.000,00

Holland festival

TT Location Hans Op de Beeck

nederland

beeldende
kunst

15.000,00

Frankfurter
Kunstverein

TT Manon De Boer

Duitsland

beeldende
kunst

15.000,00

Museum het
Valkhof

TT Koen Van Mechelen

Nederland

beeldende
kunst

3.000,00

Haus der Kunst
Stiftung

TT Luc tuymans

Duitsland

beeldende
kunst

10.000,00

Musée du Louvre

TT Jan Fabre

Frankrijk

beeldende
kunst

25.000,00

Stichting Ons
Vlakke Land

project twee vlaggen, één code

Nederland

beeldende
kunst

3.000,00

Berlin Biennal

TT Harald Thys Jos De gruyter

Duitsland

beeldende
kunst

8.000,00

MARTa Herford

TT Robert Devriendt

Duitsland

beeldende
kunst

2.500,00

Mücsarnok

TT Luc Tuymans

Hongarije

beeldende
kunst

10.000,00

VOX Montreal

TT christophe Finck

Canada

beeldende
kunst

3.000,00

Kunstmuseum
Luzern

tentoonstellingen Anne-Mie Van
Kerckhoven: Nothing More Natural
(Drawing & Films 1975 – 2008)

Zwitserland, Duitsland
en Frankrijk

beeldende
kunst

15.000,00

Museo de Arte
Contemporaneo

TT Jan Fabre

Chili

beeldende
kunst

6.750,00

Oficina para
Proyectos de Arte

TT Kendell Geers

Mexico

beeldende
kunst

1.000,00
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Singapore
Biennale 2008

Deelname Hans Op de Beeck

Singapore

beeldende
kunst

7.000,00

The Necessary
Stage Ltd

Fringe Festival Hans Op de Beeck

Singapore

beeldende
kunst

7.000,00

Manifesta 7

Vlaamse deelname

Italië

beeldende
kunst

8.000,00

FRAC Auvergne

tentoonstelling van Raoul de
Keyser + publicatie van een boek

Frankrijk

beeldende
kunst

5.000,00

Atrium

TT Johan Tahon

Nederland

beeldende
kunst

2.500,00

Stichting De
Ghulden Roos

project Tong III, Brussels Calling

Nederland

beeldende
kunst

2.000,00

ART AIDS

Leo Copers en Erich Weiss

Thailand

beeldende
kunst

1.500,00

ZACHETA

TT Tuymans

Polen

beeldende
kunst

10.000,00

Museum kunst
Palast

Fragile Beauty in the Focus of Art

Duitsland

beeldende
kunst

1.500,00

Biënnale van
Sydney

Biënnale Sydney Francis Alys

Australië

beeldende
kunst

3.000,00

Art & Industry
Biennal Trust
(SCAPE 2008)

Deelname van Guillaume Bijl aan
"Wandering lines: Towards a new
culture of space"

Nieuw-Zeeland

beeldende
kunst

3.000,00

Sonsbeek 2008

TT Sonsbeek 2008:Grandeur

Nederland

beeldende
kunst

3.000,00

Blaffer Galery

TT Berlinde de Bruyckere

USA

beeldende
kunst

2.000,00

Hudson Valley
Center for Contemporary Art

TT Patrick Van Caekenbergh

USA

beeldende
kunst

5.000,00

Riccione Teatro
Associazione

Focus on Belgium op TTV Festival

Italië

dans

3.000,00

Göteborg Dance &
Theatre Festival

Vlaamse gezelschappen op het Göteborg Dance and Theatre Festival
2008

Zweden

multidisciplinair

15.000,00

Comune di Montalto Ligure

concerten Orkest der Lage Landen

Italië

muziek

10.000,00

Collegium Marianum – Tyn Vocational School

concert Oltremontane op Early
Music Prague

Tsjechië

muziek

4.000,00

Theaterproductiehuis Zeelandia
Stichting

Vlaamse artiesten en gezelschappen
op Zeeland Nazomer Festival

Nederland

theater

15.000,00

Oldenburgisches
Staatstheater

Go West Festival

Duitsland

theater

5.000,00

Garajistanbul

voorstellingen van Crew en
Abattoir Fermé in Istanbul

Turkije

theater

15.000,00

Totaal

302.050,00
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10.6.1.5.

Werkverblijven

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Hendriks Kelly

stage OMA NY

Verenigde Staten

architectuur
en
vormgeving

1.700,00

Venrooij Esther

werkverblijf Diapason, New York

Verenigde Staten

audiovisuele
kunst

1.500,00

De Mits Trees

werkverblijf in Shigaraki Ceramic
Centre

Japan

beeldende
kunst

2.500,00

Bailly Virginie

werkverblijf voor drie maanden,
duo tentoonstelling in CEAC te
Xiamen

China

beeldende
kunst

3.500,00

De Boeck Lieven

artist in residence Kunstlerhaus
Büchenhausen

Duitsland

beeldende
kunst

4.500,00

Grimonprez Johan

verblijf Hammer museum

USA

beeldende
kunst

2.500,00

Huysmans Debby

werkverblijf Oost-Rusland

Rusland

beeldende
kunst

2.000,00

Destoop Alexis

werkverblijf in Artspace Australië

Australië

beeldende
kunst

5.000,00

La Chambre Blanche

Els Vanden Meersch werkverblijf

canada

beeldende
kunst

1.000,00

Luyten Fabian

werkverblijf te Eindhoven

Nederland

beeldende
kunst

2.500,00

Snauwaert Marie

werkverblijf in Kaapstad

zuid-afrika

beeldende
kunst

4.500,00

Verhoeven gert

werkverblijf in garanti Istanbul

Turkije

beeldende
kunst

2.050,00

Ben Ari Gilad

deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

Ampe Pieter

werkverblijf Skite/Sweet & Tender
2008

Portugal

dans

1.900,00

Giustino Domenico

werkverblijf Skite/Sweet & Tender
2008

Portugal

dans

1.900,00

Percival Sarah
Beth

deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

Vandendriessche
Koen

werkverblijf Skite/Sweet & Tender
2008

Portugal

dans

1.900,00

Roosens Ananta

Argentijnse tango – werkervaringsreis

Argentinië

muziek

1.700,00

Van den Eynde
Antoon

verblijf aan de Universiti Teknologi
MARA in Maleisië

Maleisië

theater

3.000,00

Wildemeersch
Jessa

W.M.D (just the low points) –
aanvraag voor een internationaal
werkverblijf in New York

Verenigde Staten

theater

6.000,00

Totaal

Bedrag in euro

53.350,00
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10.6.1.6.

Netwerkorganisaties

Naam

Initiatief

DISCIPLINE

European Festivals Association

werking als netwerk

multidisciplinair

Bedrag in euro
10.000,00

Informal European Theatre Meeting
vzw

werking IETM

multidisciplinair

40.000,00

IAMIC (International Association of
Music Information Centres)

jaarwerking secretariaat IAMIC

muziek

30.000,00

Internationaal Theater Instituut

Netwerkorganisatie Vlaams Centrum
van het Internationaal Theater Instituut & Symposium 'De historische
avant-garde en de theatermaker'

theater

9.500,00

Totaal

89.500,00

		

10.6.1.7.

Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Bedrag in euro

De Muynck Bert

deelname aan een workshop aan de
"Advanced Design Unit within the
Architecture Department, Bezalel
Academy of Art and Design,
Jerusalem"

Israel

architectuur en
vormgeving

1.000,00

Rymenants Jan

de uitnodiging voor "Site specific
work"

Duitsland

architectuur en
vormgeving

100,00

Van Houtte Frank

het op punt stellen van het
uitwisselingsproject Vlaanderen
– Finland met de tentoonstelling
'Conversation – Conservation'

Finland

architectuur en
vormgeving

700,00

Deceuninck
Marjolein

de deelname aan de conferentie
Architectural Paint Research in
Building Conservation

USA

architectuur en
vormgeving

300,00

Sterken Sven

actieve deelname aan het
DOCOMOMO-congres.

Nederland

architectuur en
vormgeving

200,00

Zoon Hanna

de deelname aan de Fuori Salone,
tijdens de meubelbeurs Salone de
Mobile

Italië

architectuur en
vormgeving

800,00

Verdonck Ann

de deelname aan de conferentie
Architectural Paint Research in
Building Conservation

USA

architectuur en
vormgeving

300,00

Kunstensite vzw

TT "The World One Minutes"

China

audiovisuele
kunst

3.000,00

Los Motekitos
vzw

clubtournee van de groep MOTEK

China

audiovisuele
kunst

5.000,00

Renglé Dries

het bijwonen van de uitreiking
awards op het International Young
film festival

Portugal

audiovisuele
kunst

170,00

Quix Stefaan

het geven van een live performance
op het "35ste Experimental
Intermedia Festival"

U.S.A.

audiovisuele
kunst

490,00

Gobyn Luc

het herwerken en repeteren van
performance/concert/videoproject
"Bach, Schumann et l'Ombre de Nico"

Zwitserland

audiovisuele
kunst

500,00

Grimonprez Johan

de deelname aan ART Unlimited

Zwitsreland

beeldende
kunst

1.500,00

Vets Tim

de deelnameaan het 404 festival
voor electronische kunst (naast
art Basel 2008) in Trieste en Basel

Italië en Zwitserland

beeldende
kunst

1.000,00

Voets Johan

de deelname aan de groepstentoonstelling 'Sexflies'

Oostenrijk

beeldende
kunst

250,00
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Cloquet Marie

de deelname aan 10-daags
multidisciplinair kunstproject

IJsland

beeldende
kunst

450,00

Hoepfl Tilman

de voorstelling van de door hem
samengestelde tentoonstelling
"my eyes keep me in trouble"
(op uitnodiging)

Nieuw-Zeeland en
Australië

beeldende
kunst

1.300,00

Beaumont Yves

het geven van een
solotentoonstelling 'Light/licht'

U.K.

beeldende
kunst

500,00

Hoepfl Tilman

solotentoonstelling 'Beyond The
Cube' in The House Of Art

Tsjechië

beeldende
kunst

1.000,00

Dalemans Jan

de deelname aan de expo "Global
Affairs" in Aachen en Maastricht

Duitsland en Nederland

beeldende
kunst

600,00

Brouckaert
Hedwig

de deelname aan tentoonstelling
"Different Points of View. Visitors
from Europe'

USA

beeldende
kunst

500,00

Schatteman
Katrijn

de beeldende expo met de expositie
'Bekman'

Nederland

beeldende
kunst

150,00

Hoepfl Tilman

het geven van de voorstelling van
zijn tentoonstelling 'My Eyes Keep
Me in Trouble'

Nieuw Zeeland

beeldende
kunst

1.500,00

Viktor vzw

de deelname aan het internationaal
experimenteel filmfestival

Praag

beeldende
kunst

600,00

Württembergischer Kunstverein Stuttgart

tentoonstelling "Weder entweder
noch oder / Neither either nor
or – selectie hedendaagse kunst –
deelnemers uit Vlaanderen:
Sven Augustijnen en Renzo Martens

Duitsland

beeldende
kunst

1.200,00

Hulan Dolores

toonmoment verbonden aan project
o.l.v. Merlin Spie

Nederland

beeldende
kunst

120,00

Keteleer Jan

tentoonstelling in het ICC van
Krakow

Polen

beeldende
kunst

1.200,00

Staelens Mathieu

de deelname aan de tentoonstelling
"Intrude: art and life 366"

China

beeldende
kunst

700,00

Nosadella.due

deelname van Nico Dockx aan het
Residency Program 'Blackout'

Italië

beeldende
kunst

250,00

Judong Irene

deelname van Irene Judong en Jaak
Geerits aan de kunstmanifestatie
'Colours of Fin Arts'

China

beeldende
kunst

3.000,00

Kunsthalle
Exnergasse

deelname Kobe Matthys aan tentoonstelling 'Have a cake and eat it too'

Oostenrijk

beeldende
kunst

1.000,00

Beuten –
Schellekens Liev

deelname aan 7th american tapestry
biennal (venue june – july)

USA

beeldende
kunst

1.000,00

Beuten –
Schellekens Liev

deelname aan 7th american tapestry
biennal (venue september –
december)

USA

beeldende
kunst

1.000,00

De Groeve
Hermine

tentoonstelling van 8 kunstenaars

China

beeldende
kunst

1.200,00

Fantaman Productions y Matelisto
Contemporary
Movements vzw

werkverblijf/ontwikkeling van het
project Flota Nfumu II in het Centro
Cultural Español en Bata

Centraal-Afrika

beeldende
kunst

1.000,00

Matthys Kobe

de deelname aan een workshop

Teheran

beeldende
kunst

500,00

Vanden Meersch
Els

solopresentatie Platform Garanti
CACA i.s.m. BAS

Turkije

beeldende
kunst

700,00

Van den Eynde
Antoon

toonmoment verbonden aan project
o.l.v. Merlin Spie

Nederland

beeldende
kunst

180,00

Mariën Frauke

toonmoment verbonden aan project
o.l.v. Merlin Spie

Nederland

beeldende
kunst

150,00

Komplot vzw

deelname aan de Berlijn Biënnale

Duitsland

beeldende
kunst

750,00

Komplot vzw

Uitwisselingsproject tussen
residentie in Brussel en Eindhoven

Nederland

beeldende
kunst

400,00
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Daems Anne

research ter voorbereiding van het
maken van nieuw werk voor de
tentoonstelling 'A Fantasy for
Allan Kaprow' in 2009

Egypte

beeldende
kunst

800,00

Aerts Layla

het maken van een fotoreportage om
te verwerken in een fotoboek en een
rondreizende tentoonstelling +
samenwerking met museum Guislain
in Gent in 2009

Duitsland, Polen, Tsjechië, Oekraïne, Moldavië,
Turkije en Iran

beeldende
kunst

3.500,00

Ausloos Anne

de deelname aan een
tentoonstelling in Berlijn

Duitsland

beeldende
kunst

300,00

Rooms Veerle

het geven van tentoonstellingen en
lezingen

Zuid-Afrika

beeldende
kunst

1.000,00

De Wilde Frederik

de deelname aan de rondreizende
tentoonstelling 'PROBE' (European
Sound Delte)

Hongarije en Oostenrijk

beeldende
kunst

180,00

Van Rafelghem
Paul

tentoonstelling 'Aquatheek' op de
huidige wereldtentoonstelling in
Zaragoza

Spanje

beeldende
kunst

1.000,00

Ledent Ingrid

tentoonstelling op 3e Biënnale van
Beijing

China

beeldende
kunst

400,00

Vleeschouwer
Kris

de deelname aan de groepstentoonstelling "Tonspür expanded:
Ouvertüre"

Oostenrijk

beeldende
kunst

700,00

Maes Fred

deelname aan reizende tentoonstelling met start in Nantes

Frankrijk

beeldende
kunst

250,00

Kunsthalle Bern

de tentoonstelling van de
Belgische kunstenaar Koenraad
Dedobbeleer

Zwitserland

beeldende
kunst

3.000,00

Vermeulen Angelo

de deelname aan conferentie International Symposium on Electronic
Arts en het geven van lezingen over
eigen werk

Singapore & Filippijnen

beeldende
kunst

1.000,00

Andrews Nick

tentoonstelling in Tesvikiye Sanat
Galerisi

Turkije

beeldende
kunst

200,00

Andrews Nick

tentoonstelling op 3e Biënnale in
Beijing

China

beeldende
kunst

400,00

FRAC Nord-Pas de
Calais

deelname van Koen Theys aan
'Decollecting'

Frankrijk

beeldende
kunst

800,00

Error One vzw

de presentatie van het archief van
Error One

Nederland

beeldende
kunst

1.000,00

Error One vzw

Ontvangst van buitenlandse
kunstenaars verbonden aan het
project ERROR #9

Ontvangst

beeldende
kunst

1.500,00

roARaTorio

Deelname 6 Vlaamse kunstenaars
(Hans Op de Beeck, Michael Van den
Abeele, Vincent Meesen, Johan
Grimonprez, Nicolas Provost en
Herman Asselbergh) aan Rencontres
Internationales, Projekt Berlin

Duitsland

beeldende
kunst

1.500,00

roARaTorio

de deelname van 5 Vlaamse
kunstenaars aan Rencontres
Internationales à Paris

Frankrijk

beeldende
kunst

1.500,00

Van Dingenen Filip

de deelname aan de groepstentoonstelling NOS in Museu da Republica

Brazilië

beeldende
kunst

1.100,00

Cardon Eva

het geven van een tentoonstelling
in 'Amble Gallery'

USA

beeldende
kunst

400,00

Vekemans Jonny

expo van fotografisch werk

Cuba

beeldende
kunst

1.000,00

De Fraeye Mark

de deelname aan Photographs of Old
Architectural Ceramics

Korea

beeldende
kunst

1.000,00
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Van Oost Jan

deelname aan de XIII Biennale van
Carrara

Italië

beeldende
kunst

500,00

Weiss Erich

de deelname aan de tentoonstelling
Quaderns De Viatje

Spanje

beeldende
kunst

1.000,00

Renneboog Lucie

het geven van een tentoonstelling
in Museu De Belles Arts De Castello

Spanje

beeldende
kunst

1.200,00

Spincemaille Ief

het geven van een solo tentoonstelling in de Brakke Grond

Nederland

beeldende
kunst

400,00

Serneels Stefan

het maken van een werk voor Fule
International Ceramic Art Museums

China

beeldende
kunst

400,00

Stichting The
Generator

de deelname van Vlaamse kunstenaars aan TodaysArt Festival

Nederland

beeldende
kunst

4.500,00

LUX

deelname aan 'Auguste Orts
exhibtion' in London

U.K.

beeldende
kunst

1.500,00

Boiy Tom

de deelname aan 'Intrude Art & life
366'²

China

beeldende
kunst

1.000,00

Op de Beeck Hans

de deelname aan kunstbeurs 'Art
Basel'

Zwitserland

beeldende
kunst

400,00

Benhelima Charif

de deelname aan de tentoonstelling
NOS – Museu da Republica

Brazilië

beeldende
kunst

1.000,00

Martin Phillip

het maken van een muurschildering

Namibië

beeldende
kunst

800,00

Stevens Veerle

de deelname aan 'Digital Imaging
and Printmaking'

U.K.

beeldende
kunst

400,00

Geys Herman

het project "interARTcity" –
verschillende tentoonstellingen

Spanje

beeldende
kunst

6.500,00

Feremans Lucille

de tentoonstelling van haar werk
in het Belgisch paviljoen op de
wereldtentoonstelling in Zaragoza

Spanje

beeldende
kunst

1.000,00

Spincemaille Ief

de deelname aan tentoonstelling
'Todays Art Festival met het werk
A-topos

Nederland

beeldende
kunst

200,00

Ntakiyica Aimé

het geven van een tentoonstelling
in Museu da Republica

Brazillië

beeldende
kunst

1.000,00

So-On vzw

de deelname aan de
'Upgrade!Internationational Exhibition

Macedonië

beeldende
kunst

800,00

Visic Loreta

het geven van de solotentoonstelling 'House of Fear'

Slovenië

beeldende
kunst

1.000,00

Verschueren
Alain

de deelname aan het project
'Intrude: Art & Life 366'

China

beeldende
kunst

900,00

Tordoir Narcisse

de deelname aan de tentoonstelling
'Confronting The Image'

China

beeldende
kunst

900,00

David vzw

het geven van een lezing Belgian
Spot Thai Attack – presentatie
Belgische Kunst

Thailand

beeldende
kunst

800,00

De Smet Gery

de deelname aan de tentoonstelling
'Onthaasting, About Slow Worlds
and Spare Time'

USA

beeldende
kunst

900,00

Desmet Tania

het project 'Buyssen'

USA

beeldende
kunst

1.000,00

Tillieu Lyallola

de deelname aan tentoonstelling
'Mordant Tales of Sarcasm and Light
Bitterness"

Canada

beeldende
kunst

600,00

Hyakutome Takao

het toonmoment verbonden aan
project o.l.v. Merlin Spie

Nederland

beeldende
kunst

150,00

Kempenaers Jan

het maken van fotowerk

Ex-Joegoslavische
landen en Hongarije

beeldende
kunst

1.200,00
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Puype Peter

het geven van een foto reportage,
performances op uitnodiging van Ad
Hoc Art

USA

beeldende
kunst

800,00

Denys Ward

het maken van dubbele solotentoonstelling en deelname aan internationale reizende tentoonstelling 'My
eyes keep me in trouble'

Australië

beeldende
kunst

1.000,00

Sanchis Salvador

het geven van een performance en
workshops op het Movement Research Festival

USA

dans

300,00

VerTeDance Company

de deelname van de Vlaamse kunstenaars aan 'The dance of Canis Lupus'

Tsjechië

dans

700,00

Tara.com vzw

de deelname aan festival van
Taforalt en interactief videoproject 'Kinderen dansen de wereld'

Marokko

dans

900,00

Tara.com vzw

het maken van opnames met
betrekking tot het project "Liefdesbrief in dubbele salto" (Kinderen
dansen de wereld).

Italië

dans

500,00

Al Kantara

voorstellingen van "Berlin",
"Benjamin Verdonck, Fumyo Ikeda en
Alain Platel", "P.A.R.T.S." en "Patricia
Portela (Deep Blue)"

Portugal

dans

5.000,00

WP Zimmer vzw

de voorstelling op het Complicitats
Festival

Spanje

dans

300,00

WP Zimmer vzw

het geven van de voorstelling
"Affected"

Polen

dans

1.500,00

WP Zimmer vzw

de tournee in het Midden-Oosten
van Tarek Halaby (3 personen)

Jordanië, Libanon en
Palestina

dans

1.200,00

WP Zimmer vzw

voorstellingen op de festivals
"Belluard Bollwerk International"
en "Inequilibrio"

Zwitserland en Italië

dans

1.000,00

WP Zimmer vzw

de deelname aan 'Explore Dance
Festival'

Roemenië

dans

450,00

Aquilon vzw

het geven van de voorstelling
'Sus Scrofa'

Frankrijk

dans

1.000,00

Cie 13 vzw

voorstellingen op het TOBAV
internationaal jeugd festival

Turkije

dans

3.000,00

Vlaams Centrum
van het Internationaal Theater
Instituut

de planning van Leonardo
(CE project) en ontmoeting van het
internationaal dans comité

Cyprus

dans

200,00

Plankton vzw

prospectie + live performance- en
danswerk in combinatie met videoperformances

USA

dans

1.000,00

Stilllab vzw

de voorstelling 'I, II, III, IIII' op het
Festival for Experimantal Formats
in Theatre

Zwitserland

dans

2.500,00

Deepblue vzw

voorstelling van 'Box With Holes'

Spanje

dans

500,00

Anaraki Shila

het geven van een voorstelling op
de Rational-Rec avond

UK

dans

200,00

Volkshochschule
Stuttgart /
Treffpunkt
Rotebühlplatz

voorstellingen van Céline
Verhaeghe en Laura Vanborm

Duitsland

dans

350,00

El Rumbo vzw

bijwonen Oscaruitreiking n.a.v. de
nominatie van hun kortfilm binnen
de categorie "Best Live Action Short
Movie" + leggen van contacten +
eventueel

USA

dans

2.500,00

Kirch Marianne

de deelname van de 2 Vlaamse
kunstenaars aan de performances
van de premiere-reeks van "De kamer
van de verloren betekenissen"

Duitsland

multidisciplinair

600,00

In Vitro vzw

voorstelling van "De Zandman" op
het festival "Globalize: Cologne"

Duitsland

multidisciplinair

1.000,00
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Fierens Andy

voorstelling op het Woordfees
festival

Zuid-Afrika

multidisciplinair

650,00

Stevenheydens Ive

deelname aan de Tokyo Performing
Arts Market

Japan

multidisciplinair

500,00

Jacquemyn Peter

de performances en het maken van
een monumentale muurtekening op
het Kongsberg jazzfestival

Noorwegen

multidisciplinair

450,00

Sidgwick Emma

de deelname aan de Subjectivity
Conference (presentatie van paper)

UK

multidisciplinair

350,00

Nuyts Frank

het geven van verschillende voorstellingen door de groep 'Hardscore'
van de Wider World of Water op de
Wereldtentoonstelling Zaragoza
Belgisch Paviljoen

Spanje

multidisciplinair

700,00

Goeyvaerts
Consort vzw

het geven van een concert

Duitsland

muziek

700,00

Kimps Tom

het maken van een tournee door de
groep Emeth

Canada, USA

muziek

3.000,00

Sukilove vzw

het geven van een concert in het
kader van 'Het Vlaams Popstation'

Nederland

muziek

80,00

Prieur Cyril

het maken van een tournee door de
groep Arno

Nederland, Duitsland,
Tsjechië

muziek

4.000,00

DJ Bigband vzw

de deelname aan het festival Jazz
International met "DJ Grazzhoppa's
DJ Bigband presenteert Around the
world in 80 Beats"

Nederland

muziek

400,00

Sukilove vzw

concerten van de groep Sukilove

UK

muziek

500,00

Delavega vzw

de concerten van Delavega

Nederland en Luxemburg

muziek

1.100,00

Amazone MMM vzw

het geven van verschillende
optredens en workshops

Italië en Egypte

muziek

2.500,00

Devisscher Christophe

de concerten

Portugal

muziek

800,00

Devisscher
Christophe

de concerten

China

muziek

2.000,00

Van Hautem
Micheline

het maken van een tournee met haar
muziekgroep

Nederland

muziek

2.000,00

Van Hautem
Micheline

het maken van een tournee met haar
muziekgroep

Nederland

muziek

4.000,00

Digital Piss
Factory vzw

de concerten van Nid & Sancy

Rusland

muziek

1.000,00

Ludwig Albert

het geven van workshop/masterclass

Kroatië

muziek

250,00

Et Encore vzw

het optreden van de groepen Et
Encore en Blunt op het Folkfestival
in Skagen

Denemarken

muziek

1.000,00

Hallein Eric

het geven van een orgelconcert
op het International Festival of
Ancient Music

Italië

muziek

140,00

Kimps Tom

de concerten van de groep Emeth

Duitsland en de UK

muziek

400,00

Musiciens sans
Frontières vzw

concert met Marokkaanse
gastmuzikanten

Japan

muziek

5.000,00

Via Lactea vzw

het maken van een tournee door het
Orchestre International du Vetex

Bosnië-Herzegovina,
Bulgarije en Servië

muziek

3.500,00

Je M'en Fish vzw

concerten op het evenement 'Paard
van Troje'

Nederland

muziek

120,00

Lanneau Katelijne

het maken van een concerttournee
als lid van het B-Five blokfluitensemble

Oostenrijk, Duitsland en
Zwitserland

muziek

300,00

The Go Find vzw

het geven van een concert op het
Art Festival

Frankrijk

muziek

400,00

Scores vzw

de residentie + concerten van
Walter Hus en assistent op het
Performing Arts Forum

Frankrijk

muziek

1.000,00
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Machiels Hans

het geven van verschillende DJ-sets
in Buenos Aires

Argentinië

muziek

1.200,00

El Fish vzw

concerten van The Rhythm Junks

China

muziek

5.000,00

El Fish vzw

het geven van concerten door The
Rhythm Junks

Nederland

muziek

250,00

Vanden Eynde
Sofie

het maken van een tournee voor
drie concerten en een CD-opname
met Le Jardin Secret en Le Tendre
Amour

Zwitserland, Spanje,
Oostenrijk en UK

muziek

400,00

Musiciens sans
Frontières vzw

concerten samen met de
Marokkaanse gastmuzikanten

UK

muziek

2.000,00

Musiciens sans
Frontières vzw

de ontvangst van Marokkaanse
gastmuzikanten en muzikanten van
Think Of One voor het concert op
Eurosonic

Nederland

muziek

1.000,00

Engels Herman

Werken van Vlaamse (Jan Van der
Roost, August De Boeck, Jef Maes) en
Poolse componisten. Concert n.a.v.
de opening van de Belgian Bussiness
Week

Polen

muziek

500,00

Glasbak vzw

het concert van Maskesmachine
op het Sapifestival (Nord-pas-deCalais)

Frankrijk

muziek

100,00

Cucs vzw

de concerten van Gabriel Rios

USA

muziek

7.000,00

Blindman vzw

concert samen met het Danel kwartet

Oostenrijk

muziek

500,00

Tschakalova
Ludmilla

recital in the Handel House Museum

UK

muziek

100,00

Via Lactea vzw

het geven van concerten door Orchestre International du Vetex op
het "Chalons dans la Rue" en
festival "Les Noctibules"

Frankrijk

muziek

1.000,00

Vanden Eynde
Sofie

concert met het ensemble La Visione
i.s.m. Kammerchor Oberaargau

Zwitserland

muziek

100,00

Musiciens sans
Frontières vzw

concerten samen met de Marokkaanse
gastmuzikanten

UK

muziek

2.000,00

Aventura Musica
vzw

het geven van concerten door de
groep Tricycle

Polen en Duitsland

muziek

520,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

het concert in het Casa da Musica

Portugal

muziek

3.000,00

Koninklijke Beiaardschool Jef
Denyn vzw

deelname aan beiaardfestival

Rusland

muziek

750,00

Kultuurgemeenschap Haringe
vzw

Ontvangst van 3 buitenlandse
organisten op de zomerse
orgelconcerten op het historische
Van Pethegemorgel te Haringe

Ontvangst van organisten uit Nederland, Italië
en Tsjechië

muziek

800,00

Marimba-projects
vzw

het concert, de masterclass en de
jurering door Ludwig Albert en Lin
Ching Cheng op het international
festival "Days of Percussion" en de
International Competition of Composing and Performances for Percussion Instruments and Drumset

