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STARTNOTA KUNSTENOVERLEG GENT
Wat vooraf ging ...

TOTSTANDKOMING VAN DE STARTNOTA
Op een overleg op 24 april 2018 waarop de door de Vlaamse Gemeenschap erkende Gentse
culturele organisaties en de erkende musea werden uitgenodigd, werd kennis gemaakt met het
Brussels Kunstenoverleg (coördinator Leen De Spiegelaere en voorzitter Tom Bonte). Tijdens vier
opeenvolgende meetings werd het gesprek telkens met andere collega’s verder gezet rond volgende
vragen:
Is er een noodzaak aan een Kunstenoverleg Gent? En zo ja, wat is de doelstelling van dit
overleg?
Wat zijn de opportuniteiten?
Wat zijn de valkuilen?
Wat is de samenstelling van zo’n overlegplatform?
Hoe verhouden we ons tav de stad Gent en de Gentse Cultuurraad?
DEELNEMERS:
woensdag 9 mei 2018: Hans Bruneel (LOD), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), David
Bauwens (Onroerend Goed), Bert Schreurs (Collegium Vocale Gent) en Evi Swinnen
(Timelab)
donderdag 17 mei 2018: Ellen Stynen (Kabinet K), Steve Piens (4Hoog), Carl Gydé
(CAMPO), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Johan De Smet (Kopergieterij), Katrien De
Bruycker (4Hoog)
woensdag 23 mei 2018: Lies Leliaert (LOD), Els Veraverbeke (Huis van Alijn), Christine
De Weerdt (STAM), Lies Vanborm (Vooruit), Katrien Laporte (Design Museum Gent)
dinsdag 29 mei 2018: Rik Vandecaveye (Minard), Eveline Neirings (Festival van
Vlaanderen), Patrick Allegaert (Museum Dr. Guislain), Steve Maes (Vormingplus en
voorzitter cultuurraad), Marie-Laure Delaby (Vieze Gasten), Luk Verschueren
(Cultuurraad), Maarten Soete (Oetang).
Op een tweede plenaire meeting (05.09.2018 - uitnodiging naar alle Vlaamse erkende
Gentse kunstenhuizen en musea) werd het licht op groen gezet voor de opstart van het
kunstenoverleg. Er werd een startgroep1 opgericht die vier keer samen kwam. Hun startnota
werd bijgewerkt op een derde plenaire meeting2 (07.02.2019) in de Centrale.

INLEIDING
Er bestaat een grote bereidheid bij collega’s uit de culturele sector in Gent om projectmatig of rond
specifieke thema’s genereus samen te werken. Dit toont zich in tal van projecten, in de
diversiteitswerf, het zalenoverleg, het boekenoverleg en Greentrack.
Rond beleidsmatige thema’s is er echter geen gestructureerd overleg: de invulling van het
Wintercircus, kandidaatstelling Culturele Hoofdstad 2030, verdere uitbouw van Bijloke Site,
invulling Caermersklooster, renovatie van de Opera, bijkomende exporuimte voor het SMAK,
invulling Unesco Creative city of Music, sectorbrede samenwerking met economische spelers of
met onderwijs- of welzijnssector, groter plateau voor podiumkunsten, inhaalbeweging voor
architectuur en vormgeving, artistieke content voor evenementen (cfr. Gentse Feesten),
internationaal aanbod theater, dans en muziek, uitbouw De Expeditie, digitale innovatie,
herbestemming van kerken, stedelijk toeristisch beleid, stadsmarketing, samenwerking met NoordFrankrijk, mobiliteit, samenwerking technologiepark Zwijnaarde, bedreiging van de almaar
stijgende huizenprijzen, krachtenbundeling tav nationale media, samenwerking ticketbureau’s, ...
AANDACHTSPUNTEN VOOR KUNSTENOVERLEG:
// “KIES DE THEMA’S GOED” “KIES THEMA’S DIE WERVEND ZIJN VOOR DE
TOEKOMST ÉN VOOR ORGANISATIES DIE MOMENTEEL NIET ZO BETROKKEN ZIJN”
1 / STARTGROEP: Carl Gydé (CAMPO), Bert Schreurs (Collegium Vocale), Geert Riem
(deBijloke), Jos Lootens (De Centrale), An De Bisschop (KASK / Diversiteitswerf), Eva
Peeters (Greentrack), Wim Wabbes (Handelsbeurs), Johan De Smet (Kopergieterij), Franky
Devos (Vooruit), Hans Bruneel (LOD), Rik Vandecaveye (Minard / Zalenoverleg), Patrick
Allegaert (Museum Dr. Guislain), Steven Heene (NTGent), Marjoleine Maes (Nucleo /
Kunsthal Gent), Maarten Soete (Diversiteitswerf / Zalenoverleg), Steve Maes
(Vormingsplus / Cultuurraad), Luk Verschueren (Victoria Deluxe / Cultuurraad), Evi
Swinnen (Timelab).
2 / PLENAIRE MEETING 07.02: An de Bisschop (KASK), Mats Van Herreweghe, David
Bauwens (Ontroerend Goed), Lise Thomas (Opera/Ballet Vlaanderen), Ellen Stynen
(Kabinet k), Evi Swinnen (Timelab), Carl Gydé (CAMPO), Eva Peeters (Greentrack), Merel
Vandegehuchte (Theaterfestival), Geert Riem (De Bijloke), Frederik Styns (Symfonieorkest
Vlaanderen), Sofie Van den Broeck (NTGent), Steve Piens (4Hoog), Wim Wabbes
(Handelsbeurs), Rik Vandecaveye (Minard), Hanne Boelaert (Action Zoo Humain), Stefanie
Callens (Trefpunt), Maarten Soete (Oetang), Franky Devos (Vooruit), Patrick Allegaert
(Museum Dr. Guislain), Katrien Laporte (Designmuseum), Bart Van Der Roost
(Opera/Ballet Vlaanderen), Luk Verschueren (Cultuurraad, Victoria Deluxe), Inge Lattré
(Platform K), Alexandra Meijer (Wisper), Bilal Abbas, Marjoleine Maes (Nucleo, Kunsthal
Gent), Jos Lootens (De Centrale), Chokri Ben Chikha (Action Zoo Humain), Luc
Baeckeland (De Centrale), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Stefanie Callens (Trefpunt
Festival), Ruth Dupré (Danspunt), Ingrid De Coninck (Jazz & Muziek), Marjan Doom
(Gents Universiteitsmuseum) en Herlinde Decroos (Ultima Thule).

