
Landschapstekening Kunsten Gent

In 2019  is het Gents Kunstenoverleg in gang getrokken met de installatie van een stuurgroep (Petit 
Comité) die het overzicht bewaart en actuele uitdagingen en vragen binnen het kunstenveld alert opvolgt 
(bv het stopzetten van cruciale investeringssubsidies door de Stad Gent). Trajecten rond ruimte, 
communicatie, formele/informele stad en samenwerking met Green track en de Gentse diversiteitswerk 
worden opgestart.
In al deze processen liggen een pak essentiële aanknopingspunten voor een actuele en gedragen Gentse 
Landschapstekening.
Voorjaar 2020 wordt een coördinator aangetrokken (Sioen), wat de werking nog extra tractie, impact en 
zichtbaarheid verleent.

2019-2020

De aangekondigde besparingsronde van de 
Vlaamse Regering zorgt voor onrust in de 
sector.

Vooral de drastische ingreep bij de 
projectsubsidie zet kwaad bloed. Artiesten, 
organisaties, steden en gemeenten worden 
verplicht hun positie te herzien en zich te 
verhouden tegenover die Vlaamse intenties.

NAJAAR 2019
BESPARINGEN CULTUUR VLAAMSE REGERING

De minister van Cultuur wil het decreet 
aanpassen en stelt het indienen van dossier 
voor de volgende structurele ronde uit van 
december 2020 naar december 2021.

Nieuwe richtlijnen worden najaar 2020 
verwacht.

De mogelijke hertekening van het Vlaamse 
landschap zal wellicht pas voorjaar 2021 vorm 
krijgen.

VOORJAAR 2020
UITSTEL STRUCTURELE RONDE 
KUNSTENDECREET

De coronacrisis heeft diepgaande gevolgen voor iedereen, zeker tot eind 2020 en nog veel verder. Het 
verplicht artiesten en organisaties om (tijdelijk) volledig anders te gaan denken en werken. Het gooit 
alle activiteiten overhoop, heeft grote financiële gevolgen en zet heel veel mensen zonder werk.

In deze coronatijden is het nodig om te monitoren wat de crisis aanricht in de sector, hoe en of 
maatregelen helpen en hoe je snel organisaties samen zou kunnen brengen om mekaar te steunen en 
te helpen. Dat vraagt energie en focus, doet nadenken over (diepgaande) veranderingen, al dan niet 
tijdelijk. Het Gents Kunstenoverleg kan in deze globale urgentie een elan ontwikkelen en zijn 
verbindende zelf aanboren. Dat is prioritair tegenover een landschapstekening van een landschap dat 
permanent in bougement is.

Voor het Gents Kunstenoverleg is het een crisis die kansen biedt.  5voor12, solidariteitsfonds,  de 
Gentse Zomer, Task Force Cultuur... thema’s die door het Gents Kunstenoverleg met actiehonger en de 
urgentie van de crisis nu voorrang krijgen op een lange termijn landschapstekening.

VOORJAAR 2020
CORONA LOCKDOWN EN HET VERVOLG (seizoen 1)
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