Italië

muziek

500,00

Michiels Ignace

orgelrecitals in Spanje

Spanje

muziek

200,00

Vive la Fête vzw

de deelname aan het Festival
International de Jazz

Canada

muziek

1.500,00

Hermans Johan

het geven van verschillende
orgelrecitals

Australië

muziek

500,00

Hermans Johan

het geven van verschillende orgelrecitals, St.Petersburg en Moskou

Rusland

muziek

220,00

Hitch vzw

het maken van een tournee met het
Amerikaans gezelschap Haymarket
Riot

USA

muziek

2.000,00
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Noise vzw

concerten van de groep "Thou"
als support van de groep "Girls In
Hawai"

Frankrijk

muziek

450,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

de voorstelling van het project
Changing Faces

Frankrijk

muziek

1.000,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

het geven van een concert op het internationaal Roccella Jazz Festival

Italië

muziek

3.000,00

Cantate Domino/
Katholiek
Onderwijs Land
van Aalst

de concerten van het koor Cantate
Domino

Israël en Palestina

muziek

3.000,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

concertournee

Andorra en Spanje

muziek

2.500,00

Mad in Belgium

het geven van een concert door
DAAU op het Spot festival

Denemarken

muziek

400,00

Michiels Ignace

het geven van twee orgelconcerten

USA

muziek

300,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

het brengen van het project
Changing Faces in Théâtre de Caen

Frankrijk

muziek

1.000,00

D'Hollander Geert

het concert en aanwezigheid als
jurylid op het congres 'Guild of
Carillonneurs of North America"

USA

muziek

500,00

Van Mol Jan

voor het geven van verschillende
orgelrecitals

Zweden, Oostenrijk,
Zwitserland, Frankrijk
en Spanje

muziek

1.200,00

Van Mol Jan

het geven van een orgelrecital

Rusland

muziek

350,00

Sluys Jozef

het concert op het internationaal
orgelfestival te Teramo

Italië

muziek

140,00

Twee Generaties
Kuijken

concert in de Auditorio de la
Ciudad de Léon

Spanje

muziek

900,00

Laïs vzw

ANNULATIE concerten op het
Ollinkan Festival

Mexico

muziek

3.000,00

Baerten Aldo

het geven van een gala-concert
voor de Conventie van 2008

USA

muziek

500,00

Van der Roost Jan

het geven van drie concerten

Japan

muziek

700,00

Van der Roost Jan

het geven van drie concerten

Brazilië en Argentinië

muziek

800,00

Het Collectief
vzw

het geven van een repertoireconcert

Nederland

muziek

500,00

Brussels Jazz
Orchestra vzw

de concerten op het Jazzellerault
festival

Frankrijk

muziek

1.000,00

Mintzkov Luna
vzw

de deelname aan het 'La Pampa
Festival'

Duitsland

muziek

600,00

Engels Herman

het geven van een concert (+ voorafgaande repetities)

Polen

muziek

500,00

Vermeersch Stephan

de concerten op ClarinetFest 2008

USA

muziek

500,00

Mintzkov Luna
vzw

het concert van de groep 'Mintzkov'
op het Clashfestival

Duitsland

muziek

140,00

Mintzkov Luna
vzw

het concert van Mintzkov in Berlijn

Duitsland

muziek

500,00

Van Hove Fred

het orgelconcert op het festival
van de i-and-e organisatie

Ierland

muziek

400,00

Het Collectief
vzw

de concerten in Amsterdam in het
kader van de tentoonstelling rond
kunstenaar Jan Smalt

Nederland

muziek

500,00

Mintzkov Luna
vzw

de concerten van de groep
'Mintzkov'

Denemarken

muziek

400,00

Mintzkov Luna
vzw

het concert van Mintzkov op
Poppodium EKKO

Nederland

muziek

80,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert op het
Nederlandse zomerfestival Breda
Barst

Nederland

muziek

70,00

197

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

INTERNATIONALE PROJECTEN

Van Hove Fred

de concerten op het internationale
kunstenaarsfestival geïmproviseerde muziek (Total Music Meeting
Berlijn)

Duitsland

muziek

300,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van concerten op het
popfestival Den Haag en het festival
Bruismaastricht

Nederland

muziek

170,00

Michiels Ignace

orgelrecital in Italië

Italië

muziek

50,00

Mintzkov Luna
vzw

de deelname aan het 'Festival Rock
Im Vogelwald'

Duitsland

muziek

450,00

Engels Herman

het geven van een concert met de
Filmarmonica de Stat Oradea

Roemenië

muziek

250,00

Majestic vzw

het optreden van Dez Mona op
'EuroSonic'

Nederland

muziek

200,00

Wolvin vzw

het optreden op Jazz Montréal

Canada

muziek

3.000,00

Mintzkov Luna
vzw

het concert van Mintzkov
(Rock Around The Bridge)

Nederland

muziek

50,00

Mintzkov Luna
vzw

concerten van Mintzkov

Duitsland

muziek

400,00

Michiels Ignace

de recital tijdens het orgelfestival

Spanje

muziek

150,00

Mintzkov Luna
vzw

de concerten door Mintzkov

Duitsland

muziek

500,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van verschillende
concerten

Duitsland

muziek

1.000,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van een concert op het
Wantijpopfestival

Nederland

muziek

50,00

Michiels Ignace

orgelrecital in Warshau

Polen

muziek

90,00

Van Bockstal Piet

het geven van concerten door het
Arcana Ensemble met de Filarmonica
de Stat Oradea

Roemenië

muziek

250,00

Van Bockstal Piet

het geven van een concert als
solist met Capella Cracoviensis

Polen

muziek

600,00

Mad in Belgium

het geven van concerten door 4
groepen

Duitsland

muziek

1.800,00

Mintzkov Luna
vzw

het geven van concerten op
'Appletreegarden', Haldern Festival
en Taubertalfestival

Duitsland

muziek

500,00

Promuzik vzw

Concerten van de groep "p u g g y"

Frankrijk

muziek

1.500,00

Lenaerts Anneleen

het geven van een recital samen met
Francesca Canali

U.K.

muziek

400,00

Venrooij Esther

de presentatie van het werk "The
Spiral Staircase" op het "Festival
with No Fancy Name"

USA

muziek

900,00

Venrooij Esther

de samenwerking met een Duitse
choreografe voor de dansvoorstelling "BlackMirrorSolo"

Duitsland

muziek

200,00

Ponyhill vzw

het maken van een Europese tournee
met de groepen 'Ansatz der
maschine' en 'Transit'

Nederland, Duitsland,
Slovenië en Kroatië

muziek

700,00

Baierlein Peer

het optreden van de groep Jazzisfaction op 'Centennial Festival of
Sao Paulo'

Brazilië

muziek

1.500,00

Lauwers Henk

het geven van een concert

Polen

muziek

250,00

Holy Shit vzw

het geven van verschillende
concerten door Black Haven

Duitsland, Frankrijk,
Italië en Zwitserland

muziek

1.200,00

Pallemaerts
André

het geven van twee concerten in het
kader van 'Armistice Days'
(herdenking 1e wereldoorlog)

USA

muziek

800,00

Sacred Love vzw

minitournee van de groep "Creature
with the Atom Brain"

UK

muziek

1.000,00
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Ars Musica e.V.

concerten van Capilla Flamenca en
B'Rock op het Berliner Tage für Alte
Musik festival

Duitsland

muziek

2.500,00

Roose Franciska

het concert door de groep Humble
Grumble

Hongarije

muziek

800,00

Geerts Raymond

europese tournee van Hooverphonic

Luxemburg, Duitsland,
Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Slowakije, Zwitserland, Italië en Frankrijk

muziek

5.000,00

Roose Franciska

concerttournee van de groep
'Humble Grumble'

UK

muziek

3.000,00

Verhoyen Peter

het geven van een recital en een
twee dagen durende masterclass
samen met begeleider

Tsjechië

muziek

600,00

Vörös Gabor

het geven van verschillende
concerten door de groep Humble
Grumble

Hongarije

muziek

1.200,00

Chopstick vzw

een soloconcert van de groep
'Moker' op het Clusone jazz festival

Italië

muziek

900,00

Blomme Christophe

de concerten van de groep
'Mise*En*Scene' in Ierland

Ierland

muziek

400,00

Vörös Gabor

het geven van verschillende
concerten door de groepp Humble
Grumble

U.K.

muziek

400,00

Majestic vzw

concert van Dez Mona

Zwitserland

muziek

300,00

Kortjakje vzw

het geven van verschillende
concerten door het strijkorkest
"Amadeus"

Finland

muziek

2.500,00

Quaghebeur Bert

het maken van een promo-tour met
de groep "Exit On the Left"

U.K.

muziek

400,00

The Syria Trust
for Development

de ontvangst van Bert Joris voor
deelname aan "Damascus Jazz
Festival"

Syrië

muziek

500,00

Acda Chantal

het maken van een tournee met de
groep Sleepingdog

USA

muziek

600,00

Percussieprojecten vzw

de deelname aan de finale van de TIM
competition (Tournoi International
de Musique) met het percussietrio
Pulse (kamermuziek)

Italië

muziek

1.000,00

Vermeersch Hans

recital in de UK

UK

muziek

200,00

Devens Bram

het maken van een tournee met de
groep 'Ignatz' (K-raa-K)³

USA, China, Japan

muziek

1.000,00

Devens Bram

het maken van een Europese tour
ter promotie van de full-cd van
"Ignatz"

Portugal, Spanje,
Frankrijk, Zwitserland,
Nederland, Duitsland en
Tsjechië

muziek

1.000,00

Hypertension vzw

toernee US en Europa van de groep
"Amenra"

US, UK, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk,
Duitsland en Nederland

muziek

1.500,00

Maandacht vzw

het geven van een optreden door
Eva De Roovere op het Voorkamerfest

Zuid-Afrika

muziek

1.500,00

Pierre Olivier

concerten van The Black Tartan
Clan in Schotland

UK

muziek

1.000,00

Bornauw Birgit

concerten van de groep "Griff" in
Schotland

UK

muziek

1.500,00

The Maple Room
vzw

de promotieconcerten van The Maple
Room

Portugal

muziek

750,00

Linssen Jan

het maken van een promotour met
'Triumph of Tradedy' door de groep
The Dying (f.k.a. Chimaira)

Denemarken en Zweden

muziek

250,00

Linssen Jan

tournee van de groep 'The Dying'
(f.k.a. Chimaira)

Duitsland en Polen

muziek

200,00
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Breughelgroep
Harmonie/Katholieke Harmonie St.
Cecilia Nieuwkerke f.v.

het concert in het kader van het
400-jarig bestaan van Québec

Canada

muziek

3.000,00

Venrooij Esther

het maken van een tournee met
pipaspeelster Min Xiao-Fen

China

muziek

880,00

Vermeersch Hans

het geven van een vioolrecital op
het Bangamela muziek festival

USA

muziek

400,00

Stichting Paraplu

uitvoering Mariavespers van
Claudio Monteverdi door Currende

Nederland

muziek

1.200,00

Lowlands vzw

Deelname van Nid & Sancy aan de
Wintermusic Dance-conference ter
promotie van het nieuwe album

USA

muziek

1.200,00

Excelsior vzw

showcase in februari + concerten
in juli op het Oerol festival

Nederland

muziek

250,00

Puoane Elaine
Nontuthuzelo

de deelname van het Tutu Puoane
Quartet aan het Capetown
International Jazz Festival

Zuid-Afrika

muziek

3.500,00

Cluricauns vzw

het geven van twee concerten op
het Skagenfestival

Denemarken

muziek

1.500,00

DrumSpirit vzw

de deelname aan Quando La Banda
Passo

Italië

muziek

1.000,00

Vienne Tom

de mini-tour van de groep 'Bronze'

Frankrijk, Zwitserland
en Italië

muziek

350,00

Delannoye Steven

het geven van concerten met drie
personen op verschillende locaties

Portugal

muziek

800,00

Vande Weghe Jan

de concerten op het Winter Festival
Sarajevo

Kroatië

muziek

500,00

Vandenbroeck
Jonathan

concerttournee van de groep
"Milow" als suppert van de groep
"Racoon"

Nederland

muziek

4.500,00

Vandenbroeck
Jonathan

het concert door 'Milow' op
Eurosonic

Nederland

muziek

350,00

Vermeersch Hans

het geven van een vioolrecital

U.K.

muziek

300,00

Aranis vzw

de concerten op het Gouveia Art
Rock Festival

Portugal

muziek

1.500,00

Fugitive Motel
vzw

het geven van verschillende concerten door de groep "Headphone"
voor promotie van het nieuwe album

Nederland

muziek

600,00

Triggerfinger
vzw

het maken van een tournee met het
live-album 'What Grabs Ya'

Nederland

muziek

1.200,00

Stichting Lalala
Live

de concerten van dEUS

Rusland en Zweden

muziek

5.000,00

Tortue vzw

het geven van concerten door An
Pierlé & White Velvet

Denemarken en Duitsland

muziek

1.000,00

Germaniac vzw

het concert van The Germans op de
3e editie van 'Vlaams Popstation'
(Muziekgieterij)

Nederland

muziek

70,00

Van Haegenborgh
Heleen

het geven van verschillende Solo
Recitals

U.K.

muziek

130,00

Odradek vzw

het geven van een optreden op het
Sonic Circuits festival

USA

muziek

2.500,00

Kooijman Edward

concert van de folkgroep Kandoris
op het Skagen festival

Denemarken

muziek

2.000,00

Racines Carrées
vzw

verschillende concerten van Urban
Trad

Frankrijk

muziek

1.500,00

SimoensTrio vzw

de concerten van het Simoens Trio

Duitsland

muziek

800,00

The Van Jets vzw

concerten van The Van Jets

Duitsland

muziek

350,00

The Van Jets vzw

de tournee van 'The Van Jets' als
support van de Zweedse groep 'The
Horror The Horror'

Duitsland en Oostenrijk

muziek

1.000,00

200

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

INTERNATIONALE PROJECTEN

The Van Jets vzw

het geven van concerten in
Amsterdam en Breda

Nederland

muziek

160,00

Graindelavoix
vzw

het geven van twee concerten met
het 13de eeuws programma
Poissance d'Amours

Spanje

muziek

2.000,00

Namunkanda vzw

het geven van en reeks workshops
en twee concerten door N'Faly
Kayouté & Dunyakan

Zanzibar

muziek

2.500,00

Valach Jan

de instudering en het dirigeren van
het oratorium voor soli, orkest,
gemengd- en kinderkoor
"De Klepper/De Klok"

Slowakije

muziek

800,00

Ostyn Bert

het maken van een tournee door de
groep Absynthe Minded

Duitsland

muziek

1.500,00

The Mansion vzw

gezamelijke tournee van de groepen
"The Killbots" en "Cabrón"

Frankrijk

muziek

700,00

Mint-O-Matic vzw

de promotietournee van de groep
'Mint' naar aanleiding van
albumrelease

Duitsland

muziek

400,00

Flatcat vzw

de concerten in het Belgisch paviljoen op de wereldtentoonstelling
in Zaragoza

Spanje

muziek

600,00

Cosy Brass
Quartet vzw

de deelname aan het "British open
solo and quartet championships"

U.K.

muziek

400,00

Jeugd en Muziek
Antwerpen

de verschillende concerten

Spanje

muziek

2.500,00

Belgian Brass vzw

concert op het XXIIIièmeFestival de
Musique du Haut-Jura

Frankrijk

muziek

1.500,00

Mint-O-Matic vzw

de concerten van de groep "Mint"

Nederland

muziek

200,00

2000 Monkeys vzw

het concert van Tom Pintens in het
Rozentheater te Amsterdam

Nederland

muziek

60,00

Mint-O-Matic vzw

het geven van verschillende
concerten

Duitsland

muziek

400,00

Belgian Brass vzw

concert op Spanish Brass Festival

Spanje

muziek

1.500,00

2000 Monkeys vzw

concert van Tom Pintens

Nederland

muziek

80,00

De Brigade vzw

concerten van de groep 'QuiOui'

Schotland

muziek

600,00

2000 Monkeys vzw

het concert van Tom Pintens in
kunst- en cultuurcentrum De Spot

Nederland

muziek

60,00

Cambier Anne

voorstelling muziektheater "Abendempfindung" in Santiago

Chili

muziektheater

500,00

Vermeulen Jan

voorstelling muziektheater "Abendempfindung" in Santiago

Chili

muziektheater

500,00

Theater de Spiegel
vzw

voorstellingen van de producties
'De Rode Draad/k' en 'Bramborry'

Hongarije en Italië

muziektheater

2.000,00

Van Bauwel Tom

voorstelling muziektheater
"Abendempfindung" in Santiago

Chili

muziektheater

500,00

Compagnie KaiET!

voorstelling op het Oerolfestival

Nederland

muziektheater

2.000,00

De Cock Michael

het geven van een workshop

Senegal

theater

1.000,00

Association
Les Films de
L'Imparfait

de voorstelling door Cie Berlin op
het Festival des 7 Collines

Frankrijk

theater

1.000,00

Buelens Paulina
vzw

het geven van voorstellingen door
Marijs Boulongne in het Avantgaardenteater en Teatergarasjen

Noorwegen

theater

450,00

Stilllab vzw

de voorstellingen op het festival
"National Review of Live Art"

UK

theater

2.000,00

Stabada vzw

voorstellingen van Stabada

Japan

theater

4.000,00

The Other vzw

het geven van een voorstelling op
het festival 'Drodesera Fies' in Dro
en op Impulstanz

Italië en Oostenrijk

theater

1.000,00
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Theater Stap vzw

de deelname aan het festival Kultur
Vom Rande

Duitsland

theater

2.500,00

Ruysschaert Tine

ANNULATIE geven van 6 voorstellingen op poëziefestival

Namibië

theater

600,00

Stichting Theaterfestival Delft

de ontvangst van de groepen Theater Tol en Shake That voor deelname
aan het Theaterfestival Mooi Weer
Spelen

Nederland

theater

1.000,00

Circus van Vlaanderen (Circus
Ronaldo) vzw

het geven van vier voorstellingen

Frankrijk

theater

2.000,00

Alibi Collectief
vzw

de voorstelling "The Making Of" op
het Shäxpir festival

Oostenrijk

theater

1.000,00

Alibi Collectief
vzw

de voorstellingen 'Sjoemelage' en
"The Making Of" op het Figura Theaterfestival

Zwitserland

theater

3.000,00

Segers Iwein

het maken van een tournee

Nederland

theater

500,00

Heyneman Dries

een tournee van 'Ter bescherming
van de jeugd'

Nederland

theater

500,00

Casier Karel

het geven van voorstellingen op
het FAKI festival

Kroatië

theater

600,00

Stilllab vzw

het geven van de voorstelling 'End'
op het 'Internationales Sommer
Festival'

Duitsland

theater

1.700,00

Palindroom vzw

de voorstellingen van "I have no
thoughts, and this is one of them"

Zwitserland en de UK

theater

1.000,00

Circo Topia vzw

de deelname aan het festival Chalon
dans la Rue en Festival d'Aurillac en
voorstelling op de beurs 'La Llotja'

Frankrijk en Spanje

theater

2.000,00

Circo Topia vzw

deelname aan het internationale
straattheaterfestival Olala!

Oostenrijk

theater

450,00

Circo Topia vzw

Deelname aan '20th International
Kulturbörse'

Duitsland

theater

500,00

Quicksilver vzw

de voorstellingen op het 12e
Seattle International Festival of
Improv

USA

theater

500,00

Bunker
Productions

de deelname van de groep 'Berlin' op
het festival Mladi Levi

Slovenië

theater

1.000,00

De Vereniging van
Enthousiasten
voor het Reële en
Universele vzw

het geven van de voorstelling 'We
Save no Lives'

Polen

theater

1.300,00

Theater Tinnenpot
vzw

het geven van de voorstelling
"Oidipoes in Kolonos"

Namibië

theater

1.200,00

Gillerot Dominique

het ontwikkelen van culturele
Noord-Zuid projecten en het geven
van workshops

Senegal

theater

600,00

Ben Chikha Chokri

het geven van workshops

Senegal

theater

600,00

Vilniaus Festivaliai

de ontvangst van de groep 'Berlin'
met 'Bonanza' voor deelname aan
het Vilnius Festival

Litouwen

theater

2.000,00

Etablissement
Public Du Parc et
de la Grande Halle de la Vilette

voorstellingen van Miet Warlop op
het Dessus-Dessous festival

Frankrijk

theater

800,00

Timecircus vzw

voorstellingen op verschillende
festivals

UK

theater

3.000,00

The Other vzw

deelname van het trio Anesiadou,
Bryssinck en Peeters op het Premières 2008 festival (Théâtre National
de Strasbourg).

Frankrijk

theater

1.000,00
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La Guardia
Flamenca vzw

het geven van voorstellingen op
het straattheater festival Fira de
Teatro

Spanje

theater

1.000,00

Abattoir Fermé
vzw

de voorstelling 'Moe maar op en
dolend' in Trafo House of
contemporary arts

Hongarije

theater

1.000,00

La Guardia Flamenca vzw

de deelname aan het theaterfestival
Oerol

Nederland

theater

400,00

Maertens Jan

de deelname aan het project "The
Loop" als lichtontwerper in het
'Konzerthaus Vienna'

Oostenrijk

theater

300,00

Filter vzw

de deelname aan het 'Wroclaw Non
Stop Festival'

Polen

theater

1.500,00

Ctyri dny (Four
Days)

deelname van Cie Berlin aan 13th
international theatre festival 4 + 4
+ 4 Days in Motion

Tsjechië

theater

700,00

Theater Tol vzw

verschillende voorstellingen

Nederland, Oostenrijk en
Israël

theater

3.000,00

Quicksilver vzw

de deelname aan een internationaal
improvisatie festival

Rusland

theater

1.000,00

The Other vzw

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

Italië

theater

700,00

The Other vzw

voorstellingen 'How do you like
my landscape' van Manah Depauw en
Bernard Van Eeghem

UK

theater

1.000,00

The Other vzw

voorstellingen "How do you like
my landscape" van Manah Depauw en
Bernard Van Eeghem

Spanje

theater

1.000,00

Cie 13 vzw

de ontvangst van de buitenlandse
artiesten voor de voorstellingen
in België en het geven van voorstellingen en workshops in het buitenland (project Body Babel)

Turkije en Litouwen

theater

3.000,00

Maan en Zand vzw

de voorstelling "Les Flamiches
Noirs"

Zwitserland

theater

800,00

Woesh vzw

de deelname van Shake That en
Compagnie Pol & Freddy op het
Olala, Internationales Strassentheater Festival

Oostenrijk

theater

1.200,00

Il Gaviale

het optreden van de Belgische
groep Abattoir Fermé op het
'Drodesera Fies 2008'

Italië

theater

2.500,00

Totaal

372.250,00

		

10.6.1.8.

Vertalingen van artikels

Naam

Initiatief

Bedrag in euro

Klankendaal vzw

Vertaling van het artikel 'Praxial Music Education' van Prof.
Dr. David J Elliot naar aanleiding van 2 lezingen van hem in
Vlaanderen

Forum de l'Essaie sur l'Art
Association

tussenkomst in de vertaalkosten van Vlaamse essays en de
reiskosten van een Vlaamse uitgever in het kader van een
forum rond kustessays naar aanleiding van het Franse
EU-voorzitterschap

Totaal

160,00

1.700,00

1.860,00
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10.6.2.

Buiten het Kunstendecreet		

				
		
10.6.2.1.

Werkplaatsen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Bethaniënhaus

huur atelier vlaamse kunstenaars

Duitsland

beeldende kunst

Bedrag in euro
12.954,00

Cité Internationale des
Arts

onderhoud ateliers

Frankrijk

beeldende kunst

5.940,00

Straetling Chris

verblijf in cité des arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Grimonprez Johan

verblijf in cité des arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Vanpevenaege Yves

verblijf in cité des arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

De Gruyter Voebe

verblijf in cité des arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Schuster Aaron

verblijf in cité des arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Stichting Trustfonds
Rijksacademie
Amsterdam

jaarlijkse bijdrage

Nederland

beeldende kunst

12.500,00

Stichting Trustfonds
Rijksacademie
Amsterdam

tweede subsdie rijksacademie
amsterdam 2de Vlaams kunstenaar

Nederland

beeldende kunst

12.500,00

Moulaert Eva

verblijf Jan Van Eyckacademie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Matthys Kobe

verblijf Jan Van Eyckacademie

Nederland

beeldende kunst

4.500,00

Jottkandt Sigi

verblijf Jan Van Eyckacademie

nederland

beeldende kunst

9.000,00

Battista Emiliano

verblijf Jan Van Eyckacademie

nederland

beeldende kunst

9.000,00

Van Imschoot Tom

verblijf Jan Van Eyckacademie

Nederland

beeldende kunst

3.750,00

Wauman Andy

verblijf rijksacademie Amsterdam

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Van Wolputte Philippe

verblijf rijksacademie Amsterdam

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Platform Garanti

kosten verblijf vlaamse
kunstenaars

Turkije

beeldende kunst

2.850,00

Van den Abeele Michaël

verblijf Garanti

Turkije

beeldende kunst

4.650,00

Lerooy Thomas

verblijf Bethaniënhaus Berlijn
2009

USA

beeldende kunst

32.500,00

De Dobbeleer Koen

verblijf ISCP 2009

USA

beeldende kunst

7.000,00

Mannaerts Valerie

verblijf ISCP New york

USA

beeldende kunst

43.000,00

Totaal

191.644,00

		

10.6.2.2.

Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Stella Lohaus Gallery

Deelname aan The Armory Show 2008

USA

beeldende kunst

4.800,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Deelname aan Art 39 Basel 2008

Zwitserland

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Deelname aan Frieze Art Fair 2008

UK

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Deelname aan FIAC 2008

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Fifty One Fine Art
Photography

Deelname aan Paris Photo 2007

Frankrijk

beeldende kunst

1.380,00

Fifty One Fine Art
Photography

Deelname Paris Photot 2008

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Deweer Art Gallery

Deelname aan Arco Madrid 2008

Spanje

beeldende kunst

5.500,00

Deweer Art Gallery

Deelname aan Art Cologne 2008

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00
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Galerie Annie Gentils

Deelname aan Slick Contemporary
Art Fair 2008

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Tim Van Laere Gallery

Deelname aan Artforum Berlin 2008

Duitsland

beeldende kunst

5.000,00

Galerie Annie Gentils

Deelname aan Scope Basel 2008

Zwitserland

beeldende kunst

6.000,00

Galerie Transit

Deelname aan Show Off Parijs 2007

Frankrijk

beeldende kunst

2.100,00

Stella Lohaus Gallery

Deelname aan Art 39 Basel 2008

Zwitserland

beeldende kunst

3.000,00

Stella Lohaus Gallery

Deelname aan Artforum Berlin 2008

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Hufkens Xavier

Deelname aan Art 39 Basel 2008

Zwitserland

beeldende kunst

3.000,00

Hoet Bekaert Gallery

Deelname aan ArtForum Berlin 2008

Duitsland

beeldende kunst

2.625,00

Galerie Annette De
Keyser

Deelname aan Slick Contemporary
Art Fair 2007

Frankrijk

beeldende kunst

2.690,00

Van Daele Jacques

Deelname aan Arco Madrid 2008

Spanje

beeldende kunst

6.000,00

MAP Contemporary Art

Deelname van galerie Dépendance
aan Liste Basel 2008

Zwitserland

beeldende kunst

2.600,00

Galerie Dagmar De Pooter

Deelname aan RAI 2008

Italië

beeldende kunst

1.475,00

Galerie Annie Gentils

Deelname aan Arco Madrid 2008

Spanje

beeldende kunst

Totaal

5.200,00
72.370,00

		

10.6.2.3.