// “GA VOOR VOLDOENDE NIEUWE THEMA’S”
In het Bestuursakkoord 2019-2024 “Ambitie en durf voor Gent”, staan heel wat punten die impact
hebben op het kunstenveld in Gent of waar het kunstenveld mee voor een doorbraak kan zorgen.
We lijsten een aantal punten op uit andere domeinen dan cultuur:
invoeren van wijkmagazines
voetgangersbewegwijzering
uitbouw van vrijwilligerspunt
uitbreiding vrijetijds- en naschools aanbod
uitbouw van Gent als technologische hoofdstad van Europa
proeftuinen voor nieuwe economische concepten rond maatschappelijke uitdagingen
uitbreiding van het verwarmingsnet
ondersteunend beleid rond wegwerpbekers
focus op kindvriendelijkheid en toegankelijke bij horeca
actieplan nightlife
invoering stadsmunt
nachtnet voor openbaar vervoer
uitbreiding en herinrichting van het Zuidpark
maximumfactuur in het stedelijk secundair onderwijs

HET GENTS KUNSTENOVERLEG (ALS PROVOCATEUR) VOOR EEN STAD IN
TRANSITIE
Gent is een stad van kennis en cultuur en dat zie je aan veel dingen. Gent telt van alle steden
de meeste musea met landelijke erkenning. Volgens de Vlaamse stadsmonitor scoort Gent
op niveau van podiumvoorstellingen, tentoonstellingen, publieksbereik en tevredenheid over
het cultuuraanbod steevast beter dan het gemiddelde van de Vlaamse centrumsteden. 12%
van alle bachelor studenten aan de Gentse hoger onderwijsinstellingen volgt een cultuur
georiënteerde richting, zo blijkt uit cijfers van het Vlaamse Departement Onderwijs en
Vorming. De culturele en creatieve economie in Gent is goed voor 4% van de totale
werkgelegenheid - het Vlaamse gemiddelde is 3% - of ongeveer 6.000 arbeidsplaatsen.
Dit landschap vraagt om een kunstenscene die samen ambities formuleert en acties bundelt.
In de eerste “Cultural and Creative Cities Monitor” van het Europese directoraat-generaal
Joint Research Center, haalt Gent de top 5 voor ‘cultural vibrancy’. Die indicator meet de
culturele rijkdom van de stad aan de hand van zijn infrastructuur t.b.v. de kunsten, en de
capaciteit van de stad om lokaal, nationaal en internationaal publiek aan te trekken voor/door
zijn culturele leven. Naast tal van theater- en dansgezelschappen zijn er in Gent twee
Vlaamse kunstinstellingen actief: Kunstencentrum Vooruit en Kunsthuis Opera-Ballet
Vlaanderen. Gent heeft ook een bijzonder rijk cultureel patrimonium. Het gaat daarbij zowel
om beschermde stadsgezichten, landschappen, monumenten als heel wat bouwkundig

erfgoed. Dit alles maakt deel uit van de uitstraling van Gent die zich ook uit in de
toeristische aantrekkingskracht. Deze sterkte wint aan kracht wanneer ook de kunstensector
krachten bundelt.
Na dertig jaar van ononderbroken heropleving liggen er op economisch, ecologisch, sociaal
en cultureel vlak uitdagingen die vragen om innovatieve recepten. Gent verwacht jaarlijks
een bevolkingstoename van ruim 1000 inwoners tot 282.300 in 2035. Dit stelt de
kunstensector voor uitdagingen op vlak van aanbod, infrastructuur, mobiliteit,
financiering,...
Gent kende de voorbije jaren een sterke gezinsverdunning. Voor jonge gezinnen is het door
de stijgende huizenprijzen stilaan onmogelijk om zich nog in Gent te vestigen. Wie in een
van de Vlaamse provinciehoofdsteden op zoek gaat naar een woning, moet gemiddeld
gezien het meest neertellen in Leuven voor een huis (gemiddeld 362.800 euro in 2018) en
het meest voor een appartement in Gent (gemiddeld 256.786 euro). Wie een appartement
koopt, betaalt gemiddeld gezien het minst in Antwerpen (206.890 euro). Dat is 50.000 euro
minder dan in Gent, de duurste stad. Na hun studies verlaten jongeren de stad en zoeken
betaalbaarder woningen in omliggende steden. Die keuze wordt bevorderd door een sterk
toegenomen kwaliteitsvol cultuuraanbod van jonge, dynamische organisaties: De Grote Post
in Oostende, Netwerk Aalst, Kaap in Brugge, BUDA en Wilde Westen in Kortrijk, ...
Naast betaalbaar wonen en vlot woon-werkverkeer bepalen culturele en
horecavoorzieningen of jongeren in Gent blijven of wegtrekken. Hoe intensiever het aanbod,
hoe groter de kans dat jongeren blijven (Marlet:2009). Jongeren die blijven gaan de
vergrijzing van de stad tegen en door hun aanwezigheid vestigen bedrijven er zich
makkelijker, waardoor de werkgelegenheid ook voor lager opgeleiden en minder kansrijke
inwoners stijgt.
In het Concertgebouw Brugge, De Singel en de Elisabethzaal in Antwerpen, bij BOZAR in
Brussel, op het Nextfestival voor de Eurometropool Lille, Kortrijk, Tournai en bij sterke
spelers in Rijsel (Opera, Lille3000, L’ Aéronef,...) ontwikkelt zich een internationaal
kunstenaanbod dat afwezig blijft in Gent. Gent verliest ook daardoor een stuk van haar
aantrekkingskracht. De wet van de remmende voorsprong.
Gent moet zijn positie als voorloper in technisch ondernemerschap meer en meer delen met
andere steden. iMinds is ingekanteld in IMEC en minder prominent actief in de stad. De in
Gent uitgebouwde sociale netwerksite Netlog werd in 2011 voorbijgestoken door Facebook
en Antwerpen overklast Gent op vlak van beleid rond start en scale-ups en het uitspelen van
de stad als ondernemersvriendelijke biotoop.
Gent is niet alleen de grootste studentenstad van Vlaanderen, het is eveneens de stad waar
22% van alle 22-jarigen geen diploma secundair onderwijs hebben. Vier op de tien inwoners
zijn alleenstaand, wat hen kwetsbaar maakt voor armoede. Meer dan 10% van de 18- tot 19jarigen doen beroep op OCMW-steun.

Gent kent al jaren een arbeidsparadox: tal van vacatures raken niet ingevuld, terwijl de stad
kampt met een werkloosheid van meer dan 10%.
Meer dan 30% van de inwoners hebben een achtergrond in migratie. De kunstensector is er
zich van bewust de laatste dertig jaar onvoldoende inspanningen te hebben geleverd om haar
rijkdom aan zalen, netwerk, productiemiddelen, publiek,... te delen met diverse makers en
publiek.
Het professioneel cultureel aanbod wordt al lang niet meer enkel door erkende en
gesubsidieerde culturele spelers ontwikkeld. Burger- en pop-up initiatieven en commerciële
spelers bieden een groeiend aanbod aan. Een (lokale) overheid speelt hier op in en kan dit
gebruiken om de professionele kunsten- en erfgoedsector minder in de kern van hun beleid
op te nemen.
Er zijn nieuwe mensen actief in de leiding van Gentse cultuurhuizen. Het is de eerste keer
dat de vraag rond noodzaak aan een kunstenoverleg door één van de grote spelers wordt
gesteld. Het is een momentum om nieuwe ideeën in de steigers te zetten en krachtdadig te
tonen dat de sector gedeelde ambities heeft.

NOOD AAN EEN KUNSTENOVERLEG IN GENT
1. Gemeenschappelijke focus(sen):
We werken allemaal hard binnen onze eigen organisatie. Daardoor gaat slagkracht verloren.
Een overlegplatform kan die slagkracht verhogen door werk te rationaliseren en de impact te
verbreden.
Rond urgente thema’s is frontvorming vanuit de kunstensector mogelijk gebleken, maar dit
is niet duurzaam en wordt zelden omgezet in politieke actie.
Er komen veel zaken op ons af waar culturele organisaties elk op zich geen/amper weet van
hebben, ook binnen sectoren die flankerend impact hebben op kunst en cultuur (onderwijs,
fiscaliteit, mobiliteit, duurzaamheid,...). Een kunstenoverleg moet de
informatiedoorstroming bevorderen en kan helpen om gedeelde antwoorden te formuleren.
Er is nood aan een overleg op beleidsniveau eerder dan op projectniveau over zaken die
iedereen aanbelangen.
De huidige bestaande overleggen (Greentrack, muziekoverleg, zalenoverleg,
diversiteitswerf) leveren uitstekend werk. Het kunstenoverleg moet dit versterken en zich
daartoe verhouden.
2. Het belang van steden neemt toe
Stedelijke overheden raken beter georganiseerd en de impact van lokale politiek wordt
groter. De kunstensector moet klaar staan om mee het gesprek te voeren. Zowel met het
beleid, maar ook met de bevolking, de media, andere overheden,...
Een belangrijk deel van het cultuurbudget van de provincies en de Vlaamse Gemeenschap

verschuiven, niet geoormerkt, naar de steden en gemeenten. Daardoor stijgt het belang van
het lokale bestuursniveau en groeit de nood aan een slagkrachtige belangenbehartiger voor
de sector.
Door het wegvallen van de cultuurbevoegdheid bij de provincies neemt de nood aan een
regionale werking toe. Het Vlaamse decreet bovenlokale cultuurwerking moet daar invulling
aan geven. Wat is de positie van een stad als Gent daarin en wat van het kunstenveld?
De opstart van een Kunstenoverleg Gent is essentieel vanwege de heersende paradigmashift:
daar waar cultuur na de WOII in de kern van het beleid aanwezig was, dreigt cultuur te
verschuiven naar de rand. We merken een terugtrekkende overheid, die hierin meer en meer
gesteund wordt door de publieke opinie.
3. Nood aan een krachtige stem ten aanzien van het stedelijk beleid en andere sectoren
Door wijzigingen in het decreet lokaal cultuurbeleid is er niet langer een cultuurbeleidscoördinator die (beleids)gesprekken voert met de culturele actoren. Daardoor is het overleg
teruggevallen tot individueel overleg met administratie, kabinetten of politici en tot de
jaarlijkse Gentse trefdag cultuur.
Kennisdeling met het beleid is beperkt (Vb Eurocities in Gent maar niemand was hiervan op
de hoogte). Dit komt zowel door wisselende mensen binnen administraties en kabinetten en
door het gebrek aan een single point of contact voor overleg met de kunstensector.
Dankzij een snel groeiende universiteit en hogescholen, een (bio)medische en
technologiescene van internationaal niveau, een dynamische haven en een goed
cultuuraanbod, transformeerde Gent zich de afgelopen decennia van grauwe industriestad tot
levendige stad.Toch is er weinig overleg tussen deze sectoren. Een kunstenoverleg kan
hiervoor als facilitator en gesprekspersoon optreden.
Het Gentse Stadsbestuur is bereikbaar en aanspreekbaar, maar duurzame gesprekken rond
structurele beleidsthema’s gebeuren niet of enkel bij de start van de legislatuur. Een
kunstenoverleg kan dit als gesprekspartner bevorderen.
De rol van de stad in het stedelijk cultuurbeleid is veelzijdig: nu eens treedt de stad op als
actor (vb: Lichtfestival), dan weer als facilitator of als regisseur. Dit verhoogt de noodzaak
van de sector om zelf beter georganiseerd en eenduidiger het gesprek te voeren.
Er is nood aan een collectief cultuurpolitiek engagement van de stad naar hogere overheden
(Vlaamse Gemeenschap, Europa). Een Gents kunstenoverleg zou inspirerend en sturend
kunnen zijn om samen met de Schepen van Cultuur dossiers te verdedigen t.a.v. de Vlaamse
Gemeenschap, de Belgische staat (oa fiscaliteit, NMBS,...) en de Europese Unie.