Projecten internationaal cultuurbeleid

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Stilllab vzw

projecten Kris Verdonck

Duitsland

beeldende kunst

30.000,00

Stilllab vzw

restauratie en opslag van verschillende installaties van Kris
Verdonck

NVT

beeldende kunst

30.000,00

WIELS

deelname Jef geys

Italië

beeldende kunst

60.000,00

P.A.R.T.S. vzw

studiebeurzen 2 Marokkaanse
studenten

Ontvangst in
Vlaanderen

dans

20.000,00

P.A.R.T.S. vzw

studiebeurzen 1 Zuid-Afrikaanse
en twee Chinese studenten

Ontvangst in
Vlaanderen

dans

16.000,00

Het Beschrijf

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan werking van het
literatuurhuis Passa Porta in
Brussel en villa Hellenbosch in
Vollezele

Ontvangst in
Vlaanderen

letteren

120.000,00

Het Beschrijf

10 jaar Het Beschrijf

Ontvangst in
Vlaanderen

letteren

27.000,00

Stavanger2008 IKS

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de activiteiten in
het kader van de residentiewerking van Muziektheater Transparant in Stavanger, Noorwegen
2008

Noorwegen

multidisciplinair

50.000,00

Stichting Internationale
Culturele Activiteiten
(SICA)

Vlaams-Nederlands festival LOW

Hongarije

multidisciplinair

50.000,00

Frans Brood Productions

One day for another world

Ontvangst in
Vlaanderen

multidisciplinair

30.000,00

Paleis voor Schone Kunsten Brussel (BOZAR) NV

tussenkomst in de kosten en
honoraria verbonden aan Bozar
Studios 2008

NVT

multidisciplinair

73.000,00

Corban vzw

workshop video en dans in NADC,
Kaapstad

Zuid-Afrika

multidisciplinair

10.000,00

Paleis voor Schone Kunsten Brussel (BOZAR) NV

Vlaamse programmatie in het kader van BOZAR MUSIC

NVT

muziek
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Wolvin vzw

internationale concerten Zita
Swoon

Frankrijk,
Italië,
Portugal,
Griekenland
en Spanje

muziek

50.000,00

Muziekcentrum Vlaanderen vzw

de organisatie en promotie van
de Vlaamse muziekgroepen op de
showcasefestivals Popkomm (oktober 2008) in Berlijn, Duitsland
en Eurosonic Noorderslag (januari 2009) in Groningen, Nederland

Duitsland,
Nederland

muziek

50.000,00

Dunia-Globe

The Internationals in Z-A

Zuid-Afrika

muziek

35.000,00

November Music Vlaanderen vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan samenwerkingsproject Vlaanderen – Nederland

Nederland

muziek

30.000,00

Ishtar vzw

voorbereiding op en deelname aan
het Eurosongfestival

Servië

muziek

25.000,00

B'Rock

concerten B'Rock in Vlaanderen,
Nederland, Oostenrijk en
Duitsland

Vlaanderen,
Nederland,
Oostenrijk
en Duitsland

muziek

50.000,00

Paternoster Jan

internationale concerten van The
Black Box Revelation

Nederland,
Duitsland,
UK, Frankrijk, Italië,
Zwitserland,
Oostenrijk
en USA

muziek

13.500,00

Bettens Artist Support
& Information Services
vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de internationale
concerten van Sarah Bettens en
band

Duitsland,
Oostenrijk,
Frankrijk,
Nederland
en ZuidAfrika

muziek

25.000,00

Kabron bvba

tournee en cd-release van Sioen
in Frankrijk

Frankrijk

muziek

25.000,00

CrossRoadsSA vzw

kosten verbonden aan Zuid-Afrika
project

Zuid-Afrika

muziek

40.000,00

Festival d'Avignon (Association de Gestion du)

tussenkomst in de reis-, verblijfen transportkosten en per diems
verbonden aan de presentatie van
de Vlaamse artiesten op het
festival in 2008

Frankrijk

theater

120.000,00

Archidee vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan theater &
educatieproject Soweto

Zuid-Afrika

theater

65.000,00

Theatre in Motion/Filter

project 'TIM/HUB'

China

theater

30.000,00

Theater aan het Vrijthof

projecten in het kader van de
Vlaams-Nederlandse
samenwerking

Nederland

theater

30.000,00

Root vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de productie '2018'
(werktitel)

Nederland

theater

50.000,00

Totaal

1.504.500,00
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10.6.2.4.

Vertalershuis

MAAND

NAAM

Februari

Eva Toufarova

Tsjechisch

Maart

Julio Grande Morales

Spaans

April

Dadid Colmer

Australisch

Juni

David Johnson

Amerikaans

Aneta Dantcheva

Bulgaars

Maja Weikert

Duits

Dmitri Silvestrov

Russisch

Augustus

Ivana Scepanovic

Servisch/Canadees

September

Franco Paris

Italiaans

Rainer Kersten

Duits

Oktober

Etsuko Nozaka

Japans

November

Maaike Lahaise

Noors

December

Laura Vroomen

Nederlands

Juli

NATIONALITEIT

Totaal

39.506,67

10.6.3.

Internationale projecten Cultureel erfgoed

Organisatie

Gemeente

Projecttitel

Bedrag in euro

Koninklijke Steltenlopers van
Merchtem Stichting Langevelde
1945

Merchtem

Hue Festival 2008 in Viëtnam

16.000,00

Stad Mechelen

Mechelen

Huizen van papier. Digitale Ontsluiting
Bouwtekeningen

15.000,00

Het Vervolg, projectencentrum
van de Mijnstreek

Genk

Coalface/Beelvorming mijnstreek in
internationaal perspectief (fase 2)

42.000,00

Heemkunde Vlaanderen

Mechelen

Heritage Care through Active Citizenship,
and vice versa

23.000,00

Museum Felix De Boeck

Drogenbos

Ontwikkeling van een Nederlandstalige versie
van het educatieve luik de tentoonstelling 'Le
Cube Au Caree' een uitwisselingsproject met
het Museum voor Schone Kunsten van Verviers
(Franse Gemeenschap)

12.000,00

Katholiek Documentatie- en onderzoekscentrum KU Leuven

Leuven

Religie en kolonisatie: Congo 2010. Mondelinge
bronnen aangaande de receptie en perceptie van
Westerse religieuze opvattingen en praktijken in
Congo en Rwanda, 1885 –1960

49.000,00

Brugge Plus

Brugge

Kantlijnen

25.000,00

Archief en Documentatiecentrum voor het Vlaams-nationalisme

Antwerpen

NISE – Nationalistische Intermediaire Structuren
in Europa. Een werkinstrument voor het onderzoek naar de transnationale en interculturele
kenmerken van de nationale en regionale
bewegingen in Europa.

18.000,00

Totaal

200.000,00
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10.7.
		
10.7.1.

Derde Arbeidscircuit		
Binnen het Kunstendecreet
Totaal VTE

Bedrag in euro

Ancienne Belgique

Organisatie

6

192.556,90

Basilica Concerten Tongeren FVV

1

41.989,01

Beursschouwburg

1

30.439,76

De Spiegel, Onafhankelijk Kunstencentrum

5

155.244,04

De Werf

2

63.545,96

Democrazy

3,5

89.291,92

8

224.923,80

2,5

63.790,43

Jeugd en Muziek

1

36.811,36

Monty

3

80.214,79

Musica

2

61.908,22

Nieuw Ensemble Raamteater

6

165.595,47

Nieuwpoorttheater

4

124.444,82

Publiekstheater Gent

9

235.188,20

Sfinks Animatie

4

104.437,40

Speelteater – Kopergietery

3

88.755,52

Stichting Logos

2

55.712,85

Driewerf Hoera
Het Gevolg

Stuk Kunstencentrum

2,5

73.053,72

11,5

269.422,19

2,5

70.434,68

Theater Stekelbees

3

95.348,11

Theater Taptoe

4

99.155,78

Toneelproducties De Tijd

3

104.797,74

Zimmer

1

29.543,01

Zuiderpershuis

8

229.394,32

’t Arsenaal
Teater Malpertuis

Totaal

2.786.000,00

10.7.2.

Buiten het Kunstendecreet*

Organisatie

Totaal VTE

VOORSCHOTTEN in euro

Arioso Producties

2

31.036,33

Bewegingstheater Exces

3

74.111,06

De Waaier

1

27.871,73

Fakkeltheater

4

97.472,56

Noordtheater

2

49.188,94

Paljas Producties

3

80.902,93

Poëziecentrum

3

108.420,33

4,5

108.337,00

Sint Lucasgalerie Brussel

4

145.851,63

Prentenkabinet Limburg

1

33.940,84

Theater Tinnenpot

Totaal

757.133,35

* Het betreft hier enkel het totaal van de 4 voorschotten die reeds in 2008 zijn uitbetaald. Aangezien de controle van de verantwoordingsstukken voor 2008 bij het ter perse gaan nog lopende is, kunnen de definitieve
bedragen voor 2008 pas in het jaarverslag van 2009 worden gepubliceerd.
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Erfgoed

organisatie

totaal FTE
2007

2007 bedrag in euro

ARCHIEF EN MUSEUM VAN HET VLAAMSE LEVEN TE BRUSSEL

2

83.201,73

BAKKERIJMUSEUM WALTER PLAETINCK, ZUIDGASTHUISHOEVE

7

194.913,84

CENTRUM VOOR MUZIEKINSTRUMENTENBOUW

3

114.995,61

DE NOTELAER

1

29.429,81

DE ZILVERREIGER, STREEKMUSEUM VAN KLEIN BRABANT

2

51.251,16

ECOMUSEUM EN ARCHIEF VAN DE BOOMSE BAKSTEEN

1

30.556,31
54.397,77

ERF EN HEEM

2

ERFGOED LOMMEL (MUSEUM DE KOLONIE)

3

90.157,72

GENTSE VERENIGING VOOR INDUSTRIELE ARCHEOLOGIE EN TEXTIEL

6

146.222,31

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING KINROOI

1

41.424,13

GESCHIED- EN HEEMKUNDIGE KRING VAN LANDEN

2

58.937,98

GESCHIEDKUNDIG MUSEUM MESEN

1

31.587,75

HEEMKRING DE DRIE ROZEN
HEEMKRING HEIDEBLOEMKE GENK
HEEMKUNDIG MUSEUM SINCFALA VOOR POLDER EN VISSERIJ

2,5

78.708,94

1

50.828,90

1,5

39.371,43

HEEMKUNDIGE KRING SINT-HUIBRECHTS-LILLE

1

49.143,52

HEEMKUNDIGE KRING VAN MALLE

1

32.650,37

KARRENMUSEUM ESSEN

2

80.775,04

MUSEUM DE BRES

1

27.352,85

REGIONALE HEEMMUSEA BACHTEN DE KUPE

6

140.960,82

0,5

13.468,49

S. DIMPNA EN GASTHUISMUSEUM GEEL

3

100.180,91

SINT-LUKASGALERIE BRUSSEL

4

146.155,27

SPEELGOEDMUSEUM MECHELEN

1

28.882,75

RENOVATIE REKEM

STICHTING MEVROUW JULES DHONDT-DHAENENS

2

46.555,88

TALBOT HOUSE

2

58.674,10

VERENIGING VAN HET MUSEUM VAN HET KAMP VAN BEVERLO

2

76.020,94

VERENIGING VOOR CULTURELE INFORMATIE EN ACTUEEL PRENTENKABINET IN
LIMBURG

1

31.356,12

VLAAMS BIBLIOGRAFISCH, DOCUMENTAIR EN DIENSTVERLENEND CENTRUM

3

126.716,87

VLAAMS CENTRUM VOOR GENEALOGIE EN HERALDIEK

1

37.863,18

VLAAMSE VERENIGING VOOR FAMILIEKUNDE

2

73.325,80

VRIENDEN VAN HET MUSEUM BARDELAERE

1

31.166,95

VRIENDEN VAN HET SINT-GODELIEVEMUSEUM

1

43.160,30

ZUIDWESTBRABANTS MUSEUM HALLE
Totaal
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71,5
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Cultuurprijzen

10.8.

Cultuurprijzen		

Met de cultuurprijzen geeft de Vlaamse Gemeenschap officieel blijk van waardering aan
organisaties of personen die door hun artistieke activiteiten of hun opmerkelijke prestaties van
het afgelopen jaar een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen.
Voor de 11 categorieën zijn er telkens 3 genomineerden. De selectie is een ode aan de rijkdom en
de kwalitatieve hoogstand van de verschillende culturele disciplines. Voor de jaarlijkse prijs voor
de Algemene Culturele Verdienste wordt er niet genomineerd.
Aan alle prijzen hangt een bedrag van 12.500 euro vast. De Prijs voor Algemene Culturele
Verdienste is 20.000 euro waard.

Laureaten
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beeldende Kunst
– Joëlle Tuerlinckx
Cultureel Erfgoed
– Wouter Steenhaut
Film
– Fien Troch
Jeugdtheater
– Randi De Vlieghe
Muziek
– Flip Kowlier
Podiumkunsten
– Meg Stuart
Proza
– Anne Provoost
Smaakcultuur
– Peter Scholliers
Strip
– Willy Linthout
Vertalingen
– Ina Rilke
Vormgeving
– Nedda El-Asmar
Vrijwilliger
– Last Post Association
Algemene Culturele Verdienste
– Sigiswald Kuijken

Meer info
•
www.cultuurprijzen.be

210

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

10.9.

Internationaal – Erratum 2006 – 2007		

In het vorige jaarverslag werden per vergissing dezelfde cijfers voor 2006 en 2007 gepubliceerd
voor wat betreft het internationale luik van het cultuurbeleid. Daarnaast ontbraken er enkele
gegevens. Daarom publiceren wij hierbij alsnog de correcte en volledige informatie en cijfers voor
deze jaren. Deze vervangen de bladzijden 174 tot en met 184 van het Jaarverslag 2006 – 2007.

10.9.1.
		

Binnen het Kunstendecreet – 2006

		

10.9.1.1.

Jaarprojecten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Espace 251 Nord

Images Publiques

Ontvangst
buitenlandse gasten

beeldende kunst

10.000,00

Sarma vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan BB-Kronieken

Duitsland

dans

15.000,00

ISME vzw

Reiskosten verbonden aan Flemish Fortnight – Muziekfestival
i.s.m. Bayloruniversity School of
Music (Waco-Texas)

USA

muziek

10.000,00

Keremos vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan tournee Absynthe
Minded

Nederland,
Duitsland,
Frankrijk,
Zwitserland
en Luxemburg

muziek

10.000,00

Musiciens sans
Frontières vzw

internationale concerten Think
Of One

Brazilië,
Spanje,
Frankrijk,
Nederland,
Duitsland,
Portugal,
Italië, Canada en het
Verenigd
Koninkrijk

muziek

40.000,00

Totaal

Bedrag in euro

85.000,00

10.9.1.2.

Projecten januari – augustus

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Cole Stijn

Kunstverein Ahlen

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

De Boer Manon

project The Disappearance of
Public Sphere

Servië

beeldende kunst

2.487,80

Kunst op Maat vzw

project Borderlines

Frankrijk

beeldende kunst

7.000,00

Nicodemus Everlyn

Trauma and Art: The Hidden Scars

UK

beeldende kunst

2.500,00

Vleeschouwer Kris

Arco 06 Madrid

Spanje

beeldende kunst

3.000,00

P.A.R.T.S. vzw

reis- en verblijfkosten + transport (wijziging MB) verbonden
aan internationale
voorstellingen 2006

Spanje,
Griekenland,
Estland,
Oostenrijk,
Zweden,
Roemenië,
Duitsland,
China, UK,
Zuid-Korea,
Frankrijk,
Portugal,
Zuid-Afrika

dans
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Circus van Vlaanderen
(Circus Ronaldo) vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Internationale
reis-, verblijf- en transportkosten

UK, China,
Spanje,
Noorwegen,
Ierland,
Turkije,
Nederland,
Frankrijk

multidisciplinair

Flanders Recorder
Quartet/Vier op 'n Rij
vzw

reiskosten verbonden aan
internationale werking

Duitsland,
USA

muziek

8.000,00

Il Gardellino vzw

reiskosten verbonden aan
concerten in Frankrijk, Litouwen
en Bosnië Herzegovina

Litouwen,
Frankrijk en
Bosnië

muziek

10.000,00

Kultuurgemeenschap
Haringe vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan reis en verblijfkosten van
buitenlandse organisten in het
kader van de zomerse orgelconcerten in Haringe

Ontvangst
buitenlandse gasten

muziek

1.000,00

Theater Tol vzw

kosten, per diems en honoraria
verbonden aan het project in Costa
Rica verbonden aan Corazón de
Angeles – project in Costa Rica

Costa Rica

theater

Totaal

20.000,00

18.000,00

94.987,80

		

10.9.1.3.

Projecten september – december

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

AIR Antwerpen vzw

werkverblijf Afrikaanse
Kunstbiënnale Dakar

Afrika

beeldende kunst

13.000,00

Vandenberg Philippe

L'Important c'est le Kamikaze

Frankrijk

beeldende kunst

10.000,00

Vanommeslaeghe Raf
(Honoré d'O)

deelname Echiga Tsumari Art
Triennal

Japan

beeldende kunst

2.500,00

Bonk vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan buitenlandse
concerten FES

Nederland,
Italië,
Duitsland,
Japan en
Oostenrijk

muziek

12.500,00

B'Rock

reis-, verblijf- en transportkosten
verbonden aan concerten Dixit
Domus in Potzdam en Berlijn

Duitsland

muziek

10.000,00

Flanders Recorder
Quartet/Vier op 'n Rij
vzw

reis- en transportkosten verbonden aan werking buitenland 2e
periode 2006

Taiwan, Usa
en Mexico

muziek

15.000,00

Il Gardellino vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan concerten en masterclasses
in Guatemala en El Salvador

El Salvador,
Guatemala

muziek

12.500,00

Musea en Erfgoed
Antwerpen

reis- en verblijfkosten verbonden
aan voorstelling 'Portret van een
verloren lente'

USA

muziektheater

10.000,00

Victoria Deluxe vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan internationale projecten

Zuid-Afrika

sociaal-artistiek

Filter vzw

kosten verbonden aan de internationale residentiewerking van de
productie 2B verbonden aan Edith
Kaldor: 2B (werktitel)

Duitsland en
USA

theater

Totaal

Bedrag in euro

7.000,00
20.000,00

112.500,00
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10.9.1.4.

Projecten buitenlandse aanvragers

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Berlin Biennal

Vlaamse Deelname
(Kunstwerke-Berlin)

Duitsland

beeldende kunst

4.500,00

Busan Biennale 2006

A Tale of Two Cities

China

beeldende kunst

7.000,00

Centre for Contemporary Arts Warsaw

David Claerbout

Polen

beeldende kunst

860,00

FRAC Ile de France

Solo Carlo Arocha

Frankrijk

beeldende kunst

5.000,00

Fri-Art

Expo Sven Augustijnen

Zwitserland

beeldende kunst

10.000,00

Galleria d'Arte Moderna

project Coming Soon

Italië

beeldende kunst

3.000,00

Gesellschaft für
Aktuelle Kunst

Figuren / Projektionen –
solotentoonstelling A. Torfs

Duitsland

beeldende kunst

10.000,00

International Center of
Photography

Snap Judgement

USA

beeldende kunst

3.500,00

KIASMA Museum of
Contemporary Art

participatie Borremans en De
Bruyckere aan ARS06

Finland

beeldende kunst

5.000,00

Kunsthalle Bern

groepstentoonstelling
Pre-Emptive

Zwitserland

beeldende kunst

2.500,00

Kunsthaus Graz

participatie Kris Martin in
'Protections'

Oostenrijk

beeldende kunst

2.000,00

Kunstverein Stuttgart

Drawings (M. Borremans)

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Kunstvereniging
Diepenheim

internationale groepsexpositie

Nederland

beeldende kunst

5.000,00

Laznia Center for
Contemporary Art

manipulations on economy of
deceit

Polen

beeldende kunst

3.000,00

MACBA Barcelona

Public Space – Two Audiences

Spanje

beeldende kunst

20.000,00

MARTa Herford

Cahiers sur James van Denny
Deprez

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

MARTa Herford

ConneXion (4e editie)

Duitsland

beeldende kunst

15.000,00

Musée Grand Duc Jean

Eldorado

Luxemburg

beeldende kunst

2.000,00

Museu Serralves

ANOS 80

Portugal

beeldende kunst

10.000,00

Museum Beelden aan Zee

Johan Tahon "In Fluidum"

Nederland

beeldende kunst

7.500,00

Palais Grosser Garten

Pieter Vermeersch

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

Provincia Di Torino

Teksid Acid (I. Provoost en S.
Denicolaï)

Italië

beeldende kunst

3.000,00

Tent. Stichting Centrum
Beeldende Kunsten

Neo Beginners – Open Rotterdam

Nederland

beeldende kunst

3.900,00

Tilman Hoepfl

Solo Kunstnernes Hus

Noorwegen

beeldende kunst

3.000,00

Viafarini

video H. Op de Beeck

Italië

beeldende kunst

7.000,00

Künstlerhaus
Mousonturm

Welcome Home + Twin Stories
(Phillippe Beloul)

Duitsland

dans

1.000,00

Kulturhallen
Dampfzentrale

kosten verbonden aan reis en
promotie verbonden aan Vlaamse
artiesten in het kader van het
project ‘Plan_PP’

Zwitserland

muziek

5.000,00
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Duplacena

reis- en verblijfkosten verbonden
aan Festival Temps d'Images

Portugal

muziektheater

9.000,00

Sophiensaele GmbH

project Lotte van den Berg

Duitsland

theater

9.000,00

Stichting Zeeland
Nazomer Festival

reis,- verblijf- en transportkosten
verbonden aan Zeeland Nazomer
Festival

Nederland

theater

10.000,00

Totaal

173.760,00

		

10.9.1.5.

Werkverblijven

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

De Mits Trees

Banff Center for the Arts

Canada

beeldende kunst

2.000,00

Dietvorst Els

Santa Fé Institute

USA

beeldende kunst

2.500,00

Huysmans Debby

werkverblijf Roemenië

Roemenië

beeldende kunst

2.000,00

Nijs Sophie

Platform Garanti: Contemporary
Art Center

Turkije

beeldende kunst

3.000,00

Robers Perry

project Iron Gallery

UK

beeldende kunst

5.000,00

Sanders Mira

werkverblijf Chinese European
Art Center

China

beeldende kunst

3.000,00

Van Dingenen Filip

Werkverblijf Hangar

Spanje

beeldende kunst

2.000,00

Vandekerckhove Katrien

Youkobo Art Centre

Japan

beeldende kunst

2.500,00

Ampe Pieter

kosten verbonden aan verbonden
aan deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

D.A.N.C.E.

werkverblijf Christophe Degelin

Wallonië

dans

5.000,00

D.A.N.C.E.

werkverblijf Sabin Ceulemans

Wallonië

dans

5.000,00

De Preter Koen

kosten verbonden aan verbonden
aan deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

D'Haese Caroline

Facets 2006, Sanctuary Labatory

India

dans

2.500,00

Solano Schenker Gabriel

kosten verbonden aan deelname
DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

Vanhecke Françoise

kosten verbonden aan werkbeurs
electroshocked!

Wallonië,
Frankrijk,
Duitsland,
Italië en
Nederland

muziek

5.000,00

Van den Eynde Antoon

kosten verbonden aan verbonden
aan werkverblijf Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

theater

3.500,00

TOTAAL

Bedrag in euro

48.550,00

		

10.9.1.6.

Netwerkorganisaties

Naam

Initiatief

Discipline

IAMIC (International
Association of Music
Information Centres)

algemene werkingskosten verbonden aan
jaarwerking 2006

muziek

30.000,00

Informal European
Theatre Meeting vzw

tussenkomst in de jaarwerking en het
aziëproject verbonden aan jaarwerking 2006 +
aziëproject 2006

theater

40.000,00

Totaal

Bedrag in euro

70.000,00
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10.9.1.7

Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Open Doek vzw

reiskosten verbonden aan jeugdjury naar Apollo Filmfestival

Zuid-Afrika

audiovisuele kunst

4.000,00

ADVN

Kosten prospectiereis 2006 naar
Vlaamse archieven in de VN

USA

beeldende kunst

2.500,00

Andrews Nick

Reis-verblijfskosten naar
Istanbul voor tentoonstelling in
Tesvikiye Sanat Galerisi

Turkije

beeldende kunst

300,00

Bailly Virginie

Reiskosten Xiamen artist in
residence

China

beeldende kunst

1.000,00

Beke Johan

Reiskosten naar Zuid-Afrika
voor2 medewerkers van VIZA vzw

Zuid-Afrika

beeldende kunst

2.400,00

Borghouts Karin

Reiskosten voor tentoonstelling
in Lodz Polen

Polen

beeldende kunst

500,00

Borghouts Karin

Reis-verblijf- en transportkosten
naar Athene

Griekenland

beeldende kunst

450,00

Broucke Koen

Reiskosten voor tentoonstelling
in Rauma – Finland

Finland

beeldende kunst

400,00

Canning Susan

Reis- en verblijfskosten voor
research James Ensor

Ontvangst

beeldende kunst

2.200,00

Cardon Eva

Reis- en verblijfskosten voor de
deelname aan een tentoonstelling in Shangai

China

beeldende kunst

700,00

Cardon Eva

Reiskosten naar Nürnberg nav
solotentoonstelling in THOK-LAB

Duitsland

beeldende kunst

250,00

Cash Robert

Reiskosten naar Chicago voor
deelname aan Chicago Artist
Month

USA

beeldende kunst

1.000,00

Clarysse Johan

Kosten van deelname aan het
residency programme in Calossa
d’en Sarra

Spanje

beeldende kunst

970,00

Damnation bvba

Reis- en verblijfskosten voor
zijn presentatie tentoonstelling
Vlaams design in Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

Danckaert Bert

Reis-en transportkosten voor
deelname aan dubbeltentoonstelling “Abwesend”

Duitsland

beeldende kunst

500,00

De Clercq Anouk

Reiskosten voor haar tentoonstelling in het SAFN Museum in
Reykjavik

Ijsland

beeldende kunst

480,00

De Clercq Anouk

Reis- en verblijfstransportkosten
voor werkverblijf in Platform
China – Bejing

China

beeldende kunst

2.500,00

De Clercq Anouk

Reiskosten voor deelname aan
video-tentoonstellingen in
Montréal en Tel Aviv

Canada en
Israël

beeldende kunst

700,00

De Fraeye Mark

Reiskosten Novosibirsk

Rusland

beeldende kunst

750,00

De Maeseneer Martine

Reis- en verblijfskosten naar
Shangai voor de Chinees-Belgische architectuurontmoeting

China

beeldende kunst

2.000,00

de Pelsmacker Hans

Deelname workshop in Athene

Griekenland

beeldende kunst

500,00

De Wilde Frederik

Reis- en verblijfskosten voor
de deelname aan workshop in
Istanbul

Turkije

beeldende kunst

500,00

De Wit Dirk

Reiskosten naar San Jose voor
het ISEA symposium

USA

beeldende kunst

500,00
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Delacourt Kris

Reis- en verblijfstransportkosten
voor project Building Transmission in Thailand en China

Thailand en
China

beeldende kunst

3.000,00

Dementieva Alexandra

Reiskosten Sao Paolo

Brazilië

beeldende kunst

1.000,00

Devriendt Jos

Reiskosten voor tentoonstelling
van zijn werk in de Matingalerie
in Los Angeles – USA

USA

beeldende kunst

1.000,00

Doove Edith

Reis-en verblijfskosten in
Reykjavik voor deelname aan het
Sequences Festival

Ijsland

beeldende kunst

400,00

Error One vzw

Reis- en verblijfskosten van de
aan Error #4 deelnemende
kunstenaars

Ontvangst

beeldende kunst

1.000,00

Faes Dennis

Reis- en verblijfskosten naar
Massachusets voor tentoonstelling en lezing

USA

beeldende kunst

500,00

Fink Christoph

Reiskosten Londen voor
Outdoors

UK

beeldende kunst

200,00

Gaga(rin) vzw

Reiskosten voor presentatie van
tijdschrift in Helsinki

Finland

beeldende kunst

400,00

Geirlandt Toni

Kosten van tentoonstelling van
Dialogist – Kantor/haarzelf en
Carlos Montalvo in Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

270,00

Gobyn Luc

Reis- EN verblijfskosten naar Parijs
voor verblijf in Cité des Arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Goezu Andre

Kosten deelname tentoonstelling
in Finland

Finland

beeldende kunst

1.500,00

Goiris Geert

Reis- en verblijfskosten voor
tentoonstelling in Chapman Fine
Arts

UK

beeldende kunst

250,00

Het Pakt vzw

Reiskosten voor projecten in
Benicasim (E) en Belèm (P)

Spanje en
Portugal

beeldende kunst

700,00

Het Pakt vzw

Presentatie project Opus Velo in
Rennes – Frankrijk

Frankrijk

beeldende kunst

450,00

Hoedekie Nelson

Reiskosten voor tentoonstelling
in InSea congres in Viseu –
Portugal

Portugal

beeldende kunst

277,00

Hoozee Robert

Kosten prospectiereis UK oktober 2005 – voorbereiding British
Vision

UK

beeldende kunst

280,00

Kempenaers Jan

Foto-Project in Kroatie

Kroatië

beeldende kunst

1.000,00

Laboratorium voor
Architectuur en
Urbanisme vzw

Kosten van deelname van 3
medewerkers aan het 7e Elektra
festival in Montreal Canada

Canada

beeldende kunst

3.000,00

Lauwaert Beatrijs

Deelname workshop in NigrànPontevedra – Galicië Spanje

Spanje

beeldende kunst

400,00

Maes Fred

Transportkostern voor de tentoonstelling in Laives-Bolzano
in Italië

Italië

beeldende kunst

400,00

Maes Ives

Kosten van deelname aan residency programme Bagfactory in
Johannesburg Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

beeldende kunst

1.500,00

Malstaf Lawrence

Reis-, verblijf- en transportkosten
naar Berlijn voor project Nevel

Duitsland

beeldende kunst

1.500,00

Mast Jan

Deelname aan documenta 12 Think
Tank Tokyo 2006

Japan

beeldende kunst

1.000,00

Meuris Wesley

Kosten van deelname aan
residency programme in Haus der
Architektur als laureaat van Les
pépinières européennes pour
jeunes artistes

Oostenrijk

beeldende kunst

1.650,00
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MIC/Optimo vzw

Reis- en verblijfkosten naar
Milaan voor 2 medewerkers van
Optimo vzw

Italië

beeldende kunst

1.500,00

Missotten Jörgen

Deelname aan het Fringe Festival
Shangai 2006

China

beeldende kunst

700,00

Naveau Nadia

Reiskosten voor deelname tentoonstelling in Praag

Tsjechië

beeldende kunst

200,00

Nijs Sophie

Reis- en verplaatsingskosten
naar en in Japan (Kofu)