DOELSTELLINGEN GENTS KUNSTENOVERLEG
WAT WIL HET KUNSTENOVERLEG DOEN?
Het Kunstenoverleg Gent wil samenwerking stimuleren en faciliteren
binnen de Gentse kunst- en cultuursector
tussen de Gentse kunstensector en andere sectoren (toerisme, onderwijs, economie,
stadsontwikkeling, media,...)
tussen de Gentse kunstensector en overheden
om impact te verbreden en van daaruit concrete acties te ontwikkelen die bijdragen aan
de grote en kleine culturele verbeelding van de stad.
HOE DOEN WE DAT?
1. door ontmoeting en uitwisseling te stimuleren
2. standpunten te formuleren
3. gezamenlijke projecten te identificeren en te ondersteunen die inspelen op
gemeenschappelijke noden
DRIE FUNCTIES VAN HET GENTSE KUNSTENOVERLEG
Het Kunstenoverleg Gent vervult drie functies:
1. reflectienetwerk: versterkt expertise door medewerkers uit verschillende organisaties bij
elkaar te brengen.
Bij het Brussels Kunstenoverleg gebeurt dit rond beleid, communicatie, culturele infrastructuur,
diversiteit, duurzaamheid, economie, Europa, publiekswerking, stadsontwikkeling, tewerkstelling
en toerisme. Daarvoor gebruiken ze verschillende methodes: delen van good practices, debatten,
ontmoetingen, reflectie- en werkgroepen, vorming, infosessies,.. (formeel én informeel)
2. beleidsadviseur: zowel voor stedelijk cultuurbeleid als voor aangrenzende domeinen als
mobiliteit, ruimtelijke ordening, onderwijs, armoede, inburgering, ... . Belangenbehartiging
is hiervan een vanzelfsprekend gevolg en onderdeel. Dit benaderen we voluit vanuit
inhoudelijke thema’s.
3. platform voor gezamenlijke (artistieke) projecten: bvb gezamenlijke seizoensopening,
invulling Van Eyck 2020, nieuwjaarsdrink, last-minute tickets, gemeenschappelijke
cultuurcommunicatie,....
Het kunstenoverleg wil focussen op het strategisch niveau, op lange termijnvisies en op uitwisseling
en samenwerking met andere sectoren. Belangrijk dat geen van deze functies verzanden in
micromanagement.

VALKUILEN
De voorbije jaren zijn verschillende initiatieven gelanceerd, maar zijn nooit sterk genoeg
gebleken om te blijven bestaan. Overlegmoeheid? Overlegcynisme?
De culturele sector in Gent denkt vaak nog concurrentieel en wordt soms tegen elkaar
uitgespeeld. Het zal essentieel zijn om onze verbintenis (gemeenschappelijke missie en
waarden) uit te spreken om de concurrentie te overstijgen. Aandacht voor het grote plan,
meer dan het eigen belang.
Beducht zijn voor een te lokale focus en werking. De internationale uitstraling van de
Gentse cultuursector is te weinig aanwezig. Een groot deel van de verantwoordelijkheid
hiervoor ligt bij de sector zelf. We moeten het lokale kunstenoverleg gebruiken, niet enkel
voor lokale doeleinden, maar als hefboom om Gent internationaal op de kaart te plaatsen.
Tegelijkertijd opletten dat er geen kannibalisatie is van eigen Gentse makers.
De culturele sector is een autonome sector. Een sector die tegen het establishment ingaat en
scherp is, ook t.o.v. elkaar. We moeten deze scherpte behouden. Bestaat er geen gevaar dat
deze verdwijnt door dergelijk overlegplatform?
We moeten erover waken dat we niet te veel hooi op de vork nemen. Wat doen we wel,
maar wat doen we ook niet?
De organisatie staat of valt met de kwaliteit van de mensen die de motor vormen. Het
Kunstenoverleg moet een open nieuwe structuur zijn, gebaseerd op competenties. Dit
gebeurt in wisselende coalities en niet enkel met de directeurs rond de tafel. Afhankelijk van
de acties staan collega’s met competenties in communicatie, productie, financiën,
publiekswerking, commercieel beleid,... mee aan het stuur.

STRUCTUUR & ORGANISATIE GENTS KUNSTENOVERLEG
Actiegroepen, Petit Comité en Grote Vergadering
Het Gentse kunstenoverleg is een platform dat zich niet beperkt tot de door de Vlaamse
Gemeenschap erkende culturele organisaties. Het is een plek die iedereen die de doelstellingen en
de waarden onderschrijft, uitnodigt om te participeren.
We opteren voor een lichte organisatiestructuur waarbij een zo'n breed mogelijk geïnteresseerd
doelpubliek op verschillende wijzen kan participeren. Binnen die structuur zijn verschillende
engagementen in duur en intensiteit mogelijk. We streven zo veel mogelijk rotatie en de instroom
van nieuwe ideeën en mensen na.
Basisidee is een jaarlijkse samenkomst, noem het 'De grote Vergadering' maar ook 'een feest
waarbij elke actieve Gentse cultuurwerker of participant de kans krijgt om het stedelijk
kunstenoverleg vorm te geven en zijn vertegenwoordigers te kiezen.
Via een brede, open oproep kunnen alle potentiële leden zich melden via een (op te zetten)
registratiesysteem: professionelen en niet-professionelen, àlle medewerkers van kunsten- of
cultuurorganisaties, individuele kunstenaars, studenten, cultuurwerkers uit meerdere disciplines en
sectoren, boven en onder de radar...
We proberen zo veel mogelijk mensen aan te spreken en zo een zo groot mogelijk draagvlak te
creëren voor het overleg met zoveel mogelijk stakeholders. We sturen aan op een gevoel van

eigenaarschap en proberen zo veel mogelijk geëngageerde leden zich te laten registreren. Eén
nieuwe database met iedereen die zich aanmeldde, vormt de basis voor alle
communicatie/interactie.
Deze jaarlijkse samenkomst en zijn verloop zal een eerste keer georganiseerd worden door een
opstart-comité dat ook het protocol van registratie, kandidaatstelling en kiesprocedure zal
uitwerken. Het Kunstenoverleg Gent wordt gelanceerd op 3 juli 2019 om 20u in de Minard, die in
2019 ook zijn vijfentwintig jarig bestaan viert.
Op de eerste jaarlijkse Grote Vergadering (september/oktober 2019) wordt een Petit Comité
(stuurgroep) gekozen met dertien vertegenwoordigers uit diverse culturele organisaties en sectoren.
Zij zullen gedurende drie jaar samen met een coördinator voor de nodige continuïteit zorgen en de
bestaande overlegplatformen op vlak van infrastructuur (zalenoverleg), diversiteit (werf) en
duurzaamheid (Greentrack) waarborgen of er de relatie mee onderhouden: overkoepelen,
overnemen, reactiveren, of afstemmen met,... al naar gelang.
Taken van het Petit Comité:
communiceren over en verbreden van de acties van de actiegroepen;
standpuntbepaling over zaken die door hun actualiteitswaarde snel moeten opgevolgd
worden (hiervoor
moet de leden van het Petit Comité een mandaat krijgen);
organiseren van uitwisseling en ontmoeting;
sparringpartner van en communicator met de (lokale) politiek.
Elk jaar wordt één derde van de leden van het Petit Comité herkozen.
Het Petit Comité levert de financiële, inhoudelijke en logistieke ondersteuning van het
kunstenoverleg en opereert als mede aanjager en vormgever op vlak van het stedelijke
cultuurbeleid. Zij levert ook de woordvoerder van het kunstenoverleg. Mogelijks worden ook
andere rollen gedefinieerd.
Deze groep staat dus garant voor het bewaken, consolideren en aansturen van de werven, thema's en
acties die er nu al zijn en voor de voorbereidende ondersteuning en aanpak van nieuwe acties of
voorstellen. De kandidaten worden voorgedragen op de jaarlijkse Grote Vergadering.
Op die jaarlijkse bijeenkomst worden ook tijdelijke coalities (actiegroepen) van diverse personen
en organisaties gekozen die nieuwe thema's of actiepunten naar voren schuiven. Hun programma is
ambitieus maar beperkt in omvang en tijd (één jaar). In het beste geval zijn er meerdere van die
actiegroepen. Zij voeren campagne onder de geregistreerde leden voor hun voorstellen of acties,
stellen die voor tijdens de bijeenkomst en werven medeplichtigen.
De gekozen tijdelijke coalities of actiegroepen werken hun voorstellen en werkpunten uit in
samenwerking met het Petit Comité. De actiegroepen leveren de instroom van nieuwe ideeën of
onderwerpen en vormen de kern en de motor van het Gentse kunstenoverleg.
Het Gentse Kunstenoverleg kan met jaarlijkse en met permanente actiegroepen werken.
Greentrack, Diversiteitswerf en Zalenoverleg kunnen een permanentie actiegroep zijn. De relatie
tussen hen en het kunstenoverleg zijn onderwerp van verdere gesprekken.
De geregistreerde leden krijgen twee keer per jaar een update, een stand van zaken van de
progressie die de actiegroepen en het Petit Comité maken in een kort rapport.
Het Gentse Kunstenoverleg stelt zich niet op als schaduwkabinet. We hanteren geen
oppositiestrategie en zijn erop uit om het cultuurbeleid te versterken, eerder dan het te vloeren.

FAQ PETIT COMITÉ
Hoeveel leden telt het Petit Comité?
13 leden. Ervan uitgaand dat er af en toe mensen afwezig zijn, blijft het overleg toch gegarandeerd
tussen de 8 à 10 deelnemers. Door de coöptatie (zie verder) van leden kan dit aantal nog lichtjes
stijgen. Wie op jaarbasis de helft van de meetings niet aanwezig is, ook al ben je verontschuldigd,
wordt vervangen. We gaan uit van 10 meetings per jaar (= maandelijks, behalve in juli en augustus).
Hoe stel je je kandidaat?
Via de registratiemodule die jaarlijks gelanceerd wordt bij de werving voor en communicatie over
de Grote Vergadering. Daarin wordt ook helder aangegeven wat er verwacht wordt van een lid van
het Petit Comité.
Hoe wordt een evenwichtige samenstelling van het Petit Comité gegarandeerd?
Alle leden van het Petit Comité zetelen ten persoonlijke titel en niet als vertegenwoordiger van een
organisatie. Bij de oproep naar kandidaten worden volgende evenwichten en competentieprofielen
maximaal gerespecteerd:
● grote affiniteit en betrokkenheid bij kunsten en erfgoed
● 50/50 man/vrouw/x
● 30% van niet-Belgische origine (cfr. doelstelling instroom nieuwe medewerkers Stad Gent)
● individuele kunstenaars / kleine organisaties / grote organisaties
● structureel (Vl. Gem) erkende organisaties / projectorganisaties / burgerinitiatieven
● intergenerationeel: <30 jaar / 30-50 / 50-65
● disciplines: erfgoed, podiumkunsten, muziek, beeldende kunsten, nightlife, design
Het Petit Comité heeft de verantwoordelijkheid om haar diversiteit in samenstelling maximaal te
garanderen. Als dit niet lukt op basis van kandidaatstellingen n.a.v. de Grote Vergadering, kunnen
kandidaten aangesproken worden en gecoöpteerd. Voor de eerste samenstelling zal de werkgroep
“architectuur van het kunstenoverleg” hier de bewaker van zijn.
De ledenlijst van het Petit Comité wordt jaarlijks voorgelegd aan de Grote Vergadering.
Hoe lang duurt het mandaat van een lid van het Petit Comité?
Het mandaat duurt maximaal drie jaar. Elk jaar wordt 1/3de van de leden vervangen tijdens de
Grote Vergadering. Wie er bij de opstart al na 1 jaar uitgaat of na 2 jaar, is onderdeel van overleg
tussen de leden van het Petit Comité.
Heeft het kunstenoverleg een voorzitter?
Ja. Hij/zij wordt voor maximaal drie jaar aangesteld door het Petit Comité. Het kan zowel iemand
van de leden van het comité zijn als een externe.
Taken van de voorzitter?
faciliteert de interne werking van het Petit Comité en de actiegroepen (in samenwerking met

de coördinator)
teamcoach van het Petit Comité
operationeel werkgever van de coördinator
vertegenwoordiger van het kunstenoverleg voor overheden
externe communicatie (o.a. pers) kan door hem/haar worden opgenomen, tenzij het Petit
Comité een woordvoerder aanstelt uit haar leden
Structurele band met diversiteitswerf, Greentrack, zalenoverleg en cultuurraad?
Het Gentse Kunstenoverleg vindt het belangrijk om samen te werken met de diversiteitswerf,
Greentrack, het zalenoverleg en de cultuurraad. Het Petit Comité bekijkt in overleg hoe dit best
gebeurt.
Link tussen actiegroepen en Petit Comité?
Het Petit Comité volgt de actiegroepen actief op. Dat kan op verschillende manieren:
lid van een actiegroep is ook lid van het Petit Comité
regelmatig overleg met de trekker van een actiegroep
iemand van het Petit Comité neemt het peter/meterschap op van een actiegroep
de coördinator is hierbij een belangrijke brugfiguur
- ....
Hoe de samenwerking met andere sectoren bevorderen?
Bij de opstart maakt het Gentse Kunstenoverleg zich bekend bij andere middenveldspelers uit
economie, onderwijs, welzijn,... In de werking (zowel van het Petit Comité als van de actiegroepen)
toetst het Gentse kunstenoverleg permanent af of we onze werkzaamheden niet kunnen versterken
door actieve spelers uit andere sectoren mee te betrekken.