Japan

beeldende kunst

1.000,00

OKNO vzw

Reiskosten voor 2 personen voor
tentoonstellingsproject in Riga
Letland

Letland

beeldende kunst

750,00

Oosterlinck Sabine

Kosten voor deelname aan het
International Woman Art Festival
in Wenen

Oostenrijk

beeldende kunst

900,00

Samyn Michael

Reis-, verblijf- en transportkosten naar Athene voor het
Mediaterra Festival

Griekenland

beeldende kunst

1.100,00

Snauwaert Ben

Reis-, verblijfskosten naar Parijs
voor verblijf in Cité des Arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Stilllab vzw

Reis- en verblijfkosten voor
performance van Kris Verdonck in
Herford

Duitsland

beeldende kunst

860,00

Swennen Walter

Reiskosten voor tentoonstelling
in Wimbledon School of Arts – UK

UK

beeldende kunst

140,00

Swimberghe Gilbert

Kosten van transport voor
deelname aan de tentoonstelling
“Through the looking Glass” in
München

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

Tra Mundi vzw

Reiskosten deelnemende kunstenaars aan Planet Gender in
Maastricht

Nederland

beeldende kunst

1.000,00

Trouvé Rudy

Reiskosten Aix en Provence

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Universitaire Associatie
Brussel

Kosten van de ointvangst buitenlandse gasten voor symposium
Doctor in de Kunsten

Ontvangst

beeldende kunst

2.500,00

Van Belle Guy

Reis- transport- en verblijfskosten voor de deelname aan een
project in Kroatië

Kroatië

beeldende kunst

400,00

Van den Bosch Steve

Reiskosten New York

USA

beeldende kunst

500,00

Van den Bosch Steve

Deelname tentoonstelling Ascension of the Everyday

USA

beeldende kunst

500,00

Van Dessel Kris

Reiskosten voor zijn verblijf in
De Appelboom/La Pommerie in StSetier iun Frankrijk

Frankrijk

beeldende kunst

400,00

Van Oost Jan

Reiskosten Italië

Italië

beeldende kunst

700,00

Van Stappen Lieve

Reiskosten voor deelname aan
de tentoonstelling “Eine Frage
(nach) der Geste” in Leipzich

Duitsland

beeldende kunst

400,00

Van Woensel Jan

Reiskosten voor presentatie en
lezing in Shangai van het samenwerkingsproject met Kris Vleeshouwer

China

beeldende kunst

1.800,00

Vanden Meersch Els

Reiskosten naar New York en
Alexandrië voor workshops,
lezingen en tentoonstelling van
haar werk

USA en
Egypte

beeldende kunst

1.000,00

217

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

Vander Velde Luc

Reis-, verblijf- en transportkosten naarNew York voor Rider
Project

USA

beeldende kunst

700,00

Vekemans Jonny

Reis- en verblijfskosten voor
tentoonstelling in Camaguey –
Cuba

Cuba

beeldende kunst

900,00

Vermeir Katleen

Reis- en verblijfskosten voor
deelname aan een tentoon stelling in Montréal – Canada

Canada

beeldende kunst

700,00

Vermeire Katrien

Reiskosten Japan

Japan

beeldende kunst

700,00

Vermeulen Angelo

Reiskosten voor de presentatie
van zijn werk in San Jose – VS en
Québec – Canada

USA en Canada

beeldende kunst

1.000,00

Vleeschouwer Kris

Reis- en transportkposten voor
de tentoonstelling in het Palais
de Tokyo in Parijs

Frankrijk

beeldende kunst

200,00

Wauman Andy

Londen voor Confusion as a Mode
of Sensibility

UK

beeldende kunst

700,00

Argos vzw

Reiskosten van Paul Willemsen
voor presentatie/lezing in Tokio

Japan

beeldende kunst

1.500,00

David Astrid

Reis-, verblijf- en transportkosten van de kunstenaars Franco
Angeloni en Ruangsak Anuwatwimon voor het project Meetkunst/
Ecpo Persévérance

Ontvangst
buitenlandse gasten

beeldende kunst

2.500,00

Al Kantara

reis- en transportkosten verbonden aan Vlaamse deelname aan het
project Encontros Imediatos III /
Close Encounters III 2006

Portugal

dans

900,00

Buelens Paulina vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling Endless Medication

Canada

dans

400,00

Cie 13 vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in Turkije

Turkije

dans

1.600,00

Cie 13 vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in Polen

Polen

dans

1.500,00

Deepblue vzw

transportkosten verbonden aan
de deelname aan het festival Oktoberdans

Noorwegen

dans

1.500,00

Deepblue vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstellingen Box with Holes en Some Notes
Are

China

dans

6.000,00

Deepblue vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling in Japan

Japan

dans

2.000,00

Hel's Kitchen vzw

reis- en transportkosten verbonden aan 2 opvoeringen in
Frankrijk

Frankrijk

dans

2.000,00

Joji Inc. vzw

reiskosten verbonden aan voorstellingen ERASE-E(X) in Spanje

Spanje

dans

2.600,00

Kobalt Works vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de opvoering
van Heroine op de Dance Triennale Tokio – Seoul

Japan

dans

4.000,00

Kobalt Works vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de dansvoorstellingen

China

dans

4.000,00

Kobalt Works vzw

reiskosten verbonden aan deelname aan Festival of Young Choreographers in Beijing, China

China

dans

1.000,00

Kobalt Works vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in Jakarta

Indonesie

dans

2.000,00

Kunst/werk vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling in Glasgow

UK

dans

1.100,00
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Kwaad Bloed vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan het festival
Platform of young choreographers 2006

Kroatië

dans

800,00

Lazic Michael

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
internationaal dans festival in
Polen

Polen

dans

500,00

Peeping Tom vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in Kalamata

Griekenland

dans

5.200,00

Peeping Tom vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling "Le Salon"
in Denemarken

Denemarken

dans

1.500,00

Polydans vzw

reiskosten verbonden aan zomerresidentie voor Pol Cousement in
Centre Tapias te Rio de Janeiro

Brazilie

dans

500,00

Reynaert Michiel

reis- en transportkosten verbonden aan Case Study in Lissabon

Portugal

dans

150,00

Soit vzw

reiskosten verbonden aan workshop/voorstelling in Australië

Australie

dans

1.100,00

Soit vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de voorstelling "En Servico"

Oostenrijk

dans

3.500,00

Stilllab vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling in Nederland

Nederland

dans

1.000,00

Stilllab vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling van "Duet"
in Lausanne

Zwitserland

dans

1.500,00

Vandewalle Benjamin

reiskosten verbonden aan maken
van productie en geven van workshops voor I.P.A.C.

Zuid-Afrika

dans

750,00

WP Zimmer vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling "Confessions" in Estland

Estland

dans

750,00

WP Zimmer vzw

reiskosten van 4 personen verbonden aan voorstellingen duet
MAP ME in Lissabon en Aveiro

Portugal

dans

500,00

WP Zimmer vzw

reis- en tranposrtkosten verbonden aan voorstelling Flatland I
van Patricia Portela

Slovenië

dans

1.000,00

WP Zimmer vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling MAP ME

Hongarije

dans

500,00

WP Zimmer vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling Skènè in Polen

Polen

dans

1.000,00

WP Zimmer vzw

reiskosten naar Duistland verbonden aan voorstelling MAP ME
– Fabrik Potsdam

Duitsland

dans

600,00

WP Zimmer vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling duet MAP ME (4 personen)

UK

dans

750,00

Anthonissen Peter

reis- en verblijfkosten verbonden aan Lezing over werk Kamiel
Vanhole in New York

USA

letteren

650,00

Bousset Hugo

reiskosten verbonden aan AANScongres in Albany, New York

USA

letteren

500,00

Dewilde Jan

reis- en verblijfkosten verbonden aan lezing op 14th Biennial
International Conference of
Nineteenth-Century Music

UK

letteren

500,00

!Voilà vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
multidisciplinair project 4x4 in
Noorwegen

Noorwegen

multidisciplinair
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Bâtard Festival

verblijfkosten van de Nederlandse artiesten (toneelacademiemaastricht + mime opleiding AHK
Amsterdam)

Vlaanderen

multidisciplinair

2.000,00

Bonneau Eve

reis- en transportkosten verbonden aan workshops

Zuid-Afrika

multidisciplinair

750,00

Engels Herman

reiskosten verbonden aan dirigeren van concert in Slovakije

Slowakije

multidisciplinair

200,00

Ictus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Midden-Oosten
project – Israël en Palestijnse
gebieden

Israel en
Palestijnse
Gebieden

multidisciplinair

2.000,00

In Utero vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het Project 2
van PONI

Frankrijk

multidisciplinair

3.000,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reis- en transportkosten verbonden aan concert “The Neon
Judgement” in Zweden

Zweden

multidisciplinair

500,00

Nardozza Carlo

reis- en transportkosten verbonden aan de deelname aan het
Tremplin Jazzfestival

Frankrijk

multidisciplinair

1.000,00

NMT Productions vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
"Imprackage" in St. Petersburg

Rusland

multidisciplinair

3.500,00

NMT Productions vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
"Naos" door "Noise-Maker's Fifes"
in UK

UK

multidisciplinair

2.000,00

NMT Productions vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
"Imprackage" door Noise-Maker's
Fifes in Griekenland

Griekenland

multidisciplinair

750,00

NMT Productions vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling "Imprackage" door Noise-Maker's Fifes in
Polen en Duitsland

Polen en
Duitsland

multidisciplinair

1.500,00

Overtoon vzw

reiskosten verbonden aan het
geven van een muziekworkshop

Brazilie

multidisciplinair

1.000,00

Productions RectoVerso

reis- en transportkosten verbonden aan optreden mxHz in Canada

Canada

multidisciplinair

2.500,00

Sering vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan uitbouw mondiaal netwerk

USA en ZuidAfrika

multidisciplinair

1.200,00

Tsatsaboli vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan werkbezoek
aan scholen + werkrpoject

Ghana

multidisciplinair

1.500,00

Van Belle Guy

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het project
Udruga UKE

Kroatië

multidisciplinair

600,00

Visual Kitchen vzw

reiskosten verbonden aan optreden in Budapest (Trafo muziekfestival)

Hongarije

multidisciplinair

1.200,00

5 voor 12 vzw

reiskosten verbonden aan uitnodiging 3 Zuid-Afrikaanse hip-hop/
spoken word artiesten op "De
Nachten"

Zuid-Afrika

muziek

2.400,00

A Brand vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Canada (NXNE)

Canada

muziek

2.000,00

A Brand vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optreden in
Parijs, Frankrijk

Frankrijk

muziek

450,00

AAP vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert op het Clap
Dance open air Festival

Italië

muziek

690,00
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After All vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Europese concertreis

Duitsland,
Nederland,
UK, Frankrijk,
Zwitserland

muziek

1.000,00

AIDM-Klassiek

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven
van concerten in Moskou,St.
Petersburg;Genève,Neuchâtel

Rusland en
Zwitserland

muziek

4.500,00

AIDM-Klassiek

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven
van concerten in concertzaal
Filharmonie Rjazan en Dvorets
Scheremetevo

Rusland

muziek

4.000,00

Allegoria vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan de deelname aan het concentus moraviae festival

Tsjechië

muziek

1.700,00

Aranis vzw

het concert in Duitsland

Duitsland

muziek

500,00

Associatie Solisten van
Europa vzw

reiskosten verbonden aan de
concerten

Tunesië

muziek

4.000,00

Bacon Fat vzw

reis en transportkosten verbonden aan deelname aan SXSW +
concerten in USA

USA

muziek

3.500,00

Bacon Fat vzw

reis en transportkosten verbonden aan tournee Noorwegen van
"The Seatsniffers"

Noorwegen

muziek

900,00

Baerten Aldo

reis- en verblijfkosten verbonden aan het geven van concert en
de jurering van de kamermuziekconcours

USA

muziek

2.000,00

Baerten Aldo

reiskosten verbonden aan geven
van Meestercursus

Mexico

muziek

800,00

Bateau Lavoir vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten Bateau Lavoir
in USA

USA

muziek

650,00

Bianco Tiziana

reiskosten verbonden aan
concert in Slowakije

Slowakije

muziek

200,00

Bisceglia Michel

reis- en transportkosten verbonden aan concert in UK

UK

muziek

1.200,00

Blindman vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de deelname aan het
festival Summer In The City

Duitsland

muziek

300,00

Blomme Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in de UK

UK

muziek

450,00

Blomme Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in verschillende landen

Kroatië, Servië, Bosnië,
Roemenië,
Bulgarije en
Hongarije

muziek

750,00

Bonaire vzw

reiskosten verbonden aan
concert in Nederland

Nederland

muziek

250,00

Bonk vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de concerten
op het Vancouver Jazz Festival

USA

muziek

4.000,00

Boone Hubert

reiskosten verbonden aan
lezingen en lessen over de
Vlaamse volksmuziektraditie

Rusland

muziek

300,00

Bourgeois Hugo

reis- en transportkosten verbonden aan cd-voorstelling in Italië

Italië

muziek

750,00

Brewaeys Luc

reiskosten verbonden aan deelname aan festival "Prague
Premieres 2006"

Tsjechië

muziek

240,00

Brussels Jazz Orchestra
vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Göteborg
en Vara

Zweden

muziek

3.500,00
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Brussels Jazz Orchestra
vzw

reiskosten verbonden aan internationale concerten

Duitsland,
Zweden,
UK, Italië,
Frankrijk en
Nederland

muziek

500,00

Cantate Domino/
Katholiek Onderwijs
Land van Aalst

reiskosten verbonden aan
tournee Canada en USA

Canada en
USA

muziek

1.500,00

Capilla Flamenca vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname concentus
moraviae festival

Tsjechië

muziek

500,00

Castermans Niels

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optredens in
UK (Engeland en Schotland)

UK

muziek

300,00

Choux De Bruxelles vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten Jaune Toujours in april 2006, in Duitsland

Duitsland

muziek

700,00

Choux De Bruxelles vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Duitsland

Duitsland

muziek

200,00

Choux De Bruxelles vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert van Arabanda in
Duitsland

Duitsland

muziek

300,00

Choux De Bruxelles vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
UK en Oostenrijk

UK en Oostenrijk

muziek

1.500,00

Collegium Instrumentale Brugense vzw

reiskosten verbonden aan
concert in Reims

Frankrijk

muziek

500,00

Cox Boudewijn

reis- en verblijfkosten verbonden
aan voorstellingen werk in Praag
(Tsjechië) en Miami (USA)

Tsjechië en
Usa

muziek

800,00

Cucs vzw

reis-, verblijf en transportkosten verbonden aan de concerten
van Gabriël Rios

Frankrijk

muziek

600,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan 2 optredens
van “Gabriel Rios” in Spanje

Spanje

muziek

3.800,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

600,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Gabriël Rios

Nederland

muziek

1.227,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

1.600,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan showcases in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

3.000,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert
“Gabriel Rios” in Parijs

Frankrijk

muziek

1.600,00

Cuypers Tamara

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan tournee USA
(masterclasses en recitals)

USA

muziek

5.000,00

De Beul Katelijne

reis- en verblijfkosten verbonden aan soliste in operaproject
in Polen

Polen

muziek

350,00

De Geest Edward

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan internationale
orgelconcerten

Nederland,
Duitsland,
Frankrijk en
Zwitserland

muziek

1.500,00

De Geeter Tom

reis- en transportkosten verbonden aan tournee frankrijk, zwitserland, oostenrijk, nederland
en duitsland

Frankrijk,
Zwitserland,
Oostenrijk,
Nederland
en Duitsland

muziek

1.300,00
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De Groot Tinne

reis-, verblijf en transportkosten verbonden aan de deelname
aan de vlaamse lente in debrecen

Hongarije

muziek

850,00

De Gryse Hans

reis- en transport verbonden aan
internationale concerten

Nederland,
Duitsland,
Zweden,
Noorwegen,
Polen en
Italië

muziek

1.000,00

De Hooghe Patrick

reiskosten verbonden aan 2 concerten in Canada

Canada

muziek

500,00

De Meulder Cristel

reiskosten verbonden aan deelname aan festival "The Returns" in
Litouwen

Litouwen

muziek

250,00

De Noot vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten van
Janez Dedt in Nederland

Nederland

muziek

400,00

De Smet Raoul

reis- en verblijfkosten verbonden aan deelname componistencongres in Wenen

Oostenrijk

muziek

350,00

De Vos Dominique

reis en transportkosten verbonden aan concert in Oss (Nederland)

Nederland

muziek

300,00

De Vos Dominique

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Nederland

Nederland

muziek

500,00

De Vos Willem

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan bluesfestival in Zweden

Zweden

muziek

450,00

Death Before Disco vzw

reis- en transportkosten verbonden aan tournee Indonesië

Indonesie

muziek

2.000,00

Debrabandere Tim

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Nederland
en Frankrijk

Nederland
en Frankrijk

muziek

430,00

Debuysere Stoffel

reis- en verblijfkosten verbonden aan de deelname aan het ISEA
Symposium

USA

muziek

800,00

Decancq Johan Fernand

reis- en transportkosten verbonden aan deelname folkfestivals

UK en Nederland

muziek

500,00

Delavega vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten van De La Vega
in Nederland

Nederland

muziek

1.300,00

Depreter Jan

reiskosten verbonden aan gitaarconcerten + masterclasses in
Mexico en China

Mexico en
Japan

muziek

1.200,00

Desutter Klaas

reis- en transportkosten verbonden aan Europese Morda tour 2006

Nederland,
Zweden,
Polen,
Duitsland,
Tsjechië en
Italië

muziek

1.000,00

Devisscher Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan optreden in Parijs

Frankrijk

muziek

500,00

Devisscher Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan concertreis naar
Lissabon

Portugal

muziek

2.000,00

Dialogos vzw

reiskosten verbonden aan de
optredens op het 9ième Festival
du Baroque du Pays du Mont Blanc
à Cordon

Frankrijk

muziek

1.000,00

Digital Piss Factory vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de concerten
van Nid & Sancy

Duitsland en
Nederland

muziek

2.000,00

Digital Piss Factory vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan concerttournee Nid & Sancy

Frankrijk en
Duitsland

muziek

2.300,00

DJ Bigband vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert in
Ierland

Ierland

muziek

5.000,00
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DJ Bigband vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert in
Parijs

Frankrijk

muziek

2.000,00

DJ Bigband vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert op
Roskilde festival

Denemarken

muziek

3.500,00

Druyts Katrine

reis- en verblijfkosten verbonden aan 2 concerten in Tuxtla

Mexico

muziek

800,00

Dsinter Niels

reis- en transportkosten verbonden aan promotietour UK

UK

muziek

600,00

Dunia-Globe

reis- en transportkosten verbonden aan concerten van The
Internationals in Nederland

Nederland

muziek

950,00

El Fish vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
World Harmonica Festival in
Polen

Polen

muziek

1.000,00

El Fish vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden "The Rhythm
Junks" in Nederland

Nederland

muziek

450,00

El Tattoo del Tigre vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan het concert op het
jazzfestival Maastricht

Nederland

muziek

500,00

Engels Herman

concert in Slovakije

Slowakije

muziek

170,00

Engels Herman

concert in Roemenië

Roemenië

muziek

175,00

Engels Herman

reiskosten verbonden aan
concert in Riga

Letland

muziek

200,00

Ensemble Explorations
vzw

reiskosten verbonden aan
concert in Barcelona

Spanje

muziek

800,00

Esta Belgium-Flanders
vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden in Tallinn

Estland

muziek

350,00

Et Encore vzw

reiskosten verbonden aan deelname van Et Encore en Cluricauns
aan het folkfestival in Skagen
(Denemarken)

Denemarken

muziek

1.500,00

Eye Spy vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in UK, Denemarken, Zweden en Frankrijk

UK, Denemarken, Zweden
en Frankrijk

muziek

1.500,00

Flecijn Eddy

reis- verblijfkosten verbonden
aan deelname aan Musical Days of
Flanders in St. Petersburg

Rusland

muziek

400,00

Fluxus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Wales, Devon en Wiltshire

UK

muziek

3.500,00

Fluxus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert op de
Vlaamse Lente in Debrecen

Hongarije

muziek

3.000,00

Franschhoek Legal Advice Centre (FLAC)

transportkosten verbonden aan
verscheping boeken, partituren,
instrumente, versterkers,…

Zuid-Afrika

muziek

2.500,00

Frateur Hilde

reiskosten verbonden aan
concerttournee Hilde Frateur en
groep door Filippijnen

Filippijnen

muziek

1.000,00

Fret Toon

reiskosten verbonden aan
concert van Toon Fret en Aranis
in Duitsland

Duitsland

muziek

200,00

Frio Infernal vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Spanje en Frankrijk

Spanje en
Frankrijk

muziek

600,00

Funeraldress vzw

reis- en transportkosten verbonden aan tournee in USA

USA

muziek

4.000,00

Garriau Greet

reiskosten verbonden aan de
concerten

Tsjechië

muziek

750,00
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Geloen Ludo

reiskosten verbonden aan orgelconcert in Noorwegen

Noorwegen

muziek

250,00

Ghysels William

reiskosten verbonden aan 2
optredens in Rusland

Rusland

muziek

150,00

Glasbak vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert maskesmachine
in Spanje

Spanje

muziek

1.500,00

Goetschalckx Koen

reis- en transportkosten verbonden aan internationale concerten

Nederland,
Duitsland,
Oostenrijk,
Slovenië,
Joegoslavië
en Bulgarije

muziek

600,00

Grauwels Marc

reiskosten verbonden aan
Concerten in Zuid-Korea (Seoul)

Zuid-Korea

muziek

500,00

Grigore Ionita

reis- en transportkosten verbonden aan intaernational concerten

Duitsland,
Frankrijk,
Spanje en
Zwitserland

muziek

750,00

Grosse Caise vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de optredens

USA

muziek

2.000,00

Hallein Eric

reis- en transportkosten verbonden aan internationale orgelconcerten

Zwitserland,
Duitsland,
Noorwegen
en Frankrijk

muziek

800,00

Hallein Eric

reiskosten verbonden aan masterclasses + concert in Vietnam

Vietnam

muziek

600,00

Hallein Eric

reiskosten verbonden aan
concerten in Polen

Polen

muziek

100,00

Hallein Eric

reiskosten verbonden aan
concert in Italië (Varese)

Italië

muziek

100,00

Hallein Eric

reiskosten verbonden aan orgelconcert in italië (Pralungo)

Italië

muziek

100,00

Heirman Kristien

reis- en verblijfkosten verbonden
aan concerten in Arona, Italië

Italië

muziek

300,00

Heirman Kristien

reis- en verblijfkosten verbonden
aan concerten in Litouwen

Litouwen

muziek

500,00

Henderickx Willem

reiskosten verbonden aan
concert + lezing in Leipzig,
Duitsland

Duitsland

muziek

200,00

Hendrikx Roeland

reis- en transportkosten verbonden aan recital op het ClarinetFest in USA

USA

muziek

900,00

Hermans Johan

reiskosten verbonden aan concert in Pittsburgh

USA

muziek

400,00

Hermans Johan

reiskosten verbonden aan orgelrecitel in Finland

Finland

muziek

200,00

Hermans Johan

reiskosten verbonden aan recital
in Polen

Polen

muziek

200,00

Hermans Johan

reiskosten verbonden aan orgelrecital in Edinburgh (Schotland)

UK

muziek

250,00

Hermans Johan

reiskosten verbonden aan orgelrecitals in Duitsland

Duitsland

muziek

200,00

Hertmans Peter

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de concerten

USA, Frankrijk en
Nederland

muziek

2.500,00

Het Collectief vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concertreis Hong Kong

China

muziek

5.500,00

Het Collectief vzw

reis en verblijfkosten verbonden
aan workshopweek midden-oosten project

Palestina

muziek

440,00

Het Secreet vzw

reis- en verblijfkosten verbonden aan concerten in tsjechië,
frankrijk en nederland

Tsjechië,
Frankrijk en
Nederland

muziek

500,00
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Highfields vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Tournee "Dijf Sanders" in
Noorwegen

Noorwegen

muziek

3.000,00

Hitch vzw

reis- en transportkosten verbonden aan cd/lp opnames en optredens in Kroatië

Kroatië

muziek

1.200,00

Hobert Ellen

reis- en transportkosten verbonden aan optreden in Frankrijk

Frankrijk

muziek

300,00

I Solisti del Vento vzw

reis-, verblijf- en transporkosten
verbonden aan de tournee

Nederland

muziek

2.500,00

Ictus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Afrika-project
(workshop en concertprogramma)

Zuid-Afrika
en Mozambique

muziek

4.000,00

Ictus vzw

reiskosten verbonden aan workshops instrumenten stemmen in
palestina en israel

Palestina en
Israel

muziek

2.000,00

Ictus vzw

reis- en transportkosten verbonden aan organisatie 12e workshopweek

Palestina

muziek

2.100,00

Ictus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan afrika-project
- Congo

Mozambique,
Zuid-Afrika

muziek

2.000,00

Il Fondamento vzw

reiskosten verbonden aan concert Tallinn

Estland

muziek

4.000,00

Impens Serge

reis- en transportkosten verbonden aan tournee in Brazilië

Brazilie

muziek

1.800,00

ISCM-Belgium

reiskosten verbonden aan de
deelname ISCM World Music Days

Duitsland

muziek

150,00

ISCM-Belgium

lidmaatschap 2006 verbonden aan
lidmaatschap ISCM 2006

muziek

450,00

Janssens Liesbeth

reis- en verblijfkosten verbonden
aan beiaardconcerten in Polen

Polen

muziek

700,00

Je M'en Fish vzw

reiskosten verbonden aan concert in Nederland

Nederland

muziek

250,00

Je M'en Fish vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Nederland

Nederland

muziek

200,00

Je M'en Fish vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Amsterdam

Nederland

muziek

250,00

Jeugd en Muziek Vlaanderen

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan Musik
Direkt in Gotland, Zweden

Zweden

muziek

1.200,00

Jeugd en Muziek Vlaanderen

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname aan
Music Live

Mozambique

muziek

1.800,00

Kadril vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
Skagen festival in Denemarken

Denemarken

muziek

1.500,00

Kadril vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname aan
festival Musikarenegüna

Frankrijk

muziek

750,00

Kere Weerom vzw

reiskosten verbonden aan concerten van Wim Mertens Duo-Festival Internacional Cervantino

Mexico

muziek

2.500,00

Kestens Tom

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in Nederland

Nederland

muziek

1.500,00

Keunen Gert

reis- en transportkosten verbonden aan Deelname “Briskey” aan
Festival Jazz Sous Les Pommiers

Frankrijk

muziek

450,00

Keunen Gert

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in Amsterdam

Nederland

muziek

270,00

Keunen Gert

reiskosten verbonden aan concert in Utrecht

Nederland

muziek

150,00
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Keunen Gert

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Amersfoort
(Nederland)

Nederland

muziek

220,00

Kimps Tom

reis- en transportkosten verbonden aan deelname festival
Goremageddon

Israel

muziek

500,00

Kimps Tom

reis- en transportkosten verbonden aan deelname Festival in
Giebelstadt (Duitsland)

Duitsland

muziek

300,00

Kinky Star vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
"Needle and the Pain Reaction"
aan CMW

Canada

muziek

1.500,00

Kinky Star vzw

reiskosten verbonden aan 3
showcases “Needle an the pain
reaction” in Malta

Malta

muziek

600,00

Knochenbrecher vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in Nederland

Nederland

muziek

850,00

Knochenbrecher vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan tour Triggerfinger

Duitsland

muziek

2.700,00

Knochenbrecher vzw

reis- verblijf en transportkosten
verbonden aan concert in Zwitserland

Zwitserland

muziek

1.200,00

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn vzw

reiskosten verbonden aan concerten in Rusland (St. Petersburg)

Rusland

muziek

1.000,00

Kuijken Wieland

reis- en transportkosten verbonden aan de deelname aan het
concentus moraviae festival

Tsjechië

muziek

1.600,00

Kunstarbeiders Gezelschap vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optreden in
Zweden

Zweden

muziek

4.500,00

Kuppens Stijn

reiskosten verbonden aan concert, recital, workshops, meeting
en deelname festival

Bolivia

muziek

1.200,00

L.O.L.A. vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Tournee van de groep
"The She" in Spanje

Spanje

muziek

500,00

Lanneau Katelijne

reiskosten verbonden aan ontvangst leden B-FIVE voor concert
te Duffel

Duitsland,
Zwitserland
en Oostenrijk

muziek

500,00

Lanneau Katelijne

reiskosten verbonden aan concert in Duitsland

Duitsland

muziek

150,00

Lanneau Katelijne

reiskosten verbonden aan concert te Passau

Duitsland

muziek

130,00

Lenaerts Pieter

reiskosten verbonden aan Ethno
project in Tunesië

Tunesië

muziek

600,00

Lenaerts Pieter

reis- en transportkosten verbonden aan Concerten in Uganda

Uganda

muziek

500,00

Lenssens Maxime

reiskosten verbonden aan de masterclasses voor drum

Thailand

muziek

500,00

Machiels Hans

reis- en transportkosten verbonden aan deelname Alkantara
festival

Portugal

muziek

500,00

Mad in Belgium

reis- en transportkosten verbonden aan optredens Millionaire in
Duitsland en Zwitserland

Duitsland,
Zwitserland

muziek

1.000,00

Mad in Belgium

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Millionaire in USA

USA

muziek

6.000,00

Mad in Belgium

reis- en transportkosten verbonden aan workshop + concert
groep “Arsenal”