FAQ DE GROTE VERGADERING
Is “De Grote Vergadering” een goede naam?
Ja, zegt wat het is en is toch relativerend. Baseline: Feest van de Gentse kunsten.
Wie mag komen?
Iedereen die wil bijdragen aan de artistieke verbeelding van de stad. Het aantal deelnemers per
organisatie is niet beperkt. Iedereen moet zich vooraf registreren (naam, adres, mail, telefoon,
geboortejaar, competenties, engagement,...).

Wordt er op de grote vergadering gestemd?

Neen, dit zorgt voor verdeeldheid. Op voordracht van het Petit Comité wordt de ledenlijst voor het
Petit Comité voor het komende jaar goedgekeurd en mensen krijgen de kans om een oproep te doen
naar medeplichtigen voor een actiegroep.
Gratis of betalend?
Deelname aan de Grote Vergadering is gratis. Eventueel kan ter financiering van het Gentse
Kunstenoverleg wel een oproep gedaan worden (naar de geregistreerden?) om vrijblijvend een
bijdrage te doen.

FAQ ACTIEGROEPEN
1. Hoe wordt bepaald wie een oproep voor een actiegroep kan pitchen op de Grote
Vergadering?
De oproep gebeurt met de communicatie over de volgende Grote Vergadering. Iedereen kan
een oproep indienen. Mogelijke piste: je kan pas indienen als je voorstel al twee andere
partners heeft (best ook een partner buiten de sector) / vooraf is er een overleg tussen iemand
van het Petit Comité en de indiener (hij/zij kan ook als peter/meter optreden voor het
voorstel).
Een actiegroep wordt gevalideerd (ook hier weer NIET verkozen) op de Grote Vergadering.
2. Wat is de rol voor de trekker van een actiegroep?
roept en houdt de groep samen
zorgt voor daadkracht
werkt in overleg met het Petit Comité
is aanspreekpersoon en woordvoerder van zijn/haar actie
3. Is de werkingstermijn van elke actiegroep beperkt tot 1 jaar?
Meestal wel. Hier wordt naar gestreefd. Sowieso rapporteert elke actiegroep jaarlijks op de
Grote Vergadering.

COÖRDINATOR
De nood aan een coördinator voor Gent wordt erkend. Hij/zij roept het Petit Comité bijeen, houdt de
vinger aan de pols bij de actiegroepen. Hij/zij is neutraal, een coachende procesbegeleider die
overleg faciliteert, het secretariaat opvolgt en mee de communicatie verzorgt. Hij/zij stuurt
eventueel ook het zalenoverleg en de diversiteitswerf aan. We pleiten voor één voltijdse
medewerker.
Overheadkosten kunnen gereduceerd worden door een roterend bureau (om de 6 maanden?) in de
kantoren van één van de leden. Het is belangrijk dat voldoende diverse culturele organisaties mee
het kunstenoverleg trekken en mee de communicatie voeren. Dit kan niet enkel van de coördinator
komen.
Het Brussels Kunstenoverleg wordt gecoördineerd door twee personen in loondienst, gefinancierd
door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

FINANCIERING
We opteren voor gemengde financiering: stad en sector. We vragen aan de stad de loonkost voor 1
voltijds coördinator. (€ 57.000 loonkost - PC 304 - 10 jaar anciënniteit + transportkosten +
maaltijdcheques + gsm + computer = € 65.000).
De werkingskosten worden gedragen door de financiering vanuit de sector en vanuit particulieren.
Financiering vanuit de sector: mogelijks kan een percentage van de omzet/subsidie afgesproken
worden (OKO-model). We schrijven de organisaties aan met een uitnodiging om financieel te
participeren en stellen een vork voor.
Particuliere financiering of bijdrage van niet structureel gefinancierde spelers: we kunnen
mensen die zich registreren voor de Grote Vergadering een vrijblijvende bijdrage vragen.
Allicht is de oprichting van een vzw wenselijk. Dit biedt ook mogelijkheid om voor specifiek acties
eigen middelen te verwerven.

RELATIE CULTUURRAAD - KUNSTENOVERLEG
Na hervorming, wordt de cultuurraad aangestuurd door een kleine kerngroep, die de motor is van de
advisering en de participatie. Deze groep vormt de formele cultuurraad. Gedacht wordt aan een
groep van 13 leden van diverse samenstelling. Zij zorgen voor de algemene regie van de werking.
De participatie krijgt gestalte via deelwerkingen rond bijvoorbeeld diversiteit, de professionele
kunstenhuizen, toegankelijkheid, uitpas, bewonersplatforms,... Aan iedere deelwerking wordt
geparticipeerd door een tweetal leden uit de cultuurraad.
Het Petit Comité van het kunstenoverleg is één van de deelwerkingen van de vernieuwde
cultuurraad. Dit zou betekenen dat twee leden van het kunstenoverleg ook lid worden van de
cultuurraad.

STARTEN TIJDENS EEN LOCKDOWN

INLEIDING

2020 kon tellen als startjaar voor het Gents Kunstenoverleg. Niet alleen werden 2 coördinatoren
aangeworven om de werking uit te bouwen, maar bovendien werd de cultuursector getroffen door
de stilstand van COVID-19. Overleg was daarom meer dan ooit nodig, en zorgde voor een intens
jaar met vele kennisdelingsmomenten en enkele opvallende acties.

OPRICHTING VZW & BESTUURSVORMEN
Volgens de statuten:
De vzw stelt zich tot belangeloos doel om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de
artistieke verbeelding van de stad Gent, een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het
Gentse kunst- en erfgoedbeleid, beleidsaanbevelingen te formuleren, een structurele
gesprekspartner te zijn voor de overheid en een bruggenbouwer naar andere sectoren zoals
onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere.
De concrete activiteiten waarmee de vzw haar doelstellingen verwezenlijkt, zijn onder meer:
organiseren van overleg binnen de kunsten- en erfgoedsector
organiseren van overleg tussen de kunsten- en erfgoedsector en overheden
organiseren van overleg tussen de kunsten- en erfgoedsector en andere maatschappelijke
domeinen als onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere.
ontwikkelen van concrete acties die bijdragen aan de artistieke verbeelding van de stad
verdiepen en verbreden van het maatschappelijk debat rond kunsten en erfgoed in Gent
standpuntinname rond het kunsten- en erfgoedbeleid
acties ontwikkelen die ons standpunt versterken
Daarnaast kan de vzw alle activiteiten ontplooien die rechstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de
verwezenlijking van haar belangeloos doel, met inbegrip van bijkomstige handelsactiviteiten binnen
de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten altijd volledig zullen worden
bestemd voor de verwezenlijking van haar belangeloos doel.
De vzw mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de
oprichter, de leden, de bestuurders of enig ander persoon behalve voor het in de statuten bepaald
belangeloos doel. Elke verrichting strijd met dit verbod is nietig.
Oprichters van de vzw zijn (tevens de eerste leden Petit Comité (Algemene Vergadering)): Patrick
Allegaert, Luk Verschueren, Sofie Mercier, Marjoleine Maes , Aristide Bandora, Franky Devos, Rik
Vandecaveye, Peter Vandenabeele, Valery De Smedt, Jamila Channouf , Johan De Smet, Anyuta
Wiazemsky Snauwaert, Ben Benaouisse, Robert Monchen, Lies Leliaert en Elif Lootens
En werd gekozen … Voorzitter: Patrick Allegaert – Raad Van Bestuur: Patrick Allegaert, Luk
Verschueren, Sofie Mercier, Marjoleine Maes, Aristide Bandora & Franky Devos

HET GKO-TEAM: AANSTELLING COÖRDINATOREN
Van bij de start in 2020 werd werk gemaakt van de aanwerving van een coördinator Gents
Kunstenoverleg via een sollicitatieprocedure in twee rondes en een schriftelijke opdracht.
In de vacature lazen we het volgende /
Taken coördinator Gents Kunstenoverleg
Je coördineert de totale werking van het kunstenoverleg.
Je volgt het Petit Comité op en ondersteunt daarbij de voorzitter en de leden.
Je volgt de actiegroepen op en ondersteunt daarbij de trekkers.
Je vernetwerkt de Gentse kunst- en erfgoedsector onderling en met andere
sectoren.
Je werkt nauw samen met de collega’s van Greentrack en de Diversiteitswerf.
Profiel
Je bent ondernemend.
Je hebt leidinggevende ervaring in de kunsten-, cultuur en/of erfgoedsector.
Je hebt een grote affiniteit met de Gentse kunst- en erfgoedsector.
Je bouwt makkelijk een netwerk uit met artiesten, kunsten- en
erfgoedorganisaties, overheden, politici, actoren uit de economische wereld,
onderwijs, welzijn,...
Je hebt interesse in en kennis van cultuurbeleid en stadsontwikkeling.
Je bent een coachende procesbegeleider.
Je bent oplossingsgericht, pro-actief en organisatorisch sterk.
Je bent een goede communicator en een teamspeler.
Je kan mensen motiveren en komt tot gedragen beslissingen.
Wij bieden
een 4/5de contract van onbepaalde duur (= 30,4u/week).
een afwisselende job in een dynamische, culturele omgeving (je kantoor is bij een
culturele Gentse organisatie en wisselt om de zes maanden).
open werksfeer met ruimte voor initiatief.
verloning volgens barema A, PC 304.
een pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding of sociaal
abonnement,...).
Tal van kandidaten meldden zich voor een eerste ronde en een kort gesprek. Daaruit werden 6
kandidaten geselecteerd. Zij kregen een schriftelijke opdracht: 'Maak een masterplan voor Culturele
Hoofdstad 2030' die ze tijdens een 2de ronde mondeling konden toelichten.
Na deze selectie werd Frederik Sioen aangesteld. Op 16 maart 2020, toevallig de eerste werkdag
van de Covid-19-lockdown startte hij als coördinator Gents Kunstenoverleg.

Ook de Diversiteitswerf maakte tijdens de zomermaanden werk van de aanstelling van een
coördinator. Via een gelijksoortige opdracht als voor de functie van algemeen coördinator werd
Nathalie Van Laere aangeworven voor een halftijdse functie. (1/2de).
Taken
Je coördineert de totale werking van de diversiteitswerf;
Je volgt de stuurgroep op en ondersteunt daarbij de voorzitter en de leden;
Je volgt de actiegroepen op en ondersteunt daarbij de trekkers;
Je activeert de diversiteitswerf als een lerend netwerk en je ondersteunt de connectie met
andere sectoren (welzijn, onderwijs, jeugd,...)
Je werkt nauw samen met de collega’s van Greentrack en het Gents Kunstenoverleg.
Profiel
Je bent ondernemend;
Je hebt leidinggevende ervaring;
Je hebt een grote affiniteit met de Gentse kunstsector en met het diversiteitsthema;
Je bouwt makkelijk een netwerk uit met artiesten, kunstenorganisaties,
middenveldorganisaties van etnisch culturele minderheden, overheden, politici, actoren uit
de economische wereld, onderwijs, welzijn,...;
Je hebt interesse in en kennis van cultuur- en diversiteitsbeleid;
Je bent een coachende procesbegeleider;
Je bent oplossingsgericht, proactief en organisatorisch sterk;
Je bent een goede communicator en een teamspeler;
Je kan mensen motiveren en komt tot gedragen beslissingen.
Wij bieden
een halftijds contract van onbepaalde duur (19 u/week);
aangestuurd door de actiegroep diversiteit van het Gents Kunstenoverleg en in nauwe
samenwerking met de coördinator van het Gents Kunstenoverleg;
een afwisselende job in een dynamische, culturele omgeving: je kantoor is bij een Gentse
culturele organisatie en wisselt om de zes maanden;
open werksfeer met ruimte voor initiatief;
verloning volgens barema A, PC 304;
een pakket aan extralegale voordelen (maaltijdcheques, fietsvergoeding of sociaal
abonnement,...).