Noorwegen

muziek

1.250,00
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Mad in Belgium

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten van
Millionaire in Italië en Zwitserland

Italië en
Zwitserland

muziek

2.500,00

Mad in Belgium

reis-, verblijf- en transport
verbonden aan concerten DAAU in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

1.500,00

Mad in Belgium

reis, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Milionaire in Italië

Italië

muziek

1.000,00

Majestic vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Roemenië

Roemenië

muziek

2.500,00

Malfeyt Nicolas

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan tournee
Canada

Canada

muziek

850,00

Man On Roof vzw

reis-, verblijf en transportkosten verbonden aan de tournee
van Ozark Henry

Nederland

muziek

3.000,00

Man On Roof vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan festival
FnacIndétendaces

Frankrijk

muziek

700,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reiskosten verbonden aan optreden "Implant" in Frankrijk

Frankrijk

muziek

350,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reiskosten verbonden aan concert van Implant in Duitsland

Duitsland

muziek

190,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Gneve

Zwitserland

muziek

600,00

Marimba-projects vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten en masterclass in Patagonië

Argentinie

muziek

2.500,00

Marx Steven

reis- en transportkosten verbonden aan promotietournee

Frankrijk,
Italië, Zwitserland,
Oostenrijk
en Duitsland

muziek

600,00

Michiels Ignace

reiskosten verbonden aan deelname aan orgelfestival te Torreciudad

Spanje

muziek

300,00

Michiels Ignace

reiskosten verbonden aan 2 concerten in Bari

Italië

muziek

300,00

Mint-O-Matic vzw

reis- en transportkosten verbonden aan promotietournee in
Nederland

Nederland

muziek

130,00

Mint-O-Matic vzw

reis- en transportkosten verbonden aan showcases, opnames en
concerten in Nederland

Nederland

muziek

500,00

Mintzkov Luna vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden "Mintzkov Luna"
in Nederland

Nederland

muziek

300,00

Misotten Marc

reis- en transportkosten verbonden aan 2 concerten in Zweden

Zweden

muziek

900,00

Muziekraad voor Vlaanderen

lidgeld verbonden aan lidgeld
2006

muziek

625,00

Nestas vzw

reiskosten verbonden aan de
concerten en de workshops

China

muziek

3.000,00

Neve Jef

reiskosten verbonden aan concert in Parijs

Frankrijk

muziek

450,00

No Circus vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname polderpop
festival

Nederland

muziek

250,00

No Circus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Recitalreis
Congo – Lubumbashi

Congo

muziek

4.000,00
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Nuyts Frank

reiskosten verbonden aan deelname aan Musical Days of Flanders in Sint-Petersburg

Rusland

muziek

400,00

Offene Ohren e.v.

reis- en verblijfkosten verbonden aan het concert van Fred van
Hove

Duitsland

muziek

350,00

Orkest der Lage Landen
vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Italië

Italië

muziek

5.200,00

Pauwels Bram

reis- en transportkosten verbonden aan concerten van Tomàn in
Nederland

Nederland

muziek

350,00

Pauwels Tom

reiskosten verbonden aan Creatie
werk van compositiestudenten +
concert in USA

USA

muziek

900,00

Peeters Kris

reis- en transportkosten verbonden aan europese tournees van
"Justice" en "TruexColors"

Duitsland,
UK, Zweden,
Italië en
Nederland

muziek

1.200,00

Posman Lucien

reiskosten verbonden aan Deelname Internationaal Componisten
Congres in Oostenrijk

Oostenrijk

muziek

300,00

Posman Lucien

reis- en verblijfkosten verbonden
aan deelname aan Musical Days of
Flanders in Sint-Petersburg

Rusland

muziek

400,00

Presto Vivace

reis- en transportkosten verbonden aan concert "Brussels Philharmonic Orchestra" in Parijs

Frankrijk

muziek

1.500,00

Presto Vivace

reis- en transportkosten verbonden aan gala-concert in Frankrijk

Frankrijk

muziek

350,00

Prieur Cyril

reiskosten verbonden aan concerten Arno in USA en Québec
(Canada)

USA en Canada

muziek

5.900,00

Quaghebeur Hans

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Frankrijk

Frankrijk

muziek

500,00

Quinten Johan

reiskosten verbonden aan concerten in Lissabon

Portugal

muziek

650,00

Racines Carrées vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert op Folk Im
Schlozhof

Duitsland

muziek

200,00

Racines Carrées vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert op festival della
musica e dellacultura celtica in
valbrenta (vicenza)

Italië

muziek

600,00

Rumplestitchkin vzw

reis- en transportkosten verbonden aan promotour Zwitserland

Zwitserland

muziek

500,00

Samodaiev Makcim Fernandez

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Mexico

Mexico

muziek

1.000,00

Sandy Hills vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname "The Kick Tracies” aan het International Pop
Overthrow Festival in Liverpool

UK

muziek

450,00

Sardonis vzw

reiskosten verbonden aan concerten in de USA

USA

muziek

4.600,00

Schmid Michael

reis- en transportkosten verbonden aan Recital in Oostenrijk

Oostenrijk

muziek

200,00

Shuki Weiss Promotion &
Production LTD

reis- en transportkosten verbonden aan 3 concerten dEUS in
Israel

Israel

muziek

1.000,00

Sioen Frederik

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
China, Beijing

China

muziek

6.000,00

Skeemz vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden in Nederland

Nederland

muziek

150,00
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Sluys Jozef

reiskosten verbonden aan orgelconcerten

Duitsland en
Italië

muziek

600,00

Sluys Jozef

reiskosten verbonden aan geven
van orgelconcerten in Cham, Wenen, Langenhorn,Gdansk, Fustenfeldbrück, München,Leipzig

Zwitserland,
Oostenrijk,
Duitsland en
Polen

muziek

800,00

Song Fang

reiskosten verbonden aan masterclass en concert in China

China

muziek

1.000,00

Spaepen Freddy

reis- en transportkosten verbonden aan de cd-voorstelling

USA

muziek

1.000,00

Steppe vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan het Rock
Over Kiebitszee festival

Duitsland

muziek

500,00

Stichting Lalala Live

reis- en verblijfkosten verbonden aan tournee dEUS in USA

USA

muziek

6.000,00

Stichting Lalala Live

reis- en transportkosten verbonden aan concerten Absynthe
Minded in Nederland en Frankrijk

Nederland
en Frankrijk

muziek

300,00

Stichting Lalala Live

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Sioen in Duitsland

Duitsland

muziek

1.200,00

Styro vzw

reiskosten verbonden aan concerten Styrofoam als supportact
voor Death Cab for Cutie

Nederland

muziek

200,00

Swinnen Guy

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan solo-tournee
in Afrika

Zuid-Afrika

muziek

2.500,00

Tanguedia vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan het
Aventure Accordeon Wazemmes
Festival

Frankrijk

muziek

120,00

Tarmac vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan afwerking muzikaal project
2005

Uganda

muziek

600,00

Temple Allen

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan radio interview + twee optredens

Finland

muziek

250,00

Terium Bert

reiskosten verbonden aan optredens in UK

UK

muziek

500,00

The Missing Link vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in de Brakke
Grond in Nederland

Nederland

muziek

250,00

The Missing Link vzw

reiskosten verbonden aan
concerten in Duitsland

Duitsland

muziek

300,00

Tooten Luc

reis- en transportkosten verbonden aan recital voor cello en
piano

Spanje

muziek

300,00

Tooten Luc

reiskosten verbonden aan recital
in Frankrijk

Frankrijk

muziek

200,00

Tooten Luc

reis- en transportkosten verbonden aan recitals in Bilbao en
Santander

Spanje

muziek

500,00

Tortue vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de showcases

Duitsland en
Zwitserland

muziek

4.000,00

Tortue vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee

Nederland,
Luxemburg
en Frankrijk

muziek

4.000,00

Tortue vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de concerttournee van
An Pierlé

Frankrijk

muziek

5.000,00

Triggerfinger vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Triggerfinger

Oostenrijk

muziek

750,00
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Triggerfinger vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten
Triggerfinger

Duitsland

muziek

500,00

Tschakalova Ludmilla

reiskosten verbonden aan concert in UK

UK

muziek

100,00

Twee Generaties Kuijken

reis- en transportkosten verbonden aan Concerten in Mexico City
en Washington DC

USA en
Mexico

muziek

2.400,00

Twee Generaties Kuijken

reis- en transportkosten verbonden aan Concerten in Ankara en
Istanbul

Turkije

muziek

1.200,00

Van Acker Luc

reiskosten verbonden aan
tournee met Revolting Cocks &
Ministry

USA

muziek

2.000,00

Van Bockstal Piet

reiskosten verbonden aan concert in Slovakije

Slowakije

muziek

250,00

Van De Poel Luc

reis- en transportkosten verbonden aan optredens Frankrijk en
Nederland

Frankrijk en
Nederland

muziek

1.200,00

Van De Poel Luc

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Zwitserland

Zwitserland

muziek

500,00

Van de Velde Bartholomeus-Henri

reiskosten verbonden aan concert in Kroatië

Kroatië

muziek

200,00

Van de Velde Bob

reis- en verblijfkosten verbonden aan de concerten

Japan

muziek

1.500,00

Van der Eecken Tony

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Colloquium in
Kinshasa

Congo

muziek

2.000,00

Van der Roost Jan

reiskosten verbonden aan concerten in Japan en Spanje

Japan en
Spanje

muziek

900,00

Van der Roost Jan

reiskosten verbonden aan internationale concerten

Japan

muziek

1.000,00

Van Dyck Tom

reis- en verblijfkosten verbonden aan deelname jazzfestival in
Avignon

Frankrijk

muziek

400,00

Van Hautem Micheline

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Australië en
Nieuw Zeeland

Australie
en NieuwZeeland

muziek

5.000,00

Van Hoey Wannes

reiskosten verbonden aan tournee "the agitators" in USA

USA

muziek

2.000,00

Van Hove Fred

reis- en verblijfkosten verbonden aan opnames + concerten in
UK en Duitsland

Duitsland
en UK

muziek

500,00

Van Ingelgem Maarten

reis- en verblijfkosten verbonden
aan deelname aan Musical Days of
Flanders in St. Petersburg

Rusland

muziek

400,00

Van Weyenberg Jan

reis- en transportkosten verbonden aan Concerts de Vollore in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

500,00

Vanden Eynde Sofie

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert
in Noorwegen met ensemble
Nutmeg&Ginger

Noorwegen

muziek

400,00

Vandenbussche Zeger
Gabriël

reis- en verblijfkosten verbonden
aan de deelname aan de zomersessies van het Centre for Improvisational Music

USA

muziek

1.000,00

Vandenheede Jan

reis- verblijf- en transportkosten verbonden aan repetities +
voorstelling werk met elektronische harp in Bourg-la-Reine nabij
Parijs

Frankrijk

muziek

150,00

Vandewalle Daan

reiskosten verbonden aan pianorecitals in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

muziek

600,00
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Vaneeckhout Collin

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Frankrijk,
Spanje en Luxemburg

Frankrijk,
Spanje en
Luxemburg

muziek

1.000,00

Vanhecke Françoise

reiskosten verbonden aan 2 concerten in Bari

Italië

muziek

250,00

Vanhecke Françoise

reiskosten verbonden aan soloconcert in Italië

Italië

muziek

300,00

Vanhove Peter

reis- en transportkosten verbonden aan het concert

Kroatië

muziek

900,00

Vanoosthuyse Eddy

reiskosten verbonden aan concert in Litouwen (dirigeren van
het orkest “Trimitas” in Vilnius –
Lithuania)

Litouwen

muziek

400,00

Vanslembrouck Erwin

reiskosten verbonden aan verzorgen van live muziek tijdens
dansvoorstelling "Lost Pigeons"
in Canada

Canada

muziek

500,00

Verdin Joris

reiskosten verbonden aan de
deelname aan het concentus moraviae festival

Tsjechië

muziek

300,00

Verheyen Robin

reis- en verblijfkosten verbonden
aan deelname aan multicultureel
project

Servië

muziek

500,00

Vermeersch Stephan

reiskosten verbonden aan concert in Londen

UK

muziek

300,00

Vermeersch Stephan

reiskosten verbonden aan concert in Parijs

Frankrijk

muziek

120,00

Vermeersch Stephan

reiskosten verbonden aan concert in Mongolië

Mongolie

muziek

2.100,00

Versus vzw

reis-, verblijf en transportkosten verbonden aan de deelname
van Stash aan de Popkomm Beurs
in Berlijn

Duitsland

muziek

800,00

Via Lactea vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Concerten Orchestre
International du Vetex

Italië

muziek

1.000,00

Via Lactea vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concertreeks
Italië

Italië

muziek

1.000,00

Via Lactea vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerttour
Orchestre International du Vetex

Frankrijk,
Italië en
Oostenrijk

muziek

1.500,00

Vocaal Collectief vzw

reiskosten verbonden aan voorstellingen “Il Barbiere di Siviglia
in Luxemburg

Luxemburg

muziek

2.000,00

Vocaal Collectief vzw

reiskosten verbonden aan concert in Magraten (Nederland)

Nederland

muziek

700,00

Waelkens Robert

reiskosten verbonden aan cursus
+ concert in Massachusetts

USA

muziek

1.500,00

Werbrouck Caroline

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in USA

USA

muziek

850,00

Westerlinck Wilfried

reiskosten verbonden aan geven
van lezingen + bijwonen van concerten als componist in USA

USA

muziek

650,00

Wolfcall vzw

reis- en transportkosten verbonden aan promotieoptreden in USA

USA

muziek

1.000,00

Wolvin vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

4.000,00

Wolvin vzw

reis- en transportkosten verbonden aan 3 optredens "Zita Swoon"
in Frankrijk

Frankrijk

muziek

2.800,00

Wolvin vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concerten in Frakrijk

Frankrijk

muziek

2.500,00
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Wolvin vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concerten in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

2.500,00

Wolvin vzw

reis-, verblijf- en transportkoten verbonden aan concerten in
Frankrijk

Frankrijk

muziek

3.000,00

Wolvin vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Frankrijk

Frankrijk

muziek

3.000,00

Wuyts Maaike

reis- en transportkosten
verbonden aan concert "DJ
Grasshoppah”s DJ Bigband" in
Nederland

Nederland

muziek

1.650,00

Zephyrus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert op het
Karnaval der Kulturen festival in
Berlijn

Duitsland

muziek

1.400,00

Zephyrus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan concert van Va
Fan Farhe in Tsjechië

Tsjechië

muziek

1.100,00

Zephyrus vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan 2 concerten
van “Va Fan Fahre” Italië

Italië

muziek

1.800,00

Zexy Zaft vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden in Amsterdam

Nederland

muziek

230,00

Zexy Zaft vzw

reis- en transportkosten verbonden aan concert in Utrecht

Nederland

muziek

100,00

Zweegers Joost

reis- en transportkosten verbonden aan promotour Novastar

Italië en
Zwitserland

muziek

4.000,00

Van Zilverpapier en Spiegeltjes vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
muziektheaterproject in Lissabon

Portugal

muziektheater

1.500,00

Abattoir Fermé vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in
Noorwegen

Noorwegen

theater

3.000,00

Barre Weldaad vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstellingen van "een ontgoocheling" in
Nederland

Nederland

theater

2.500,00

Belluard Bollwerk International

reis- en verblijfkosten verbonden aan voorstellingen Abattoir
Fermé en Marijs Boulogne op het
festival.

Zwitserland

theater

3.500,00

Buelens Paulina vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling “endless medication”
op het edgy women festival in
Canada

Canada

theater

800,00

Crauwels Marc

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in
Spanje, Zuid-Korea, Portugal en
Wit-Rusland

Spanje,
Zuid-Korea,
Portugal en
Wit-Rusland

theater

1.000,00

Degruyter Frank

reiskosten verbonden aan
voorstellingen en workshops in
Indonesië

Indonesie

theater

600,00

Devriendt vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de voorstelling op het
Inteatro festival

Italië

theater

2.000,00

Duo XXI vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de voorstelling op het
internationale podiumkunstenfestival Theater Spektakel

Zwitserland

theater

1.400,00

Enclave vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan 3 voorstellingen van "De Farra" in Spanje

Spanje

theater

3.300,00

Exiles vzw

reis- en transportkosten verbonden aan twee voorstellingen is
Oslo

Noorwegen

theater

1.100,00
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Kolka Traktion

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen in
Oostenrijk

Oostenrijk

theater

400,00

Leper Hendrik

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
in Zürich

Zwitserland

theater

500,00

Lerno Inge

reis-, verblijf en transportkosten verbonden aan de deelname
aan de vlaamse lente in debrecen

Hongarije

theater

990,00

One-Off vzw

verblijfkosten verbonden aan de
muziektheater voorstelling in
Argentinië

Argentinie

theater

1.000,00

Quicksilver vzw

reiskosten verbonden aan deelname aan IMPROVAGANZA

Canada

theater

1.500,00

Quicksilver vzw

reiskosten verbonden aan deelname aan "Seattle International
Festival of Improvisation X”

USA

theater

500,00

Salomee Speelt vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Marakesh festival in
Marokko

Marokko

theater

1.000,00

Stilllab vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling "Variatie III"
op La Bâtie Festival in Genève

Zwitserland

theater

750,00

Stilllab vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling "Duet" in
Italië

Italië

theater

250,00

The Danish National
School of Theatre –
Continuing Education

reis- en verblijfkosten verbonden aan Workshops en lezingen
van Myriam Van Imschoot

Litouwen

theater

500,00

Theater de Spiegel vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
in Frankrijk

Frankrijk

theater

750,00

Theater de Spiegel vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan tournee in
Hongarije

Hongarije

theater

3.450,00

Theater Stap vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling in Marokko

Marokko

theater

5.000,00

Theater Stap vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Danstheatervoorstelling
"OOK" in Duitsland

Duitsland

theater

1.500,00

Theater Taptoe vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname festival mondial de théâtres de marionettes

Frankrijk

theater

1.000,00

Theater Tinnenpot vzw

reiskosten verbonden aan uitnodigen Zuid-Afrikaanse artiesten
voor het "Jacques Brel programma"

Zuid-Afrika

theater

4.000,00

Theater Tol vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstellingen Corazón
de Cafe en Faience in Nederland,
Polen en Oostenrijk

Nederland,
Polen, en
Oostenrijk

theater

3.800,00

Timecircus vzw

reis- en transportkosten verbonden aan Sensatione –Portugal

Portugal

theater

5.800,00

Trix vzw

reiskosten verbonden aan
voorstellingen in Nederland en
Zwitserland

Nederland
en Zwitserland

theater

1.600,00

Tromp vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname aan
Theater Spektakel festival

Zwitserland

theater

500,00

Ultima Thule vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
jeugdtheaterfestival Spreacha

Ierland

theater

1.500,00

Van den Eynde Antoon

reis- en verblijfkosten verbonden aan Workshop over kinderen jeugdtheater in Brazilië

Brazilie

theater

1.150,00

234

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

Van Gastel Caroline

reiskosten verbonden aan
theaterstage in Mali – Kinderen
dansen de wereld

Mali

theater

900,00

Victoria Deluxe vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan expertise –
uitwisseling Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

theater

2.000,00

WP Zimmer vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling van creatie "Flatland –
trilogie"

Frankrijk

theater

2.500,00

WP Zimmer vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorstelling
Flatland-trilogie op het Al
kantara festival

Portugal

theater

3.300,00

Totaal		

591.824,00

		

10.9.1.8

Vertalingen van niet-periodieke publicaties

Naam

Initiatief

Garant Uitgevers nv

Overgaan tot de act. Filosoof worden en zijn-in wording

Bedrag in euro
1.450,00

Vlaams Architectuurinstituut

Flanders Architecture Yearbook 2004-2005 / ed.2006

6.720,00

Archives d'Architecture
Moderne

Architectures Maçonniques

3.600,00

Totaal

11.770,00
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10.9.2.

Buiten het Kunstendecreet – 2006		

		

10.9.2.1.

Werkplaatsen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Bethaniënhaus

Huur en atelier Vlaamse
kunstenaars

Duitsland

beeldende kunst

12.954,00

Chris Gemerchak

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Garanti Platform

Kosten verblijf Vlaamse
kunstenaars

Turkije

beeldende kunst

6.000,00

Gon Zifroni

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

ISCP New York

Huur atelier NY

USA

beeldende kunst

19.000,00

Joris Martens

Verblijf Rijksacademie

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Jürgen Ots

Verblijf Rijksacademie

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Katleen Vermeir

Verblijf Garanti

Turkije

beeldende kunst

6.000,00

Kobe Matthys

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Lieven De Boeck

Verblijf ISCP

USA

beeldende kunst

50.000,00

Nico Dockx

Verblijf Bethaniënhaus

Duitsland

beeldende kunst

32.500,00

Robin Vanbesien

Verblijf De Ateliers

Nederland

beeldende kunst

3.000,00

Sabine Hillen

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Sandra Fauconnier

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Steve Van den Bosch

Verblijf Rijksacademie

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Tom Dries

Verblijf Rijksacademie

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Tom Van Imschoot

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

Totaal

Bedrag in euro

9.000,00
200.954,00

		

10.9.2.2.

Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Deweer Art Gallery

Subsidie deelname aan Art
Cologne 2005

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Fifty One Fine Art Photography

Subsidie deelname aan Paris
Photo 2005

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Annie Gentils

subsidie deelname aan Art
Cologne 2006

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Annie Gentils

subsidie deelname aan Arco 2006

Spanje

beeldende kunst

2.500,00

Galerie Jörg Hasenbach

Subsidie deelname aan Art
Cologne 2005

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Subsidie voor deelname aan Art
Basel 2006

Zwitserland

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Subsidie voor deelname aan Fiac
2005

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Micheline
Szwacjer

Subsidie voor deelname aan
Frieze Art 2005

UK

beeldende kunst

3.000,00

Galerie Stella Lohaus

Subsidie deelname aan Art Basel
2006

Zwitserland

beeldende kunst

3.000,00

Galerij Jan Mot

subsidie voor deelname aan
Frieze Art 2005

UK

beeldende kunst

6.000,00

Galerij S 65

Subsidie deelname aan Art
Cologne 2005

Duitsland

beeldende kunst

3.000,00

Tim Van Laere Gallery

subsidie voor deelname aan Arco
2006

Spanje

beeldende kunst

6.000,00

Tim Van Laere Gallery

Subsidie voor deelname aan FIAC
2005

Frankrijk

beeldende kunst

3.000,00

Totaal

Bedrag in euro

44.500,00

236

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

		

10.9.2.3.

Projecten internationaal cultuurbeleid

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Gomez Juliana

Ontvanst in het Masereelcantrum
ihkv Les Pépinières européennes
pour jeunes artistes

Frankrijk

beeldende kunst

4.500,00

Kéri Imre

Ontvangst Masereelcentrum ihkv
CA met Hongarije

Hongarije

beeldende kunst

600,00

Locus Athens

project One in the Other

Griekenland

beeldende kunst

1.000,00

Samson Madeleine

Ontvangst Masereelcentrum ihkv
CA met Quebec

Canada

beeldende kunst

1.600,00

Trüb Katharina

Onvangst Masereelcentrum ihkv
CA met Quebec

Canada

beeldende kunst

100,00

De Sterck Marita

reiskosten 5 docenten verbonden
aan Vingeroefeningen Noordkaap

Zuid-Afrika

letteren

5.000,00

Het Beschrijf

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan werking van het
literatuurhuis Passa Porta in
Brussel en villa Hellenbosch in
Vollezele

Ontvangst
internationale
schrijvers

letteren

120.000,00

Komitee Frans-Vlaanderen

kosten verbonden aan jaarwerking 2006

Frankrijk

letteren

10.000,00

Standaard Uitgeverij NV

reis- en verblijfkosten Rayda
Jacobs verbonden aan Rayda Jacobs
– Antwerpse boekenbeurs 2006

Zuid-Afrika

letteren

1.750,00

van Reybrouck David

reiskosten + per diem verbonden
aan verblijf in schrijversresidentie
in Amsterdam

Nederland

letteren

3.100,00

Vanhole Camille

reiskosten verbonden aan interculturele uitwisseling Iran

Iran

letteren

560,94

Vlaamse Uitgevers Vereniging vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan Vlaamse Avond
in het kader van de kinder- en
jeugdboekenbeurs Bologna 2006

Spanje

letteren

6.000,00

Festival d'Avignon (Association de Gestion du)

per diems; reis-, verblijf-, en
transportkosten verbonden aan
deelname van de gezelschappen
Needcompany, Les ballets C. en
Het Toneelhuis aan het festival
d'avignon

Frankrijk

multidisciplinair

75.000,00

Bedevaart naar de Graven Aan de Yzer vzw

concert Ten Vrede 2006

Ontvangst
buitenlandse
gasten

muziek

50.000,00

CrossRoadsSA vzw

kosten verbonden aan opbouw
steunpunt verbonden aan opbouw
steunpunt voor Zuid-Afrikaanse
en Vlaamse muzikanten in ZuidAfrika

Zuid-Afrika

muziek

100.000,00

De Belgische Luitacademie

honoraria artiesten + administratiekosten verbonden aan
internationale luitdag – 10 jarig
jubileum

Wallonië

muziek

2.950,00

De Krijtkring vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan uitwisselingsproject Vlaanderen – Marokko
(Fanfakids)

Marokko

muziek

6.100,00

Music Fund vzw

werkingskosten verbonden aan
Internationaal solidariteitsproject "Music Fund"

Mozambique,
Zuid-Afrika,
Congo, Brazilië, Israël
en Palestina

muziek

15.000,00

Neve Jef

2 optredens in Mexico (Eurojazz
festival + concert in Monterrey)

Mexico,
Mexico-City
en Monterrey

muziek

1.960,95
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The Factory (Pukkelpop)
vzw

Wablief 2006 – Uitwisseling
Oppikoppi

Zuid-Afrika
(uitwisseling)

muziek

25.000,00

The Factory (Pukkelpop)
vzw

Wablief project – Pukkelpop

Zuid-Afrika

muziek

25.000,00

VRT

Kate Ryan – Eurosong

Griekenland

muziek

60.000,00

Archidee vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan theater &
educatieproject Soweto 2006

Samenwerking
Nederland

theater

80.000,00

Art Basics for Children
vzw

kosten verbonden aan verbonden
aan Kamishibai project

Zuid-Afrika

theater

15.000,00

Bronks Jeugdtheater

kosten algemeen verbonden aan
vuurtoren 2006

Samenwerking Nederland

theater

7.428,57

Cultuurcentrum Kortrijk vzw

kosten algemeen verbonden aan
vuurtorens 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

De Warande C.C. vzw

kosten algemeen verbonden aan
vuurtoren 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

Hasselt C.C.

kosten algemeen verbonden aan
vuurtoren 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

Monty vzw

kosten algemeen verbonden aan
vuurtoren 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

Stuk kunstencentrum
vzw

kosten algemeen verbonden aan
vuurtoren 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

Vooruit Kunstencentrum vzw

kosten algemeen verbonden aan
Vuurtoren 2006

Samenwerking
Nederland

theater

7.428,57

Totaal

662.221,88

		

10.9.2.4.

Vertalershuis

MAAND

NAAM

februari

Zofia Klimaszewska

Pools

april

Dimitri Silvestrov

Russisch

Aneta Dantcheva

Bulgaars

mei

NATIONALITEIT

Vladimir Oschis

Russisch

Ilja Braun

Duits

juni

Fernando Garcia De La Banda

Spaans

juli

Jan Mysjkin

Belgisch

Pierre Galissaires

Frans

Bagrelia Borissova

Bulgaars

Ivana Scepanovic

Canadees/Servisch

Ida Mursida

Indonesisch

Franco Paris

Italiaans

Rainer Kersten

Duits

Bradley Strahan

Amerikaans

Christina Suprihatin

Indonesisch

Gheorghe Nicolaescu

Roemeens

augustus

september

oktober

december
Totaal

44.415,00
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10.9.3.
		

Binnen het Kunstendecreet – 2007
10.9.3.1.

Jaarprojecten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Arocha Carla

de tentoonstelling
"Metamorphosis III"

Frankrijk,
Spanje

beeldende kunst

10.000,00

Fundacion Carlos de
Amberes

tentoonstelling Hans
Vandekerckhove en Juan Munoz

Spanje

beeldende kunst

5.000,00

Mark vzw

deelnamekosten Documenta 12

Duitsland

beeldende kunst

13.000,00

Phidias-Helikon vzw

metamorphosis III verbonden aan
Metamorphosis lll

Frankrijk en
Spanje

beeldende kunst

10.000,00

I Solisti del Vento vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan Internationale werking 2007

Frankrijk,
Nederland
en UK

muziek

40.000,00

Victoria Deluxe vzw

reis- en verblijfkosten verbonden aan Infowarroom – Lookagain
– TRONO2007 + honorarium ZuidAfrikaanse projectmedewerker

Zuid-Afrika
en Bolivië

socio-artistiek

13.000,00

Maan en Zand vzw

reis-, verblijfkosten en per diems
verbonden aan Fait Drivers

Frankrijk

theater

13.000,00

Totaal

Bedrag in euro

104.000,00

		

10.9.3.2.

Projecten januari – augustus

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

PROKC vzw (De Werft)

project "Identities"

Ontvangst
buitenlandse
gasten +
expositie in
Duitsland

beeldende kunst

Beeldend Oudenaarde

unknown pleasures

Zwitserland

beeldende kunst

4.000,00

Vleeschouwer Kris

algemene kosten mbt dit project
verbonden aan project
"A Retrospective"

China

beeldende kunst

13.000,00

Nobels Goedele

Me and my paradisebird

Duitsland

beeldende kunst

2.500,00

Pauwels Marieke

deelname Brick project Rotterdam

Nederland

beeldende kunst

3.000,00

Heiremans Ronny

AIR Extension in Genève

Zwitserland

beeldende kunst

5.000,00

De Inventie vzw

promotie digitale kunst

USA

beeldende kunst

2.800,00

Continuum vzw

reis- en transportkosten verbonden aan vier voorstellingen van
de productie Quantum op het Festival Trans Amériques, Montréal

Canada

dans

13.000,00

Radical Low / CYZ vzw

reiskosten en per diems verbonden aan ONR-I, Allegory of Night

USA

dans

3.500,00

Entre II Cultures vzw

kosten verbonden aan het
uitwisselingsproject verbonden
aan Anvers – Dakar
Uitwisselingsproject

Senegal

kunsteducatie

13.000,00

Musiciens sans Frontières vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan werking Think of One eerste
periode

ontvangst
Marokkaanse
artiesten,
Portugal,
Frankrijk,
Duitsland,
Nederland,
het Verenigd
Koninkrijk
en Italië

muziek

25.000,00
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Marimba-projects vzw

reis-, verblijfkosten en per diems
verbonden aan Universal Marimba
Competition & Festival, Belgium
2007 (3e editie)

Ontvangst
buitenlandse
gasten

muziek

7.000,00

Wolvin vzw

reis-, transportkosten en per
diems verbonden aan verschillende internationale concerten

Oostenrijk,
Tsjechië,
Kroatië, Slovenië, Italië
en Frankrijk

muziek

30.000,00

Flanders Recorder
Quartet/Vier op 'n Rij
vzw

reiskosten verbonden aan werking buitenland

Duitsland,
Mexico en de
Verenigde
Staten

muziek

7.000,00

Jeugd en Muziek
Antwerpen

kosten verbonden aan dzJeM
Festival International

Ontvangst
buitenlandse
gasten

muziek

5.000,00

Filter vzw

reis-, verblijfskosten, per diems
en honoraria verbonden aan 2B

Frankrijk en
Duitsland

theater

Totaal

13.000,00
156.800,00

		

10.9.3.3.

Projecten buitenlandse aanvragers

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Berlage Institute

kosten verbonden aan de tentoonstelling, het symposium en
het boek van het project verbonden aan A vision for Brussels.
Imagining the capital of Europe

Nederland

architectuur

The One Minutes Foundation

tussenkomst in de kosten verbonden aan de realisatie van The One
Minutes Belgian Open in 2007

ontvangst
uit
Nederland

audiovisuele kunst

ARTSPEAK GALLERY

TT Harald Thys en Jos De Gruyter

Canda

beeldende kunst

5.000,00

Casino Luxembourg

tentoonstelling Wim Delvoye

luxemburg

beeldende kunst

10.000,00

Centraal Museum

TT Hans op de Beeck

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Centro de Arte Burgos

the leading thread

Spanje

beeldende kunst

25.000,00

Circuit Association
d'art contemporain

Strike a pose

Zwitserland

beeldende kunst

8.000,00

Doual'art

TT Pascale Marthine Tayou

Cameroon

beeldende kunst

2.500,00

EACC

tentoonstelling Angel Vergara

Spanje

beeldende kunst

15.000,00

Fotomuseum Winterthur

tentoonstelling Ana Torfs

Zwitserland

beeldende kunst

4.000,00

FRAC Ile de France

Société anonyme met Nico Dockx

Frankrijk

beeldende kunst

5.000,00

FRAC Ile de France

TT Jos de Gruyter en Harald Thys

Frankrijk

beeldende kunst

5.000,00

Fundacion Carlos De
Amberes

Tentoonstelling Hans Vande
Kerckhove en Munos

Spanje

beeldende kunst

5.000,00

Hammer Museum

tentoonstelling Francis Alys

USA, Brazilië,
Japan

beeldende kunst

5.000,00

HEREISTHERE
(aangerekend op Anouk
De Clercq)

Anouk De Clercq, Anton Aeki,
Heidi Voet

mondiaal

beeldende kunst

8.000,00

Institut d'art
Contemporain

tentoonstelling Jef Geys

Frankrijk

beeldende kunst

14.000,00

International Istanbul
biennial

deelname Vlaamse kunstenaars
Istanbul biënnale

Turkije

beeldende kunst

25.000,00

Kunsthalle Bern

project "Words"Narcisse Tordoir

Zwitserland

beeldende kunst

5.000,00

La Biennale di Venezia

deelname Vlaamse kunstenaars

Italië

beeldende kunst

12.000,00

Le mois de la Photo

deelname David Claerbout

Canada

beeldende kunst

6.000,00

MIT list visual Arts
Center

David Claerbou ttentoonstelling

USA

beeldende kunst

25.000,00
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Mücsarnok

TT the projection project

Hongarije

beeldende kunst

4.500,00

Musées d'Angers

solotentoonstelling Marie-Jo
Lafontaine

Frankrijk

beeldende kunst

7.500,00

Orchard 47

tentoonstelling Jef Geys

USA

beeldende kunst

1.500,00

Pinakothek der Moderne

tentoonstelling Johan
Grimonprez Looking for Alfred

Duitsland

beeldende kunst

20.000,00

Skulptur Munster 07

deelnameGuillaume Bijl aan
Skulptur projekte Münster 07
verbonden aan tentoonstelling
Guillaume Bijl

Duitsland

beeldende kunst

25.000,00

Stedelijk museum de
lakenhal Leiden

tentoonstelling Johan Creten

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Stichting De Appel

solotentoonstelling Michael
Borremans

Nederland

beeldende kunst

7.500,00

Transmediale

07 unfinish herman Asselbergs en
Kurt D'Haeseleer

Duitsland

beeldende kunst

7.000,00

White Light

tentoonstelling Kobe Matthys

Duitsland

beeldende kunst

1.000,00

Theatre in a Suitcase

reiskosten verbonden aan Marc
Vanrunxt op festival Sofia

Bulgarije

dans

3.000,00

Musikschule und Konservatorium Winterthur

Festival OHRKAN (Zonzo
Compagnie)

Zwitserland

muziek

8.500,00

Cultural Front Belgrade

Refract Festival

Servië

theater

1.500,00

PuSh International
Performing Arts Festival

reis- en transportkosten verbonden aan Victoria op PuSh Festival

Canada

theater

3.000,00

Zürcher Theaterspektakel

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de voorstelling
van Marijs Boulogne in Zürich,
Zwitserland

Zwitserland

theater

6.500,00

Totaal

327.000,00

		

10.9.3.4.

Werkverblijven

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Adriaensen Kathleen

werkverblijf Academia Belgica
Rome

Italië

beeldende kunst

2.500,00

Brouckaert Hedwig

werkverblijf USA

USA

beeldende kunst

1.500,00

Cakehouse

verblijf in China

China

beeldende kunst

5.000,00

Campens Angélique

werkverblijf Whitney ISP program

USA

beeldende kunst

20.000,00

Coolen Caroline

verblijf Keramisch centrum
's Hertogenbosch

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Daems Anne

OPA-Tisha-Woka-Locka project
Miami

VSA

beeldende kunst

4.000,00

Delrue Ronny

werkverblijf Europees Keramisch
Centrum

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Dheedene Stefaan

werkverblijf keramisch centrum
's hertogenbosch

nederland

beeldende kunst

2.500,00

el Khadraoui Samira

werkverblijf academia Belgica
rome

Italië

beeldende kunst

2.500,00

Grimonprez Johan

verblijf le Plateau Parijs

Frankrijk

beeldende kunst

8.000,00

Lagast Katie

verblijf 's hertogenbosch

nederland

beeldende kunst

2.500,00

Ots Jürgen

verblijf in Artists Appartment
Reykjavik

Ysland

beeldende kunst

2.000,00

Marinus Tuur

deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

Porello Frederica

deelname DanceWeb

Oostenrijk

dans

1.850,00

WP Zimmer vzw

werkverblijf Sujata Goel en Tarek
Halaby in Indië

Indië

dans

3.000,00
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Lommee Thomas

kosten verbonden aan verbonden
aan werkverblijf Toronto, Canada

Canada

design

1.500,00

Rouffaer Peter

inschrijvingskosten verbonden
aan werkverblijf in New York

VSA

kunsteducatie

2.600,00

Vanslembrouck Erwin

kosten verbonden aan het
werkverblijf verbonden aan
compositie soundtrack voor de
film Viva Riva

Congo

muziek

8.000,00

Dwama vzw

werkverblijf Afrika in het kader
van de monoloog "Zoals de dingen gaan"

Burkina
Faso, Ivoorkust, Ghana

theater

7.000,00

NUNC vzw

kosten verbonden aan het werkverblijf verbonden aan werkverblijf aan de Academia Belgica in
Rome

Italië

theater

1.000,00

Van den Eynde Antoon

werkverblijf Stavanger,
Noorwegen

Noorwegen

theater

5.000,00

Totaal

87.300,00

		

10.9.3.5.

Netwerkorganisaties

Naam

Initiatief

Discipline

European Festivals
Association

internationale netwerkorganisatie

festival

Bedrag in euro
10.000,00

Young Arab Theatre Fund
vzw

werkingskosten verbonden aan jaarwerking
2007

multidisciplinair

15.000,00

IAMIC (International
Association of Music
Information Centres)

werkingskosten verbonden aan jaarwerking
2007

muziek

30.000,00

Informal European
Theatre Meeting vzw

werkingskosten verbonden aan jaarwerking
2007

theater

30.000,00

Totaal

85.000,00

		

10.9.3.6.

Tegemoetkomingen in reis-, verblijf- en transportkosten

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Heynen Hilde

reiskosten verbonden aan Keynote Lecture in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika

architectuur

800,00

Hruby Jodie

het geven van een tentoonstelling

China

architectuur

1.000,00

Laboratorium voor Architectuur en Urbanisme
vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de workshop,
tentoonstelling en audiovisuele
voorstellingen op Transmediale /
Clubtransmediale

Duitsland

architectuur

2.000,00

AEIMS

reis- en verblijfkosten verbonden
aan maken audiovisueel document
in Boston tgv internationaal
congres in Antwerpen

USA

audiovisuele kunst

750,00

Mutek

reis,transport- en verblijfkosten
van Boris en Brecht Debackere
verbonden aan optreden op het
"Festival Mutek" in Montréal

Canada

audiovisuele kunst

1.500,00

Palindroom vzw

het geven van een concert op het
"Festival with no fancy name"

USA

audiovisuele kunst

800,00

roARaTorio

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan Vlaamse
artiesten op internationaal
festival van nieuwe cinema en
hedendaagse kunst in Berlijn

Duitsland

audiovisuele kunst

2.000,00
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roARaTorio

de ontvangst Belgische artiesten
voor deelname aan Rencontres
Internationales

Frankrijk

audiovisuele kunst

1.000,00

Viktor vzw

de deelname aan het internationaal filmfestival "Voltes-faces"

Duitsland

audiovisuele kunst

600,00

ADEM vzw

reis-en verblijfskosten Alexandra Dementieva verbonden aan
de deelname als curator aan de
tentoonstelling Vlaamse kunstenaars ihkv 2de Biennale Moskou

Rusland

beeldende kunst

1.000,00

Aliaj Robert

reiskosten verbonden aan het
project "Athos.Le désir de lea
Vierge"

Griekenland

beeldende kunst

500,00

Andrews Nick

deelname tentoonstelling
Translations in Zug

Zwitserland

beeldende kunst

120,00

Beekman Foundation vzw

reiskostyen R.Schuurman + C.
Beekman verbonden aan Bijwonen
officiële overhandiging in New
York van portret Mandela aanVN

USA

beeldende kunst

1.000,00

Bergé David

fotoreportage voor Europees
dansmagazine

USA

beeldende kunst

250,00

Bogaerts Rudi

voorstelling artistiek werk met
oog op tentoonstelling in NY

USA

beeldende kunst

750,00

Corban vzw

reiskosten 2 personen: Walter
Verdin + assistent Sarah Kesenne
verbonden aan de workshop
"video dance" in National School
for Visual Arts Maputo

Mozambique

beeldende kunst

2.500,00

Daems Anne

reis-, transport- en verblijfkosten verbonden aan de tentoonstelling van nieuwe tekeningen in
de Laura Bartlett Gallery

UK

beeldende kunst

350,00

Daems Anne

reiskosten verbonden aan de
tentoonstelling in Drawing
center New York

USA

beeldende kunst

350,00

Daems Anne

voorstelling van boek in het ICP
in New York

USA

beeldende kunst

500,00

Dalemans Jan

de deelname van twee personen
aan de tentoonstelling
"Sprakeloos – Sprachlos"

Nederland,
Duitsland

beeldende kunst

800,00

Dauwe Jan

de deelname van drie Vlaamse
kunstenaars in Asociation Cultural "Distrito Quinto" – Barcelona

Spanje

beeldende kunst

1.000,00

De Boeck Lieven

de tentoonstelling van zijn werk
in de PM galerie van het HDLU
museum in Zagreb

Kroatië

beeldende kunst

500,00

De Clercq Anouk

reis-en verblijfkosten verbonden aan tentoonstelling in Piano
Nobile in Genève

Zwitserland

beeldende kunst

350,00

De Vries Erki

reis- en verblijfkosten verbonden aan de deelname aan l'Oevre
Ouverte in Montréal (zie ook
dossier 460 van Tim Vets)

Canada

beeldende kunst

800,00

De Vries Ilke

reiskosten verbonden aan deelname European Media Art Festival
Osnabruck

Duitsland

beeldende kunst

80,00

De Wilde Frederik

de deelname aan de tentoonstelling iDAT

Singapore

beeldende kunst

800,00

Decock Nele

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname
tentoonstelling Encontres in
Boston,

USA

beeldende kunst

800,00

Decock Nele

reis- en transportkosten
verbonden aan tentoonstelling
RASA Utrecht

Nedreland

beeldende kunst

200,00
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Decock Nele

de deelname aan de tentoonstelling Encounters II in Heerlen

Nederland

beeldende kunst

250,00

Desmet Stief

de uitnodiging voor deelname
aan "International Artist in Residency Program"

USA

beeldende kunst

1.000,00

Devos Danny

reis- en verblijfskosten
verbonden aan deelname PERFO in
Pori in Finland

Finland

beeldende kunst

360,00

D'hondt Lieve

videopresentatie/performance in
Experimental Intermedia New York

VS

beeldende kunst

1.000,00

Error One vzw

ontvangst 2 nederlandse
kunstenaars (TT Error #7)

Nederland

beeldende kunst

600,00

Faes Dennis

reiskosten verbonden aan performance + lezingen in New York

USA

beeldende kunst

330,00

Fierens Kris

reis- en verblijfkosten verbonden aan de voorbereiding van de
tentoonstelling in de University
of Manchester

UK

beeldende kunst

350,00

Fink Christoph

kosten deelname Istanbul

Turkije

beeldende kunst

750,00

Fink Christoph

de voorbereiding tentoonstellingsproject

Canada

beeldende kunst

700,00

FRAC Nord-Pas de Calais

de tentoonstelling van Koen
Theys i.s.m. Nord-Pas de Calais

Frankrijk

beeldende kunst

200,00

FRAC Nord-Pas de Calais

transportkosten verbonden aan
de rondreizende tentoonstelling
Beautifull People (et la blessure
secrète)

Frankrijk –
Nederland
– Spanje
(Catalonië)

beeldende kunst

1.000,00

FRAC Nord-Pas de Calais

reis verblijf transpor deelname
Leo Copers aan Ombres au Paradis

Frankrijk

beeldende kunst

1.000,00

Gaga(rin) vzw

presentatie van tijdschrift op de
New York Art Book Fair

Verenigde
Staten

beeldende kunst

1.000,00

Galleria Klerkx

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan groepstentoonstelling in Milaan met 24
Vlaamse kunstenaars

Italië

beeldende kunst

3.370,00

Geeurickx Etienne

deelname biennale firenze

Italië

beeldende kunst

1.000,00

Geirlandt Toni

reis- en verblijfkosten 2 personen verbonden aan deelnamePerfo7 in Pori Finland

Finland

beeldende kunst

500,00

Geirlandt Toni

reiskosten Toni Geirlandt en Carlos Montalvo (Dialogist-Kantor)
verbonden aan de deelname aan
de Triënnale van Luanda – Angola

Angola

beeldende kunst

1.000,00

Gosselé Carina

de deelname aan het festival Brak
2,4 in Ljubljana

Slovenië

beeldende kunst

500,00

GYPEX vzw

deelname tentoonstelling La
Ricarda in Albi en Castres

Frankrijk

beeldende kunst

1.000,00

Halsberghe Nicole

de tentoonstelling grafiek en
fotografie in Osaka

Japan

beeldende kunst

1.000,00

Heiremans Ronny

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan voorbereiding
biënnale Istanbul

Turkije

beeldende kunst

500,00

Het Pakt vzw

project Surround in Rennes
(4 personen)

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Het Pakt vzw

reiskosten verbonden aan presentatie van het project "Geroezemoes in d'oaze" in Terschelling

Nederland

beeldende kunst

500,00

Hoger Instituut voor
Schone Kunsten
Vlaanderen vzw

de participatie van 5 kandidaatlaureaten en 1 artistiek directeur van het H.I.S.K.aan het
project "Santiago Manifest"

Chili

beeldende kunst

2.000,00
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Landschap & Portret
vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan Solotentoonstelling van Els Vanden Meersch
in Lieu d'Art Contemporain te
Sigean

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Lauwaert Beatrijs

het geven van een solo-tentoonstelling in Rennes les Bains

Frankrijk

beeldende kunst

400,00

Ledent Ingrid

deelname van de tentoonstellingThe Falun Triennal, Contemporary
Print Art en Derived from Printmaking at the Edge

Zweden

beeldende kunst

600,00

Ledent Ingrid

de deelname aan de tentoonstelling IMPACT5

Estland

beeldende kunst

300,00

Leriche Caro

het bekomen van een multimediaal
kunstproject

Cuba

beeldende kunst

500,00

Lerooy Thomas

reis- en verblijf verbonden aan
deelname tentoonstelling "Gegen
der Strich" Bethaniën Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

420,00

Maes Ives

solo-tentoonstelling in 03one

Belgrado

beeldende kunst

275,00

Martens Joris

de tentoonstelling IMPACT5

Estland

beeldende kunst

300,00

Martens Joris

deelname van de tentoonstellingThe Falun Triennal, Contemporary Print Art en Derived from
Printmaking at the Edge

Zweden

beeldende kunst

600,00

Meuris Wesley

de tentoonstelling "House Trip"
– Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

1.000,00

Michiels Stani

tentoonstelling in Boston USA

USA

beeldende kunst

800,00

Michielsen Ludo

reis-, verblijfs- en transportkosten verbonden aan deelname New
York No Fun Festival

USA

beeldende kunst

500,00

Mostrey Ingrid

reis- en verblijfskosten verbonden aan tentoonstellingsproject
"Hotel van de Velde" in Weimar

Duitsland

beeldende kunst

750,00

Nandi Alok B.

reis- verblijfs- en transportkosten verbonden aan deelname Media
Art Conference MiT5 in Boston

USA

beeldende kunst

700,00

Oosterlynck Leopold

de tentoonstelling grafiek en
fotografie in Osaka

Japan

beeldende kunst

1.000,00

Opsomer Geert

de deelname aan The V Novosibirsk International Biennal of
Contemporary Graphic Art

Rusland

beeldende kunst

1.500,00

Ots Jürgen

reis- en verblijfskosten verbonden aan kosten voor verblijf in
Cité des Arts

Frankrijk

beeldende kunst

500,00

Overtoon vzw

Phantom Melodies tentoon stellen
in een groepstentoonstelling
"Klangraume Sibiu"

Roemenië

beeldende kunst

500,00

Paelinck Lieven

werkverblijf Cittadellarte –
Fondazione Pistoletto

Italië

beeldende kunst

500,00

Peeters Goedele

vliegtuigticket verbonden aan
de tentoonstelling in Engramme
Québec

Canada

beeldende kunst

700,00

Rogghe Kristin

het geven van een artist's presentation en een tentoonstelling van
hun videowerk

USA

beeldende kunst

700,00

Ronsse Matthieu

reis-, transport- en verblijfskosten verbonden aan deelname
Praguebiennale 3

Tsjechië

beeldende kunst

1.000,00

Rooms Veerle

reis- en transportkosten verbonden aan voorbereiding E-Pos II

Zuid-Afrika

beeldende kunst

1.000,00

Schatteman Katrijn

reis/verblijf verbonden aan
werkverblijf (met uitvoering van
een werk) in Seattle USA

USA

beeldende kunst

1.000,00

Spiessens Marleen

het bijwonen van een lezing op
het perfomancefestival Performa

USA

beeldende kunst

1.500,00
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Stichting De Appel

A1 project

Nederland

beeldende kunst

250,00

Tate Modern

de deelname van 3 Vlaamse artiesten aan Art Summer University

UK

beeldende kunst

1.800,00

The Johannesburg Art
Gallery

tentoonstelling van Pascale
Marthine Tayou en Aime Ntakiyica

Zuid-Afrika

beeldende kunst

1.000,00

The Other vzw

reiskosten Merlin Spie verbonden
aan de deelname van Merlin Spie
aan "Festival en tout genres" in
Lausanne

Zwitserland

beeldende kunst

700,00

Van Lancker Laurent

residentie van "Maki" in Dakar

Senegal

beeldende kunst

350,00

Van Oost Jan

Solotentoonstelling in nca/nichido contemporary art in Tokyo

Japan

beeldende kunst

1.000,00

Vandekerkhove Henk

reis- en verblijfkosten 2 personen verbonden aan geven van
workshops, lezingen aan universiteiten, kunst- en filmscholen

Cuba

beeldende kunst

1.000,00

Vanden Meersch Els

reis- en transportkosten verbonden aan deelname fotofestival
Naarden

Nederland

beeldende kunst

500,00

Vanden Meersch Els

de deelname tentoonsteling
"House Trip" – Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

1.000,00

Vanden Meersch Els

de deelname aan de alumnitententtoonstelling in New York

Verenigde
Staten

beeldende kunst

800,00

Vanommeslaeghe Raf
(Honoré d'O)

reis- en transportkosten
verbonden aan de uitnodiging
voor het kunstenaarsverblijf in
Buena Bista Curaçao

Curaçao

beeldende kunst

1.500,00

Vantzou Christina

het geven van een tentoonstelling in Chameleon Arts Project

USA

beeldende kunst

800,00

Vekemans Bruno

het bekomen van een multimediaal
kunstproject

Cuba

beeldende kunst

500,00

Vets Tim

de deelname aan l'Oevre Ouverte
in Montréal (zie ook dossier 424
van Erki De Vries)

Canada

beeldende kunst

800,00

Voet Heidi

reis- en verblijfskosten verbonden aan de tentoonstelling in het
Museum of Contemporary art in
Shangai China

China

beeldende kunst

800,00

Voets Johan

fototentoonstelling MannheimLudwigshofen – Heidelberg

Duitsland

beeldende kunst

400,00

Wastijn Koen

transportkosten verbonden aan
transport kunstwerk

Australië

beeldende kunst

840,00

Wastijn Koen

reiskosten verbonden aan het
project "ATHOS.Le désir de la
Vierge"

Griekenland

beeldende kunst

500,00

Weyts Saskia

reis-, verblijfs- en transportkosten voor deelname zaan tentoonstelling verbonden aan de deelname aan het Forum internacional
de las Culturas in Monterey

Mexico

beeldende kunst

1.200,00

Cie 13 vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan deelname aan het
Faki Festival in Zagreb

Kroatië

dans

1.500,00

Contemporary Dance
Trust/The Place

reis- en verblijfkosten
verbonden aan de uitnodiging 2
Vlaamse dansers

UK

dans

1.000,00

Deepblue vzw

het geven van voorstellingen –
Trondheim

Noorwegen

dans

2.000,00

Deepblue vzw

geven van verschillende voorstelling in Jakarta

Indonesië

dans

2.500,00

Deepblue vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van verschillende
voorstelling in Oslo

Noorwegen

dans

1.000,00

246

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

Deepblue vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de voorstelling "Some
notes are"

Noorwegen

dans

2.000,00

Ennesima vzw

het optreden op het festival "Mettre en Scène"

Frankrijk

dans

1.500,00

Giustino Domenico

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de
performance van de groep "The
Rabbit Hole Collective" op het
Scotland International Festival
of Live Arts

UK

dans

700,00

Kobalt Works vzw

het optreden "Festival Contemoraneo Danzalborde" in Valparaiso
en workshopreeks in Santiago

Chili

dans

2.500,00

Kobalt Works vzw

de deelname op het International
Festival on contemorary
Performing Arts – Jakarta

Indonesië

dans

3.000,00

Kobalt Works vzw

de voorstelling "Bullet Live"

Portugal

dans

4.000,00

Kunst/werk vzw

Ars & Labor in Tanzfabrik Potsdam

Duitsland

dans

330,00

Kwaad Bloed vzw

het geven van een voorstelling in
Boekarest

Roemenië

dans

450,00

Kwaad Bloed vzw

het optreden op het "NagibFestival" Maribo

Slovenië

dans

500,00

La Guardia Flamenca vzw

reiskosten verbonden aan de
voorstellingen op Reykjavik
Winter Light Festival

Ijsland

dans

1.200,00

P.A.R.T.S. vzw

reiskosten vier personen
verbonden aan ontvangst 4 ZAfrikaanse artiesten – deelname
aan "Living on a Contruction Site"

Zuid-Afrika

dans

1.500,00

Passerelle vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan voorstelling
(première) van "Death in the Count
of 9" in Salzburg

Oostenrijk

dans

500,00

Passerelle vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van voorstellingen
in Cultural Center of Banco in Rio
de Janeiro

Brazillië

dans

2.200,00

Peeping Tom vzw

het geven van de voorsteling
"Le Jardin" Ile de Réunion

Frankrijk

dans

1.500,00

Peeping Tom vzw

het geven van de voorstelling
"Le Sous Sol" Boedapest

Hongarije

dans

1.000,00

Peeping Tom vzw

het geven van de voorstellingen
"Le Jardin", "Le Salon" en "Le Sous
Sol" in Poznan

Polen

dans

2.500,00

Peeters Jeroen

reis- en verblijfkosten
verbonden aan geven van
workshop Backtracking in Caïro

Egypte

dans

300,00

Polariteit vzw

workshops + voorstelling

Zuid-Afrika

dans

2.000,00

Stilllab vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan deelname aan
dansfestival FEST in Sevilla en
dansfestival in Barcelona

Spanje

dans

2.000,00

Tara.com vzw

reiskosten twee personen verbonden aan deelname aan Festival
"De Vrouw in de Kunst" Marrakech

Marokko

dans

500,00

Ward Ward vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan festival
"Fest in Sevilla"

Spanje

dans

800,00

WP Zimmer vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling van
de creatie "Flatland Trilogiy" in
Glasgow

UK

dans

1.800,00

WP Zimmer vzw

het optreden op het
"Full Moon Dance Festival"

Finland

dans

380,00
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WP Zimmer vzw

reis- en transportkosten verbonden aan voorstelling van de
creatie "Flatland I" op het
Bastard Festival

Noorwegen

dans

1.500,38

WP Zimmer vzw

het maken van een tournee in New
York, Philadelphia, Portland voor
in totaal 10 voorstellingen

USA

dans

1.000,00

Floré Fredie

reis- en verblijfkosten verbonden
aan onderzoek Design Archives

UK

design

400,00

Wierinck Sebastien

reis/verblijf verbonden aan
deelname Designmai Berlin

Duitsland

design

500,00

Ackenhausen Jan

reis-, verblijf- en/of tranportkosten verbonden aan deelname
aan Prague Quadrennial

Praag

letteren

120,00

Alliance Belgo-Roumaine
vzw

de Presentatie van tweetalige
bundel Nederlands/Roemeens van
Anton Van Wilderode met lezingen

Roemenië

letteren

250,00

BASTT vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname 11e
Quadriënnale voor scenografie
en theaterarchitectuur en participeren aan het Algemeen Congres
van Oistat

Praag

letteren

1.500,00

Internationale Vriendenkring "Anton Van
Wilderode"

de presentatie tweetalige bundel
Nederlands/Roemeens van Anton
van Wilderode in Sibiu

Roemenië

letteren

250,00

Van Woensel Jan

werkreis New York in het kader
van een lezingenreeks

USA

letteren

300,00

Vlaams-Zuidafrikaanse
Cultuurstichting vzw

reiskosten verbonden aan
Woordfees met als thema
"Landskappe van Liefde"

Zuid-Afrika

letteren

800,00

A Room vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan voorstelling van het Multidisciplinaire project in Berlijn

Duitsland

multidisciplinair

1.200,00

Bâtard Festival

de uitnodiging van de buitenlandse artiesten

Nederland,
Oostenrijk,
Luxemburg,
Canada en
Duitsland

multidisciplinair

2.000,00

Circo Topia vzw

het geven van voorstelling
op "Festival international de
théâtre de rue" in Aurillac en
"Chalon de la Rue" in Chalon-surSaone

Frankrijk

multidisciplinair

1.000,00

Etablissement Public
Du Parc et de la Grande
Halle de la Vilette

twee voorstellingen van
"Bonanza" door de Vlaamse groep
"Berlin"

Frankrijk

multidisciplinair

440,00

Fiebre vzw

het geven van workshops n.a.v. de
creatie van de eerste Zuid-afrikaanse MURGA (uitnodiging door
Ipelenge Community Centre)

Zuid-Afrika

multidisciplinair

2.000,00

In Utero vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van Poni
Concert in het kader van La
Villette Sonique in Parijs

Frankrijk

multidisciplinair

2.000,00

Keunen Sigrid

de voorstellingen op het Junction Arts Festival in Toronto

Canada

multidisciplinair

800,00

Mundiaal vzw

reis- en verblijfkosten verbonden
aan onvangst 9 Zuidafrikaanse
artiesten op het Mano Mundi
festival in Vlaanderen

Zuid-Afrika

multidisciplinair

4.000,00

2000 Monkeys vzw

het optreden op "Stormfestival"
in Cadzand

Nederland

muziek

50,00

2000 Monkeys vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een concert
door Tom Pintens in Den Haag

Nederland

muziek

100,00
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5 voor 12 vzw

reiskosten verbonden aan de uitnodiging van een Zuid-Afrikaanse
artiest op "de Nachten"

Zuid-Afrika

muziek

1.500,00

A Brand vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de releasetournee van het album "Hammerhead" van de groep "A Brand"

Frankrijk

muziek

2.000,00

After All vzw

de europese tournee

Duitsland,
Nederland,
Zwitserland,
Frankrijk,
Spanje,
Italië,
Griekenland,
Macedonië,
Bulgarije,
Roemenië,
Servië,
Slovenië en
Oostenrijk

muziek

2.000,00

Arcana vzw

het geven van concerten door
"Duo Dicto"

U.K.

muziek

250,00

Arcana vzw

concerten van het Thelema Trio in
Mexico City en Morelia

Mexico

muziek

1.000,00

Arcana vzw

reis- en verblijfkosten verbonden aan Geven van een concert
door Duo Dicto in Bosendorfer
Hall in Wenen

Oostenrijk

muziek

250,00

Ars Musica e.V.

de concerten van Wieland en Piet
Kuijken en Florian Heyerick op
het Berliner Tage für Alte Musik
festival

Duitsland

muziek

800,00

Association Early Music
in Jaroslaw

het concert van de groep
Graindelavoix op het festival

Polen

muziek

2.000,00

Bacon Fat vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van concerten op
het Rockin' 50'S FEST IIIin Green
Bay, Wisconsin

USA

muziek

2.000,00

Billie King vzw

het concert op het Zeeland
Nazomer Festival

Nederland

muziek

100,00

Billie King vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het concert
van de groep "Billie King" op
Eurosonic

Nederland

muziek

280,00

Blomme Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan geven van 8 concerten

U.K.

muziek

850,00

Bodixchel vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van
concerten in Saints-Setiers

Frankrijk

muziek

500,00

Bossu Dieter

reiskosten verbonden aan de
concerten en radio-optreden van
de groep Kraafs in Italië

Italië

muziek

500,00

Casteele Marleen

het geven van een optreden door
het gitarenensemble Alegria

Italië

muziek

1.000,00

Chopin associatie Vlaanderen

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan ontvangst van
buitenlandse musici

Servië,
Duitsland,
Filipijnen

muziek

1.000,00

Chopstick vzw

het optreden van de groep Moker
op "Tramplin jazz d'Avignon"

Frankrijk

muziek

700,00

Choux De Bruxelles vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven van
concerten door Jaune Toujours
op verschillende plaatsen

Italië

muziek

1.200,00

Choux De Bruxelles vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de concerttournee van "Jaune Toujours"

UK, Duitsland en
Nederland

muziek

1.000,00

249

Jaarverslag 2008 - Kunsten en Erfgoed

Internationaal – Erratum 2006 – 2007

Choux De Bruxelles vzw

reis- en transportkosten verbonden aan het concert van de groep
"Jaune Toujours"

Denemarken

muziek

600,00

Contour vzw

concert in Marokko (5 personen)

Marokko

muziek

1.700,00

Contour vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een concert op
"Veneto Jazzfestival"

Italië

muziek

900,00

Contour vzw

het geven van een concert in de
befaamde Jamboree jazzclub

Spanje

muziek

800,00

Contour vzw

het geven van twee concerten
op het prestigieuze London Jazz
Festival

U.K.

muziek

500,00

Contour vzw

het geven van een concert op het
festival "Jazz à Juan"

Frankrijk

muziek

1.000,00

Contour vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven van
een concert op Paris Jazz Festival

Frankrijk

muziek

500,00

Contour vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven
van concerten op Montreal Jazz
Festival

Canada

muziek

2.000,00

Contour vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven van
een concert op Festival Jazz au
Chellah in Rabat

Marokko

muziek

700,00

Contour vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een concert in
Berlijn

Duitsland

muziek

800,00

Contour vzw

reis- en transportkosten verbonden aan het geven van een
concert op "European Jazz
festival" in Athene

Griekenland

muziek

3.000,00

Cosy Brass Quartet vzw

de deelname aan de wedstrijd
"British open solo and quartet
championships"

U.K.

muziek

750,00

Cucs vzw

geven van concerten op "Festival
Haldrn" en "Festival Café de lété"

Duitsland,
Frankrijk

muziek

1.500,00

Cucs vzw

het geven van verschillende
concerten door Gabriël Rios

Frankrijk

muziek

1.000,00

Cucs vzw

het geven van verschillende
concerten van Gabriël Rios

Frankrijk,
Zwitserland

muziek

1.500,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee
van de groep "Gabriël Rios"

Duitsland

muziek

2.000,00

Cucs vzw

het geven van een concert door
Gabriel Rios op het Bestival

Roemenië

muziek

2.000,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van een
concert op "Fête de la Musique" in
Sainte-Maxime

Frankrijk

muziek

2.000,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optreden van
Gabriel Rios in Parijs

Frankrijk

muziek

1.200,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van een
concert door Gabriel Rios

Letland

muziek

2.500,00

Cucs vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het concert
van Gabriël Rios op Eurosonic

Nederland

muziek

1.000,00

Cuypers Tamara

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan een solorecital Tamara Cuypers

USA

muziek

825,00

De Bièvre Guy

het geven van concerten in New
York en Washington DC

USA

muziek

600,00
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De Bièvre Guy

het geven van twee concerten

Duitsland

muziek

180,00

De Blaere Geert

reis- en verblijfkosten verbonden
aan optreden van de groep Sweet
Coffee in Amsterdam en Enschede

Nederland

muziek

800,00

De Blaere Geert

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan optreden
van de groep Sweet Coffee –
voorprogramma Lionel Richie

Luxemburg

muziek

400,00

De Clerck Patrick

reiskosten verbonden aan geven
van masterclasses en een workshop in Vilnius

Litouwen

muziek

300,00

De Gryse Hans

reiskosten verbonden aan de
tournee van de groep "Justice"

Duitsland en
Nederland

muziek

500,00

De Gryse Hans

reis- en transportkosten verbonden aan maken van een tournee
van de groep Justice

Nederland,
Duitsland,
U.K., Frankrijk, Spanje
Denemarken,
Zweden,
Noorwegen

muziek

700,00

De Hooghe Patrick

het geven van een recital in
Canada

Quebec

muziek

300,00

De Krom Dries

reis- en transportkosten verbonden aan maken van een tournee

Nederland,
Duitsland,
Italië,
Frankrijk,
Zwitserland

muziek

600,00

De Loecker Patrick

reis-, transport en verblijfkosten verbonden aan het concert
van "Les Tisserands" in Vilnius

Lithouwen

muziek

1.000,00

De Smet Raoul

het concert voor de wereldcreatie
van Rapsodie voor
symfonieorkest – Sibiu

Roemenië

muziek

450,00

De Vieze Gasten vzw

reis- en transportkosten verbonden aan het concert op het Internationale festival van Torroella
di Montgri

Spanje

muziek

2.500,00

Death Before Disco vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee van
de groep "Death Before Disco"

Duitsland,
Zwitserland
en
Luxemburg

muziek

500,00

Death Before Disco vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de 2 tournees
van de groep "Death Before Disco"

Duitsland

muziek

400,00

Demeyere Filip

reiskosten verbonden aan deelname aan "International ClarinetFest" in Vancouver

Canada

muziek

1.500,00

Denys Caroline

het geven van een concert op The
Verbier Fest'off

Zwitserland

muziek

700,00

Depaepe Peter

reiskosten verbonden aan
optreden als DJ op de Loveparade
in Caracas

Venezuela

muziek

300,00

Depreter Jan

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname 19de
Festival Internacional de Musica
de Morelia

Mexico

muziek

1.000,00

Devisscher Christophe

reis- en transportkosten verbonden aan concerten van Pascal
Schumacher Quartet op festivals
+ aantal clubconcerten

Canada

muziek

3.000,00

Dewaele Gilbert

reiskosten twee personen
verbonden aan het geven van een
concert

Oostenrijk

muziek

170,00

Dewit Jimmy

geven van concerten door de
groep Shameboy in Amsterdam

Nederland

muziek

400,00
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D'Hulst Tom

reiskosten verbonden aan de
concerten van de groep "One Fine
Cast"

Spanje en
Portugal

muziek

250,00

Digital Piss Factory vzw

het geven van concerten in
Jakarta en Bali

Indonesië

muziek

5.000,00

Dockx Bert

het optreden op het "Tremplin
Jazz Festival" – Avignon

Frankrijk

muziek

430,00

Downsall Plastics vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan vierdaagse
promotourTokyo

Japan

muziek

800,00

Dsinter Niels

het maken van een tournee door
de muziekgroep The Maple Room

Nederland,
Frankrijk,
Duitsland,
Noorwegen
en Zweden

muziek

900,00

Elskens Christophe

het geven van een concert door
Motek op "SDSM-festival"

Italië

muziek

700,00

Engels Herman

het geven van drie concerten

Slovakije

muziek

500,00

Engels Herman

het openingsconcert in het kader
van het project Vlaamse kunst
van Sibiu culturele hoofdstad
van Europa

Roemenië

muziek

500,00

Engels Herman

reiskosten verbonden aan het
dirigeren van het Slovak Sinfonietta (Staatsorkest Zilina)

Slowakije

muziek

200,00

Engels Herman

reiskosten verbonden aan
optreden als dirigent van het
programma uitsluitend met
Vlaamse componisten

Roemenië

muziek

350,00

Enjeu vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de tournee van de groep
"White Circle Crime Club" als
voorprogramma van de
amerikaanse groep "The Blood
Brothers"

Nederland,
Duitsland,
Denemarken,
Zweden,
Noorwegen,
Zwitserland,
Italië, Spanje
en Portugal

muziek

1.000,00

Eye Spy vzw

geven van verschillende concerten door de groepen "Black
Haven" en "Schredder"

U.K., Duitsland,
Nederland,
Tsjechië,
Polen

muziek

1.000,00

Fluxus vzw

het geven van drie concerten op
het festival "Sidmouth folkweek"

U.K.

muziek

500,00

Folk vzw

de concerten van Munnelly
Flaherty Masure op het Celtic
Classic Festival

USA

muziek

1.000,00

Foton vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan Elektra
festival in Montréal

Canada

muziek

600,00

Funeraldress vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan maken van een
tournee

Mexico en
USA

muziek

3.500,00

Goeyvaerts Consort vzw

reiskosten verbonden aan deelname aan "Gaude Mater Festival"
in Czetochowa

Polen

muziek

2.500,00

Goeyvaerts Consort vzw

verschillende concerten (27
personen)

Polen

muziek

3.000,00

Guns Jan

reiskosten verbonden aan geven
van een concert in Caracas en
masterclasses

Venezuela

muziek

450,00

Hallein Eric

reiskosten verbonden aan geven
van een concert in Milano,
Marittima en in Sant Pere

Spanje en
Italië

muziek

180,00
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Heeren Stef

het maken van een tournee
promotie 2de cd van Kiss The Anus
Of A Black Cat

Nederland,
Duitsland,
Denemarken,
Zweden en
Oostenrijk

muziek

1.000,00

Heidbuchel Goedele

reiskosten 2 personen verbonden aan geven van een concert in
Krakow

Polen

muziek

220,00

Hendrikx Roeland

reiskosten verbonden aan geven
van een masterclass + concert in
Atlanta

USA

muziek

320,00

Hermans Johan

het geven van verschillende
orgelconcerten

Polen en
Frankrijk

muziek

400,00

Hermans Johan

geven van verschillende orgelrecitals

U.K.

muziek

130,00

Hermans Johan

het geven van concerten op het
Internationaal Orgelfestival
"Arte Organica"

Spanje

muziek

120,00

Hermans Johan

de orgelconcerten

Duitsland en
Italië

muziek

100,00

Het Collectief vzw

de voorstelling van de productie "Close My Willing Eyes" in de
Brakke Grond

Nederland

muziek

2.200,00

Het Collectief vzw

geven van concerten rond de
titel " ..déclic éclectique in
Dornach

Zwitserland

muziek

1.900,00

Het Collectief vzw

het maken van een concertreis

Duitsland en
Oostenrijk

muziek

1.400,00

Hobert Ellen

de concerten van Speedball Jr.

Frankrijk

muziek

150,00

Je M'en Fish vzw

het geven van verschillende concerten

Portugal,
Frankrijk

muziek

700,00

Kadril vzw

reis- en transportkosten verbonden aan het concert van de groep
"Kadril" in Klepp

Noorwegen

muziek

2.000,00

Kapotski vzw

het geven van een concert op het
International Noize Summit

Duitsland

muziek

190,00

Kapotski vzw

reis- en transportkosten verbonden aan live improvisatieconcert
in Künstlerhaus – Dormund

Duitsland

muziek

120,00

Kimps Tom

reiskosten verbonden aan optreden op het festival "Death Feast
Open Air"

Duitsland

muziek

120,00

Kimps Tom

reiskosten verbonden aan geven
van verschillende optredens

Canada

muziek

1.000,00

Kimps Tom

reiskosten verbonden aan het
optreden van de groep "Emeth" op
het "Soulgrinding Festival VII"

Frankrijk

muziek

200,00

Kimps Tom

reiskosten verbonden aan het
optreden van de groep "Emeth" op
het "Essen Death Fest IV"

Duitsland

muziek

100,00

Kimps Tom

reis- en transportkosten verbonden aan het concert van de groep
"Emeth" op het festival Winterbreath

Duitsland

muziek

180,00

Kimps Tom

optreden tijdens het festival –
Napels

Italië

muziek

500,00

Kinky Star vzw

de deelname aan "Canadian Music
Week 2007" en promotietour langs
Montréal en Toronto

Canada

muziek

1.000,00

Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn vzw

reiskosten verbonden aan spelen
op beiaardkunst in Sint Petersburg

Rusland

muziek

500,00
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Koninklijke Beiaardschool Jef Denyn vzw

het spelen van zomeravondconcerten op de Vlaamse beiaard –
Sint-Petersburg

Rusland

muziek

450,00

Kooijman Edward

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan het Skägen
Festival

Denemarken

muziek

600,00

Kultuurgemeenschap
Haringe vzw

ontvangst buitenlandse organisten

Nederland,
Oostenrijk,
Zwitserland

muziek

500,00

La Folata vzw

reiskosten verbonden aan geven
van concerten op "Early Music
Festival"

Stockholm

muziek

400,00

Lanneau Katelijne

reiskosten verbonden aan het
concert met het ensemble B-FIVE
in Ingenbohl

Zwitserland

muziek

100,00

Lanneau Katelijne

het geven van een concert in
Kyburg en repetities voor het
nieuwe concertprogramma van
B-Five

Zwitserland

muziek

100,00

Lanneau Katelijne

het geven van blokfluitconcerten

Zwitserland,
Oostenrijk
en Duitsland

muziek

170,00

Lesage Vincent

reis- en verblijfkosten verbonden aan ontvangst buitenlandse
muscisi voor deelname aan kamermuziekproject

Duitsland,
Nederland,
Zwitserland

muziek

600,00

Mad in Belgium

reis- en transportkosten verbonden aan de concertenreek DAAU

Frankrijk

muziek

1.000,00

Mad in Belgium

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optreden van
"DAAU" Festival d'Ott, Festival International de Musique de Films,
Festival à Villeneuve d'Asq

Frankrijk

muziek

650,00

Man On Roof vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de promotour
van de groep "Ozark Henry" (voorstelling nieuwe album The Soft
Machine)

Nederland
en
Luxemburg

muziek

700,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van een
concert door Neon Electronics
in Barcelona

Spanje

muziek

300,00

Mandonx Bart / Zounds
Management Bart

reiskosten verbonden aan het
concert van de groep "Implant"

Denemarken

muziek

130,00

Manitoba vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan deelname
aan Internationale muziekwedstrijd in Bilbo Rock in Bilbao

Spanje

muziek

1.000,00

Manitoba vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het geven van
concert in BilboRock – La Merced
Hall in Bilbao

Spanje

muziek

600,00

Marimba-projects vzw

reiskosten verbonden aan optreden "Patagonia Internacional
Percusion Festival"

Mexico

muziek

4.000,00

Marimba-projects vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan Frankfurt

Duitsland

muziek

600,00

Mechels Kamerorkest
"A de Montea"

reis- en verblijfkosten verbonden
aan geven van voorstellingen in
Catalunya

Spanje

muziek

4.000,00

Meylaers Stefan

reis- en verblijfkosten verbonden
aan deelname aan benefietconcert

New York

muziek

1.200,00

Michiels Ignace

2 recitals op het orgelfestival in
het Baskenland

Spanje

muziek

250,00

Michiels Ignace

de recital op het 2e orgelfestival
in Meolo

Italië

muziek

80,00
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Michiels Ignace

geven van een recital op "8ste
orgelfestival

Andorra

muziek

250,00

Michiels Ignace

reiskosten verbonden aan het
geven van een orgelrecital in
Santuario te Torreciudad

Spanje

muziek

250,00

Minnen Marian

het geven van een concert met Le
Jardin Secret

Zwitserland

muziek

100,00

Mint-O-Matic vzw

het geven van Showcases door
de groep "Mint" op "Meeting delle
Etichette Indipendenti"

Italië

muziek

400,00

Mint-O-Matic vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de dubbelconcerten van
de groep "Mint" met de Nederlandse
groep "Cool Genius" + awardshow
KinkFM in Paradiso

Nederland

muziek

400,00

Mintzkov Luna vzw

concert van Mintzkov in Club 013
in Tilburg

Nederland

muziek

50,00

Mintzkov Luna vzw

het concert op het festival De
Beschaving in Utrecht

Nederland

muziek

100,00

Mintzkov Luna vzw

het concert in de Bibelot in
Dordrecht

Nederland

muziek

100,00

Mintzkov Luna vzw

het concert van Mintzkov op het
Poppodium Rotown Rotterdam

Nederland

muziek

50,00

Mintzkov Luna vzw

het geven van een concert op
"La Fleche D'Or" in Parijs

Frankrijk

muziek

150,00

Mintzkov Luna vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een concert in
Breda

Nederland

muziek

100,00

Muziekraad voor Vlaanderen

lidgeld 2007 verbonden aan voor
het lidmaatschap van de Internationale muziekraad 2007

nvt

muziek

570,00

Nachtergaele Ruben

het geven van een performance
voor het geluidfestival

Turkije

muziek

457,23

Neve Jef

reiskosten verbonden aan de drie
concerten van het Jef Neve Trio in
Lissabon

Portugal

muziek

300,00

Neve Jef

reis- en transportkosten verbonden aan het promotieconcert in
"The Sunside" in Parijs

Frankrijk

muziek

500,00

Nijs Johan

reis- en verblijfkosten verbonden
aan dirigeren van drie van zijn
werken op de "Vlaamse Lente"

Hongarije

muziek

170,00

No Circus vzw

het geven van concerten van Aram
Van Ballaert, Alfredo Marcucci en
Ensemble Piacevole op het internationaal gitaarfestival

Oekraïne

muziek

1.000,00

Oblobotomie vzw

workshop + concerten van
Casamance in Dakar

Senegal

muziek

2.000,00

Octopus vzw

reiskosten verbonden aan het
concert van Octopus Kamerkoor
(westerse versie van Die
Shöpfung van Haydn)

Rusland

muziek

1.500,00

Odradek vzw

concert op het "Festival Sonic
Circuits" in Washington

USA

muziek

1.000,00

Orkest der Lage Landen
vzw

de concerten

Nederland

muziek

1.200,00

Ouderits Leo

de deelname aan "Percussive Arts
International Convention" in
Columbus

USA

muziek

350,00

Ouderits Tom

de deelname aan "Percussive Arts
International Convention" in
Columbus

USA

muziek

350,00
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Palomine vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de promotournee
Engeland

UK

muziek

500,00

Paternoster Jan

concert van The Black Box
Revelation in Londen

UK

muziek

500,00

Pauwels Bram

reis- en transportkosten verbonden aan de tournee van de
groepen Tomàn en Madensuyu

Duitsland,
Nederland,
Oostenrijk,
Italië, Zwitserland en
Luxemburg

muziek

1.000,00

Ponet Luc

reiskosten verbonden aan geven
van orgelconcerten

Mexico en
Brazilië

muziek

1.000,00

Prieur Cyril

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan optreden
op "Moscow Open Book Festival"

Moskou

muziek

2.500,00

Promuzik vzw

concerten van de groep p u g g y:
voorprogramma van de
Amerikaanse band INCUBUS

Spanje,
Italië,
Duitsland,
Frankrijk, UK
en Ierland

muziek

3.000,00

Racines Carrées vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de showcase
van de groep "Urban Trad" op
muziekbeurs

Duitsland

muziek

500,00

Racines Carrées vzw

het geven van een concert in
Haarlem en een concert in Les
Ponts De Ce

Nederland
en Frankrijk

muziek

400,00

Rat Records vzw

reis-, transport- en verblijfkosten verbonden aan optreden van
de groep Othin Spake

Londen,
Kopenhagen

muziek

1.000,00

Ritzen Peter

de concerten

Verenigde
Staten

muziek

1.700,00

Rodrigues Elaine

reiskosten verbonden aan deelname aan International Chamber
Music Festival in Sint Petersburg

Rusland

muziek

600,00

Rumplestitchkin vzw

reiskosten verbonden aan geven
van workshops en twee
optredens

Palestina

muziek

1.500,00

Savalas vzw

reis- en transportkosten verbonden aan maken van een
tournee naar Duitsland, Zwitserland en Nederland

Duitsland,
Zwitserland,
Nederland

muziek

2.500,00

Schmid Michael

reis- en transportkosten
verbonden aan deelname aan "The
Nattjazz festival" in Bergen

Noorwegen

muziek

200,00

Simoens Veerle

het geven van een concert door
het Trio Simoens – Valencia

Spanje

muziek

1.000,00

Sluijs Ben

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een concert
op het Europese Jazz-Festival te
München

Duitsland

muziek

500,00

Smetryns Thomas

reiskosten twee personen verbonden aan uitnodiging "North
Western University" Chicago

USA

muziek

1.000,00

Song Fang

reiskosten verbonden aan geven
van masterclassen concerten in
Shanghai

China

muziek

800,00

Spaepen Freddy

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee
van de groep "Mercelis"

Duitsland

muziek

1.000,00

Spaepen Freddy

reis- en verblijfkosten verbonden
aan maken van een tournee met de
groep Los Venturas

Griekenland

muziek

1.500,00
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Spaepen Freddy

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee
van de groep "Los Venturas"

Duitsland en
Zwitserland

muziek

1.000,00

Spanhove Bart

reis- en verblijfkosten verbonden aan deelname als jurylid
intern. Concours blokfluit, geven
van soloconcert, workshop en
masterclass

Montréal,
Canada

muziek

500,00

Stalemate vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan maken van een
concerttournee met de groep
Nailpin

Nederland,
Duitsland,
U.K.

muziek

2.000,00

Styro vzw

reiskosten verbonden aan het
concert van de groep "Styrofoam"
op Eurosonic

Nederland

muziek

130,00

Sukilove vzw

reiskosten verbonden aan 2 doublebill concerten van de groep
"Sukilove" met de Nederlandse
groep "Coparck"

Nederland

muziek

100,00

Sukilove vzw

het geven van twee concerten

U.K.

muziek

150,00

Sukilove vzw

reiskosten verbonden aan de
2 doublebill concerten van de
groep "Sukilove" met de Nederlandse groep "Coparck"

Nederland

muziek

100,00

Sukilove vzw

reiskosten verbonden aan het
doublebill concert van de groep
"Sukilove" met de Nederlandse
groep "Coparck"

Nederland

muziek

50,00

Superjane Music vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan minitournee
van Marjan Debaene

U.K.

muziek

600,00

Superjane Music vzw

maken van een tournee van 7 concerten met de groepen "Marjan
Debaene" en "Bruno Deneckere"

Bosnië-Herzegovina

muziek

1.500,00

Tack Dries

reis- en verblijfkosten verbonden
aan de deelname aan internationale klarinetconcours "Saverio
Mercadante"

Italië

muziek

280,00

Tanguedia vzw

reiskosten verbonden aan het
releaseconcert van de groep "Orquesta Tanguedia"

Nederland

muziek

100,00

Terium Bert

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan maken van
een tournee

U.K.

muziek

400,00

Terra Notta vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname van Briskey aan
Het Skiffestival in Sint-Petersburg

Rusland

muziek

2.000,00

The Bony King vzw

het geven van 6 verschillende
showcases in combinatie met An
Pierle

Frankrijk

muziek

900,00

The Go Find vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van optreden in
Ekko Utrecht

Nederland

muziek

100,00

The Go Find vzw

het geven van verschillende concerten door "The Go Find"

Duitsland

muziek

600,00

The Go Find vzw

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan het Het
Spink Festival in Eindhoven

Nederland

muziek

60,00

The Go Find vzw

reis- en transportkosten verbonden aan het geven van een
concert in Parijs

Frankrijk

muziek

60,00

The Mansion vzw

het maken van een tournee door
de groep Cloon

Duitsland,
Zwitserland,
Oostenrijk

muziek

2.000,00
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The Missing Link vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van verschillende
concerten

Duitsland,
Frankrijk,
Nederland

muziek

450,00

The Setup vzw

reis- en transpportkosten verbonden aan promotie-tour

UK,
Zwitserland,
Oostenrijk,
Duitsland,
Nederland

muziek

1.000,00

The Van Jets vzw

het geven van een concert in
Maastricht

Nederland

muziek

50,00

The Van Jets vzw

geven van een concert op
"La Fleche D'Or" in Parijs

Frankrijk

muziek

117,65

Tooten Luc

reiskosten 2 personen + transport cello verbonden aan geven
van een klassiek concert met
Stéphane De May in Firenze

Italië

muziek

600,00

Tortue vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de voorjaarstournee van An Pierlé & White
Velvet

Duitsland

muziek

4.000,00

Triggerfinger vzw

reis- en transportkosten verbonden aan maken van een tournee

Nederland,
Duitsland,
Luxemburg

muziek

750,00

Triggerfinger vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de tournee
van de groep "Triggerfinger"

Frankrijk

muziek

2.000,00

Tschakalova Ludmilla

reiskosten verbonden aan geven
van een recital in "The Handel
House Museum" te Londen

Groot-Brittannië

muziek

70,00

Van Belle Bert

geven van verschillende concerten

Frankrijk,
Spanje,
Zwitserland,
Oostenrijk,
Italië

muziek

1.000,00

Van Bockstal Piet

reiskosten verbonden aan optreden als solist bij het Oradea
State Philharmony Orchestra
tijdens een concert in Oradea

Roemenië

muziek

200,00

Van Cauwenberghe Jakob

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het concert op
de "Aikamme kamarimusiikkia"

Finland

muziek

600,00

Van De Poel Luc

reiskosten verbonden aan de
internationale concerten van The
Kids

Duitsland en
Italië

muziek

900,00

Van der Roost Jan

reiskosten verbonden aan première
van nieuw werk in Medford

USA

muziek

1.000,00

Van der Roost Jan

reiskosten verbonden aan de
concertreis in Nagoya (cd-opname
+ concert)

Japan

muziek

700,00

Van der Roost Jan

het geven van een concert op
"Midwest Clinic"

USA

muziek

600,00

Van Hautem Micheline

reis- en transportkosten verbonden aan het concert als opening
van het eerste Kabarett Fête
festival

USA

muziek

800,00

Van Mol Jan

het geven van een concert samen
met Cristel De Meulder

Portugal

muziek

280,00

Van Weyenberg Jan

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een reeks
concerten

China

muziek

2.500,00

Vanden Eynde Sofie

reis- en verblijfkosten verbonden
aan de concerten van het ensemble "Le Jardin Secret"

Nederland,
Zwitserland
en Duitsland

muziek

350,00

Vanden Eynde Sofie

de 2 concerten

Nederland
en Zwitserland

muziek

150,00
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Vanden Eynde Sofie

het geven van een concert met
"Le Jardin Secret"

Zwitserland

muziek

200,00

Vanden Eynde Sofie

reis- en transportkosten verbonden aan de vertolking van
Engelse lutesongs samen met de
Britse sopraan Rebecca Ockenden

Engeland en
Zwitserland

muziek

200,00

Vandewalle Daan

reiskosten verbonden aan de
besprekingen met componist
Charles Cammileri + recital in het
Teatro Manuel

Malta

muziek

180,00

Vandewalle Daan

geven van concerten op het "New
Music Festival" in Ostrava

Tsjechië

muziek

250,00

Vandeweyer Els

reis- en transportkosten verbonden aan geven van concerten

USA

muziek

400,00

Vanoosthuyse Eddy

reiskosten verbonden aan geven
van concerten door verschillende studenten tijdens de NERV
Conventie in Utrecht

Nederland

muziek

500,00

Vanoosthuyse Eddy

reiskosten en vervoer ter plaatse
verbonden aan deelname aan
"ClarinetFest 2007" in Vancouver

Canada

muziek

800,00

Vanslembrouck Erwin

reiskosten verbonden aan het
concert in Italië met Italiaanse
musici

Italië

muziek

150,00

Vanslembrouck Erwin

concertenreeks met de Blood
Sweat Drum 'n' Bass Big Band +
concerten met 6-koppige gelegenheidsband

Denemarken

muziek

200,00

Vanslembrouck Erwin

reiskosten verbonden aan optreden op het Festival International
de Jazz de Montréal

Canada

muziek

500,00

Vanslembrouck Erwin

reiskosten verbonden aan geven
van een concert met canadese
jazzdrummers in Montréal

Canada

muziek

360,00

Veekmans Katia

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven van
verschillende masterclass en
concerten

UK,
Nederland,
Duitsland

muziek

450,00

Verbrugghe Wim

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan het concert
van Mo&Grazz op Eurosonic

Nederland

muziek

500,00

Vercaemer Hannes

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van
concerten en workshops

Macedonië

muziek

1.500,00

Verheyen Robin

het geven van concerten in
Kuopio, Helsinki en Turku
(+ cd-opname)

Finland

muziek

150,00

Vermandere Willem

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan geven van
een concert met 2 begeleiders in
Spinoza Haz in Boedapest

Hongarije

muziek

1.100,00

Vermeersch Stephan

reiskosten verbonden aan geven
van concerten in Syracusa

Italië

muziek

650,00

Vermeersch Stephan

reiskosten verbonden aan deelname aan ClarinetFest 2007 in
Vancouver

Canada

muziek

600,00

Vermeersch Stephan

het geven van een concert op
"International Festival of
Contemorary Music Is Arti"

Litouwen

muziek

300,00

Via Lactea vzw

het geven van concerten door
"Orchestre International du
Vetex" Sicilië

Italië

muziek

800,00
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Via Lactea vzw

het maken van een tournee
"Orchestre International du
Vetex"

Oostenrijk,
Duitlsand,
Polen

muziek

1.000,00

Vleminckx Isabelle

reis en verblijfkosten verbonden
aan geven van een concert door
Flanders Trumpet Quartet in het
kader van "Festival des Abbayes"

Frankrijk

muziek

800,00

Vocaal Collectief vzw

het geven van een concert in
Margraten

Nederland

muziek

400,00

Voet Paul

reiskosten verbonden aan geven
van masterclasses, lezing en een
soloconcert op het "Inter Music
Centre Brass Congress" in
Stellenbosch

Zuid-Afrika

muziek

500,00

Voordeckers Bert

concert in US (Internationaal
benefietconcert Everything Is
Possible In 2007)

US

muziek

2.500,00

Zephyrus vzw

het geven van verschillende
concertendoor Va Fan Fahre

Italië

muziek

1.000,00

Zephyrus vzw

reis-, verblijf- en/of transportkosten verbonden aan optreden
op "Wiener Festwochen"

Oostenrijk

muziek

2.000,00

Zephyrus vzw

geven van een concert op
"Festival pour L'Enfant-Ideklic"

Frankrijk

muziek

500,00

Zweegers Joost

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan werken
aan nieuwe songs voor album
van Novastar samen met Garland
Jeffreys en Tracy Bonham in New
York + showcases

USA

muziek

1.000,00

Van Zilverpapier en
Spiegeltjes vzw

de ontvangst van Chantal Willie
uit Cape Town voor het muziektheaterproject "Harlem Palace"

Zuid-Afrika

muziektheater

Abattoir Fermé vzw

reiskosten verbonden aan voorstelling in Teatro Comandini,
Cesena

Italië

theater

1.500,00

Belluard Bollwerk International

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan optreden van
de groep Berlin in Fribourg

Zwitserland

theater

500,00

Bloet vzw

reis- en verblijfkosten verbonden aan het creëren van de
voorstelling, de repetities en de
voorstelling "Song of Songs" in
Ljubljana

Slovenië

theater

3.000,00

Buelens Paulina vzw

de opvoering van Marijs Boulogne
en Julia clever

Canada

theater

800,00

Buelens Paulina vzw

reis- en transportkosten verbonden aan de opvoering van Marijs
Boulogne en Julia clever

Zwitserland

theater

300,00

Buelens Paulina vzw

het geven van voorstellingen van
"The Anatomy Lesson"

Oostenrijk

theater

125,00

Circus van Vlaanderen
(Circus Ronaldo) vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan geven van
optredens op het Terschellings
Oerol Festival

Nederland

theater

3.000,00

Circus van Vlaanderen
(Circus Ronaldo) vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van een optreden
op "Norfolk & Norwich Festival

U.K.

theater

3.200,00

CirQ vzw

de voorstelling van Bataclan
2007 op "Ummi Gummi Festival,
Olala" – Lienz

Oostenrijk

theater

1.000,00

Cornette Charles

reiskosten 2 personen verbonden
aan geven van voorstellingen in
Sint-Petersburg

Rusland

theater

300,00
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De Vos Karlien

het geven van theaterworkshops
binnen het kader van Vlaamse
werking

Zuid-Afrika

theater

650,00

Exiles vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan maken van een
tournee

Frankrijk

theater

2.500,00

The Primitives vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden op het Festival
of Fools

Ierland

theater

700,00

Theater de Spiegel vzw

het geven van acht voorstellingen op het Internationaal Poppentheaterfestival

Spanje

theater

2.500,00

Theater Stap vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van voorstellingen
op het Internationaal Theaterfestival "Okkupation" in Zürich

Zwitserland

theater

1.500,00

Theater Stap vzw

reis- en transportkosten verbonden aan geven van voorstellingen
in Mainz (GmbH Kunst und Kultur)

Duitsland

theater

500,00

Theater Stap vzw

reis- en transportkosten
verbonden aan geven van danstheatervoorstelling "OOK" in
Nantes, Grenoble

Frankrijk

theater

2.500,00

Theater Taptoe vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan deelname aan
Materinka Festival in Liberec

Tsjechië

theater

1.500,00

Theater Taptoe vzw

de voorstelling (5 personen)

Spanje

theater

1.300,00

Theater Tinnenpot vzw

reiskosten verbonden aan
ontvangst vijf Zuid-Afrikaanse
artiesten

Zuid-Afrika

theater

2.500,00

Theater Tol vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optredens in Porsgrunn,
Oerolfestival, Amersfoort, Breda,
Greenwich/doclands festival

Noorwegen,
Nederland,
Londen

theater

1.000,00

Theatre in Motion/Filter

de deelname aan "Performance
Studies International #13 conferentie" (Filter vzw/WP Zimmer)

USA

theater

600,00

TO BE 2 vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden op het "Festival
d'été International de Québec"

Canada

theater

2.000,00

TO BE 2 vzw

reis- en transportkosten verbonden aan optreden op het "Leu
Tempo Festival" in Ile de Reunion

Frankrijk

theater

2.500,00

Tristero vzw

reis-, verblijf- en transportkosten verbonden aan de week van
Tristero in de Brakke Grond

Nederland

theater

2.500,00

Union Suspecte

reis- en transportkosten verbonden aan deelname aan Internationaal Theaterfestival van
Sterijino Pozorje in Novi Sad

Servië

theater

2.500,00

Verstockt Dirk

uitvoeren van de regie van de
tweede versie van Empire, love to
love you baby

Brazillië

theater

800,00

Totaal

384.070,26

		

10.9.3.7.

Vertalingen
Niet-periodieke publicaties

Naam

Initiatief

Archives & Musée de la
Littérature

vertaalkosten verbonden aan vertaling naar Frans van "Masereel,
een biografie"

Bedrag in euro

Petraco-Pandora

vertaalkosten verbonden aan vertalingen naar Frans en Engels van
"De Dynastie Wolfers 1850 – 1958"

Totaal

7.500,00
20.000,00
27.500,00
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Artikels
Naam

Initiatief

Bedrag in euro

De Witte Raaf vzw

vertaling van artikel en toegevoegde voetnoten

Editions l'Entretemps

vertaalkosten verbonden aan vertaling 2 artikels voor een FransVlaamse publicatie

2.500,00

Totaal

600,00
3.100,00

10.9.4.

Buiten het Kunstendecreet – 2007

		

10.9.4.1.

Werkplaatsen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Bedrag in euro

Bethanienhaus

Huur atelier Vlaamse kunstenaars

Duitsland

beeldende kunst

15.000,00

Cité des Arts Internationales

Kosten Vlaamse kunstenaars

Frankrijk

beeldende kunst

4.784,00

Gillen Tina

Verblijf ISCP NY

USA

beeldende kunst

7.000,00

Gillen Tina

Verblijf ISCP NY

USA

beeldende kunst

43.000,00

Gon Zifroni

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

ISCP NY

huur atelier NY

USA

beeldende kunst

20.000,00

Jottkandt Sigi

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Maes Ives

Verblijf Bethaniënhaus Berlijn

Duitsland

beeldende kunst

32.500,00

Mannaerts Valerie

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Mannaerts Valerie

Verblijf ISCP NY

USA

beeldende kunst

6.000,00

Matthys Kobe

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

4.500,00

My Private

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

5.000,00

Peeters Julie

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Platform Garanti

Kosten Vlaamse kunstenaars

Turkije

beeldende kunst

2.850,00

Stichting Trustfonds

Kosten Vlaamse kunstenaars

Nederland

beeldende kunst

10.000,00

Van Imschoot Tom

Verblijf Jan Van Eyck Academie

Nederland

beeldende kunst

9.000,00

Vanden Meersch Els

Verblijf Platform Garanti

Turkije

beeldende kunst

6.000,00

Wauman Andy

Verblijf Rijksacademie Amsterdam

Nederland

beeldende kunst

2.500,00

Totaal

197.634,00

		

10.9.4.2.

Subsidies voor deelname aan kunstbeurzen

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Deweer Art Gallery

deelname Art Cologne 2007

Frankrijk

beeldende kunst

2.500,00

Deweer Art Gallery

deelname Art Cologne 2006

Frankrijk

beeldende kunst

4.000,00

Fifty One Fine Art Photography

deelname Art Cologne 2007

Frankrijk

beeldende kunst

2.000,00

Fifty One Fine Art Photography

deelname aan Paris Photo 2006

Frankrijk

beeldende kunst

2.000,00

Galerie Annie Gentils

deelname Art Cologne

Frankrijk

beeldende kunst

5.000,00

Galerie Annie Gentils

deelname aan Art Forum Berlin

Duitsland

beeldende kunst

2.500,00

Galerie Annie Gentils

deelname Pulse New York 2007

USA

beeldende kunst

2.000,00

Galerie Annie Gentils

deelname aan Scope Basel

Zwitserland

beeldende kunst

2.500,00
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Galerie Micheline
Szwacjer

deelname aan Art Basel 38

Zwitserland

beeldende kunst

6.000,00

Galerij S 65

deelname Art Cologne 2007

Frankrijk

beeldende kunst

2.500,00

Hoet Bekaert Gallery

deelname Art Rotterdam 2007

Nederland

beeldende kunst

1.875,00

Hoet Bekaert Gallery

deelname aan Artissima Turijn 14

Italië

beeldende kunst

2.000,00

Hoet Bekaert Gallery

deelname Artissima 13 Turijn

Italië

beeldende kunst

2.000,00

Hufkens Xavier

deelname aan Art Basel Miami
Beach 2006

USA

beeldende kunst

5.000,00

Kusseneers Paul

deelname LA Art Fair New York
2007

USA

beeldende kunst

2.500,00

Kusseneers Paul

deelname aan Art Cologne 2006

Frankrijk

beeldende kunst

4.000,00

Maes & Matthys Gallery

deelname Artissima 13 Turijn

Italië

beeldende kunst

2.000,00

Stella Lohaus Gallery

deelname Artforum Berlin 2007

Duitsland

beeldende kunst

2.500,00

Stella Lohaus Gallery

deelname aan Basel Voltashow

Zwitserland

beeldende kunst

2.500,00

Stella Lohaus Gallery

deelname aan Art Forum Berlin
2006

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

Tim Van Laere Gallery

deelname Art Forum Berlijn 2007

Duitsland

beeldende kunst

2.500,00

Tim Van Laere Gallery

deelname ARCO 2007

Spanje

beeldende kunst

5.000,00

Tim Van Laere Gallery

deelname Art Forum Berlin 2006

Duitsland

beeldende kunst

2.000,00

Totaal

66.875,00

		

10.9.4.3.

Projecten internationaal cultuurbeleid

Naam

Initiatief

Landen

Discipline

Designmuseum Gent

opdracht lezing Toyo Ito

ontvangst
buitenlandse
gasten

architectuur

Engramme

Kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de deelname van
Vlaamse kunstenaars aan project
Transbordements in 2008

Canada

beeldende kunst

5.000,00

Panos Pictures

tussenkomst in de tentoonstelling "Flandrien" van Stephan
Vanfleteren

VK

beeldende kunst

17.625,00

Soos Katalin

Ontvangst in FM Kasterlee van
grafisch kunstenares uit
Hongarije

Hongarije

beeldende kunst

700,00

universiteit Gent

leerstoel Karel Geirlandt

ontvangst
buitenlandse
gasten

beeldende kunst

10.000,00

P.A.R.T.S. vzw

Studiebeurzen aan Nicholas
Aphane en Guo Rui

ontvangst
buitenlandse
gasten

dans

12.000,00

DeBuren vzw

aankoopkosten verbonden aan
aankoop 1000 exemplaren van het
themanummer "Veranderlijk" van
het tijdschrift Het Liegend Konijn
in het kader van Gedichtendag
2007

nvt

letteren

3.500,00

Het Beschrijf

"Koerdische literatuur in
Brussel"

ontvangst
buitenlandse
gasten

letteren

20.000,00

Het Beschrijf

contract: vier auteurs te gast in
Vlaanderen

ontvangst
buitenlandse
gasten

letteren

15.000,00

Het Beschrijf

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

ontvangst
buitenlandse
gasten

letteren

120.000,00
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Komitee FransVlaanderen

kosten verbonden aan
jaarwerking 2007

Frankrijk

letteren

10.000,00

La Lettre Volée

vertaalsubsidie "Rondom
Pasolini’s Salò of de 120 dagen
van Sodom"

nvt

letteren

3.900,00

Petry Yves

residentie in het kader van de samenwerking Vlaanderen – Quebec

Canada

letteren

789,72

Museum van Hedendaagse
Kunst Antwerpen vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan Internationaal
uitwisselingsproject Vlaanderen
– Marokko: project ZONDER TITEL
(Moussem Festival Lente 2007)

Marokko

multidisciplinair

65.000,00

Stichting Internationale
Culturele Activiteiten
(SICA)

Vlaams-Nederlands festival LOW

Hongarije

multidisciplinair

50.000,00

Theater aan het Vrijthof

Vlaamse programmatie

Nederland

multidisciplinair

50.000,00

Theatre in Motion/Filter

een HUB voor de Vlaamse podiumkunsten in China

China

multidisciplinair

8.000,00

Young Arab Theatre Fund
vzw

opdracht: de organisatie van het
luik beeldende kunsten van het
festival Meeting Points 5 in Brussel vorm te geven. Het festival
gaat door van 10 tot 20 januari

nvt

multidisciplinair

12.000,00

Young Arab Theatre Fund
vzw

Meeting Points 5 festival

ontvangst
buitenlandse
gasten

multidisciplinair

60.000,00

Bedevaart naar de Graven Aan de Yzer vzw

kosten honoraria en per diems
verbonden aan het internationale
luik van het festival Ten Vrede
2007

ontvangst
buitenlandse
gasten

muziek

CrossRoadsSA vzw

structurele operator Z-A

Zuid-Afrika

muziek

40.000,00

CrossRoadsSA vzw

kosten verbonden aan het verbonden aan het project southern
winds

Zuid-Afrika

muziek

30.000,00

De Muziekfaktorij vzw

kosten en honoraria voor de
voorbereiding van de tournee van
Tone Clusters in 2009

Zuid-Afrika

muziek

20.000,00

Dunia-Globe

project Z-A structurele operator

Zuid-Afrika

muziek

20.000,00

Helicopter bvba

kosten verbonden aan verbonden
aan internationale werking van
An Pierlé & White Velvet van
februari 2007 tot en met april
2008

Frankrijk,
Duitsland,
Nederland,
Rusland,
Denemarken
en Italië

muziek

60.000,00

Ictus vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan de projecten in
Zuid-Afrika en Midden-Oosten

Zuid-Afrika,
Palestina

muziek

10.000,00

Jazz Brugge vzw

tussenkomst in de onkostenvergoedingen van de muzikanten op
de Flemish Jazz Meeting

ontvangst
buitenlandse
gasten

muziek

7.875,00

Music Fund vzw

werkingskosten verbonden aan
Internationaal solidariteitsproject "Music Fund"

Mozambique,
Zuid-Afrika,
Congo, Brazilië, Israël
en Palestina

muziek

15.000,00

Muziekcentrum
Vlaanderen vzw

jurering prijs hedendaagse
muziek Vlaanderen – Québec

Canada

muziek

612,25

Muziekcentrum
Vlaanderen vzw

organisatie en promotie van
Vlaamse muziekgroepen op
Popkomm 2007

Duitsland

muziek

42.000,00
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Neve Jef

impulssubsidie buitenlandse concerten Jef Neve Trio

Nederland,
Portugal,
Frankrijk,
Luxemburg,
Italië,
Duitsland,
Griekenland,
Marokko,
Oostenrijk,
Canada en
de UK

muziek

25.000,00

November Music Vlaanderen vzw

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan samenwerkingsproject Vlaanderen – Nederland

ontvangst
buitenlandse gasten

muziek

30.000,00

Van de Velde Bob

geven van concerten in Osaka, Mitoya, Hiroshima, Nagasaki, Tokyo

Japan

muziek

5.000,00

Wolvin vzw

internationale werking

Frankrijk,
Italië,
Oostenrijk,
Turkije en
Canada

muziek

60.000,00

Archidee vzw

project Z-A – structurele operator

Zuid-Afrika

theater

50.000,00

Humorologie

zeven prospectiereizen in het
buitenland

Frankrijk,
Spanje, Nederland en
Schotland

theater

5.000,00

International Theatreschool Festival
Amsterdam(Its)

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan samenwerking
Vlaanderen – Nederland

Nederland

theater

15.000,00

Koninklijke Vlaamse
Schouwburg

kosten, honoraria en per diems
verbonden aan Congo-project

Congo

theater

50.000,00

Totaal

1.084.001,97

		

10.9.4.4.

Vertalershuis

MAAND

NAAM

NATIONALITEIT

februari

Eva Toufarova

Tsjechisch

Urban Lindström

Zweeds

maart

Vladimir Oschis

Russisch/Duits

mei

Marlene Müller-Haas

Duits

Svetlana Knyazkova

Russisch

Aneta Dantcheva

Bulgaars

Gabrelia Borissova

Bulgaars

Ivana Scepanovic

Servisch/Canadees

september

Franco Paris

Italiaans

oktober

Smitri Silvestrov

Russisch

Rainer Kersten

Duits

augustus

Totaal

39.139,23
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Loopbaangerichte stimulans

KUNSTENAAR

BEURS VIA

Merregaerts Nadia

KD

550,00

Aerts Michaël

KD

700,00

Meulemans Rudi

KD

2.000,00

Bellinkx Ruben

KD

400,00

Moens Rik

KD

550,00

Bellinkx Ruben

KD

800,00

Nys Sophie

KD

600,00

Bellinkx Ruben

KD

500,00

Pacquée Ria

KD

1.000,00

Blondeel Charles

KD

400,00

Paelinck Lieven

KD

550,00

Bollansée Marie-Julia

KD

700,00

Reyniers Johan

KD

800,00

Boon Elke

KD

500,00

Scheir Katrien

KD

700,00

KD

750,00
550,00

Bedrag in euro

Borghouts Karin

KD

500,00

Seynaeve Peter

Bryssinck Hans

KD

700,00

Tevels Steven

KD

Bryssinck Hans

KD

800,00

Theys Koen

KD

800,00

Thys Harald

KD

1.500,00

Casaer Paul

KD

Châtel Guy

KD

1.000,00
500,00

Torfs Ana

KD

1.500,00

Copers Leo

KD

1.700,00

Turbiasz Ryszard

KD

2.000,00

Cortoos Tom

KD

1.000,00

Van de Moortel Joris

KD

550,00

Cotteleer Anton

KD

550,00

Van Den Brande Joris

KD

650,00

Coussement Yves

KD

700,00

KD

1.150,00

De Backer Luc

KD

700,00

Van den Meersschaut
Helmut

De Boer Manon

KD

1.700,00

Van Hemelrijck Patrick

KD

2.500,00

De Boer Manon

KD

1.000,00

De Gruyter Jos

KD

1.500,00

De Gruyter Voebe

KD

550,00

De Proost Kristina

KD

1.800,00

De Smet Gery

KD

550,00

De Windt Kaat

KD

300,00

Decorte Jan

KD

1.500,00

Dehollander Johan

KD

2.000,00

Delbroek Jos

KD

600,00

Dementieva Alexandra

KD

500,00

Dirkx Youri

KD

1.600,00

Ervinck Nick

KD

800,00

Geenen Pieter

KD

550,00

Genard Pieter

KD

700,00

Geurts Frederic

KD

700,00

Geyskens Vincent

KD

800,00

Guilloteau Etienne

KD

1.000,00

Heiremans Ronny

KD

500,00

Hus Walter

KD

2.500,00

Jacobs Roeland

KD

250,00

Kempenaers Jan

KD

1.000,00

Lauwers Thierry

KD

450,00

Leech Adam

KD

600,00

Lesage Gunther

KD

750,00

Maes Annemie

KD

350,00

Manente Sara

KD

750,00

Matyn Michèle

KD

550,00
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Van Imschoot Myriam

KD

1.200,00

Van Ingelgem Herman

KD

600,00

Van Outryve Jan

KD

600,00

Van Tourhout Benjamin

KD

1.600,00

Van Tourhout Benjamin

KD

1.500,00

Vanagt Sarah

KD

800,00

Vanden Eynde Maarten

KD

550,00

Vanden Meersch Els

KD

1.000,00

Vandenbempt Peter

KD

2.000,00
2.000,00

Vanommeslaeghe Raf

KD

Venlet Richard

KD

400,00

Venlet Richard

KD

1.000,00

Vermeersch Pieter

KD

800,00

Vermeir Katleen

KD

500,00

Vermeren Karen

KD

550,00

Vinks Sigrid

KD

1.500,00

Voet Heidi

KD

500,00

Voet Heidi

KD

550,00

Volckaert Tim

KD

550,00

Vranken Leon

KD

550,00

Vukicevic Miljan

KD

700,00

Wils Hilde

KD

800,00

Wuyts Hans

KD

550,00

Zaman Fanny

KD

400,00

Bellinkx Ruben

VAF

Bilsen Kristof

VAF

750,00

Blondeel Maria

VAF

3.572,60

Borghs Peter

VAF

750,00
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Crols Bram

VAF

750,00

Haring Abke

VFL

675,00

Defurne Bavo

VAF

625,00

Holvoet Peter

VFL

1.125,00

D'Hiet Rik

VAF

1.250,00

Horemans Mark

VFL

900,00

D'Hiet Rik

VAF

1.250,00

Hoste Paul G.J.

VFL

900,00

Dupont Tom

VAF

625,00

Janssen Jeroen

VFL

675,00

Heiremans Ronny

VAF

600,00

Keteleer Hilde

VFL

450,00

Helsen Sanderijn

VAF

400,00

Lauwerys Kris

VFL

620,20

Joos Carl

VAF

1.250,00

Lemmens Harrie

VFL

490,00

Joos Carl

VAF

1.250,00

Lemmens Riske

VFL

450,00

Lanssens Manno

VAF

750,00

Mannaert Wauter

VFL

450,00

Meulemans Niko

VAF

1.500,00

Meuleman Bart

VFL

1.575,00

Monsaert Peter

VAF

625,00

Meulemans Rudi

VFL

900,00

Nys Sofie

VAF

427,00

Nolens Leon

VFL

1.800,00

Reynders Michael

VAF

1.250,00

Note Joris

VFL

450,00

Theys Frank

VAF

750,00

Olyslaegers Jeroen

VFL

675,00
675,00

Theys Koen

VAF

2.345,80

Paauwe Hanneke

VFL

Toye Patrice

VAF

1.250,00

Paquet Philip

VFL

900,00

Van den Bempt Bart

VAF

1.500,00

Petry Yves

VFL

1.125,00

Vandevelde Johan

VAF

625,00

Platel Pascale

VFL

430,92

Vanhecke Stefanie

VAF

850,00

Pleysier Leo

VFL

1.350,00

Verbraeken Yves

VAF

625,00

Provoost Anne

VFL

675,00

Vermeer Bart

VAF

625,00

Reugebrink Marc

VFL

1.125,00

Vermeir Katleen

VAF

600,00

Sax Aline

VFL

675,00

Wallyn Willem

VAF

1.250,00

Schamp Tom

VFL

1.315,45

Adam Frank

VFL

900,00

Seynaeve Peter

VFL

450,00

Aertssen Kristien

VFL

404,00

Sierens Arne

VFL

1.350,00

Beauprez Veronique

VFL

225,00

Snick Els

VFL

370,00
675,00

Bogaert Paul

VFL

1.350,00

Spaey Kristof

VFL

Boonen Heide

VFL

450,00

Speliers Hedwig

VFL

675,00

Candaele An

VFL

675,00

Terrin Peter

VFL

1.350,00

Clement Sabien

VFL

1.350,00

Theunissen Jeroen

VFL

900,00

Cneut Carl

VFL

1.800,00

Theunynck Peter

VFL

900,00

Daem Geertrui

VFL

900,00

Tritsmans Marc

VFL

675,00

De Boose Johan

VFL

450,00

Unigwe Chika

VFL

675,00

De Coster Saskia

VFL

1.125,00

VFL

900,00

De Kinder Jan

VFL

450,00

Van Cauwenberge Constantijn

De Leeuw Jan

VFL

1.125,00

Van Daele Henri

VFL

900,00

De Poortere Pieter

VFL

1.125,00

Van De Perre Gerolf

VFL

900,00

De Preter Gerda

VFL

675,00

Van De Wiele Maarten

VFL

1.125,00

De Sterck Marita

VFL

1.575,00

Van Den Berg Maria

VFL

675,00

Devillé Stijn

VFL

675,00

Devrome Johan

VFL

450,00

Dieltiens Kristien

VFL

675,00

Dupont Tom

VFL

450,00

Gisquiere Stijn

VFL

675,00

Godon Ingrid

VFL

1.575,00

Goeminne Siska

VFL

900,00

Gruwez Luc

VFL

1.350,00
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Van Den Bossche Bart

VFL

1.125,00

Van Den Brande Joris

VFL

450,00

Van Den Broeck Walter

VFL

510,37

Van Doninck Sebastiaan

VFL

675,00

Van Haute Luk

VFL

1.350,00

Van Keymeulen Annie

VFL

675,00

Van Laerhoven Bob

VFL

450,00

Van Lierde Bart

VFL

450,00

Van Paemel Monika

VFL

900,00
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Eregelden

Van Reybrouck David

VFL

1.350,00

Vandenabeele Isabelle

VFL

1.350,00

Vandermeeren Hilde

VFL

675,00

Vandermeersch Jen

VFL

450,00

Vanderstraeten Margot

VFL

675,00

Vanistendael Gerardus

VFL

900,00

Vanistendael Gerardus

VFL

468,00

Vereecken Kathleen

VFL

675,00

Verhelst Peter

VFL

1.002,90

Verlooy Laurentius

VFL

900,00

Verplancke Klaas

VFL

2.250,00

Verrept Paul

VFL

1.350,00

Vlaminck Erik

VFL

675,00

Vonck Bart

VFL

1.800,00

Totaal

182.721,14

10.11.

Eregelden

KUNSTENAAR

Bedrag in euro

Baete Marcella

7.500,00

Castelyns Frank F.

7.500,00

Ceuppens Henri

7.500,00

Courteaux Willy

7.500,00

De Hert Robin François

7.500,00

Degelin Emile

7.500,00

Dubois Paul

7.500,00

Glorieux François

7.500,00

Koeck Paul

7.500,00

Marcucci Alfredo

7.500,00

Ruysschaert Tine

7.500,00

Servais Raoul

7.500,00

Stassaert Lucienne

7.500,00

Tanghe Jenny

7.500,00

van den Eynde Antoon

7.500,00

Van Haverbeke Roger

7.500,00

Van Hove Fred

7.500,00

Van Maele Marcel

7.500,00

Verhavert Roland

7.500,00

Wagemans Emilius

7.500,00

Totaal

150.000,00
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Contactgegevens

Hoofdbestuur
Kunsten en Erfgoed
Arenbergstraat 9 - 1000 Brussel
Jos Van Rillaer - Administrateur-generaal
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.fransmasereelcentrum.be

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

Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen
Plaatsnijdersstraat 2 - 2000 Antwerpen
Paul Huvenne – Algemeen Directeur
Tel.: 03 238 78 09 - Fax: 03 248 08 10
E-mail: postmaster@kmska.be
www.kmska.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
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