COMMUNICATIE
In de zomer en in het najaar werd intens gewerkt aan de verbreding van het ledenbereik
('iedereen die bijdraagt tot de artistieke verbeelding van de stad'). Het Gents Kunstenoverleg
bouwde zijn groep medestanders, in eerste instantie hoofdzakelijk de grotere culturele organisaties,
uit met kunstenaars/artiesten en vertegenwoordigers van kleine en middelgrote cultuurorganisaties,
getuige de stijgende aantal aanwezigen bij de vele kennisdelingsmomenten en meetings in functie
van de verschillende werkgroepen, en getuige de verdriedubbeling van de lezers van de
nieuwsbrief (nu meer dan 1100 lezers) en de 2500 volgers op de Facebook-pagina. (ook de online
editie van De Grote Vergadering in oktober 2020 bracht 155 personen samen)
Op vlak van communicatie werken we aan een heel inclusief traject met open calls, ondersteuning
via nieuwsbrief, website, sociale media (Facebook, WhatsApp, …), en dit steeds geflankeerd door
heel wat mails om een brede doelgroep te bereiken.
We spenderen enorm veel tijd in de communicatie met als doel om kunstenaars en kleine,
middelgrote organisaties, verenigingen, … binnen de cultuursector zoveel mogelijk te betrekken bij
onze werking. Ook de specifieke acties zijn erop gericht een zo divers mogelijke community te
bereiken.
Ook buiten de sector wordt gezocht naar gemene delers om een verbreding van het netwerk door te
voeren en te bekijken waar samenwerkingen mogelijk zijn. Zie ook startnota Gents Kunstenoverleg.

DE ORGANISATIETEKENING
De leden / deelnemers van het Gents Kunstenoverleg zijn het hart van de organisatietekening. Het
GKO heeft een 'open karakter', vandaar de stippellijn. Iedereen die bijdraagt aan de artistieke
verbeelding van de stad, krijgt toegang tot het netwerk en is welkom in één van de werkgroepen of
op de verschillende infosessies en samenkomsten.
In het groen zie je dat het GKO afstemming heeft met de Cultuurraad, de Dienst Cultuur, met
Greentrack Gent en ook met de Stadsbouwmeester die de Werkgroep Ruimte volgt.
De VUURGROEP (DIG!) ofte het Netwerk Diversiteit&Inclusie (nieuwe naam van
Diversiteitswerf) en de Werkgroep Ruimte zijn permanente werkgroepen. We zien 'ecologie en
duurzaamheid', 'diversiteit en inclusie' en alles wat met culturele infrastructuur en ruimte-delen te
maken heeft als absolute speerpunten van het Gents Kunstenoverleg.
De rode blokjes zijn actie-gerichte werkgroepen die in opstart zijn of gelinkt zijn aan specifieke
tijdsgebonden thema's.

WERKGROEPEN & HUN SAMENSTELLING

VUURGROEP ‘Diversiteit & Inclusie’
Coördinator: Nathalie Van Laere Voorzitter: Fatih De Vos Leden Vuurgroep: Amani El Haddad,
Aristide Bandora, Badra Djait, Chokri Ben Chikha / Sietske de Vries, Jamila Channouf, Bart
Marius, Johan De Smet, Rachida Lamrabet, Steven Heene, Tom Rummens, Yilmaz Kocak Trekkers
Deelnetwerken: creatie Shushanik Gorginyan publiek Ellen Preckler, Josephine Schreibers
personeel Marie-Laure Delaby, Ruth De Ganck presentatie Wim Wabbes, Hannah Zaouad
De missie van DIG is elke structurele vorm van uitsluiting achterhalen en wegwerken, zodat elke
kunstenaar, bezoeker, medewerker, partner en bestuurslid zich veilig, gewaardeerd en
gerespecteerd voelt. Elke organisatie is hiervoor zelf verantwoordelijk maar wordt ondersteund en
begeleid.
Voor de periode 2021-2027 blijft de focus van DIG op representatie en participatie van
mensen met een migratieachtergrond liggen. Daarmee bedoelen we personen en organisaties die
zichzelf omschrijven als bicultureel, vaak meertalig, van kleur, met migratieachtergronden. Net
zoals na de landschapstekening in 2015 komen we nu namelijk tot dezelfde conclusie: het
superdiverse Gent weerspiegelt zich nog niet in de Gentse kunst- en cultuursector. DIG zet daarom
in op een stevige inhaalbeweging en die moet zichtbaar en, vooral, duurzaam zijn.
Bij het inzetten op het verhogen van participatie en representatie van mensen met
migratieachtergronden zijn er drie belangrijke aandachtspunten: 1. meer representatie in alle lagen
van de werking van een organisatie, en 2. ruimte maken voor ‘lokale’ (niet enkel ‘internationale’)
culturele diversiteit. 3. duurzaam representatiever worden is altijd ingebed in een structureel
inclusief beleid (bijvoorbeeld om het zogenaamde ‘draaideureffect’ te vermijden).
Vuurgroep en lerende netwerken
Voor de Lerende Netwerken meldden zich honderd deelnemers uit een vijftigtal organisaties aan.
De stuurgroep vervelde intussen tot Vuurgroep – de samenstelling is een weerspiegeling van onze
superdiverse samenleving, verschillende sectoren en kunstvormen zijn gerepresenteerd en de groep
bundelt veel expertise inzake diversiteit en inclusie.
Via de Vuurgroep en de Lerende Netwerken worden gezamenlijke acties opgezet om de participatie
en representatie in Gent zienderogen te verhogen, zowel wat creaties, programma’s,
publiekswerking, personeel, besturen als partnerships betreft.
Terugblikkend op het voorbije jaar – de individuele gesprekken met organisaties, de conclusies uit
de bevraging ikv de landschapstekening, en de eerste bijeenkomsten van de lerende netwerken –
kunnen we concluderen dat het in de Gentse kunst- en cultuursector niet ontbreekt aan goesting,
motivatie en urgentiebesef, als het gaat over een meer representatieve afspiegeling van onze
superdiverse samenleving. Er werden, en worden, een heleboel acties opgezet om dit doel na te
streven. Hoe komt het dan dat deze acties zich niet vertalen in een structurele verandering?
** De lerende netwerken verenigen meer dan 100 individuen uit 50 organisaties.

CREATIE: hoe kunnen we (jonge) artiesten/kunstenaars (nog) beter ondersteunen in het
ontwikkelen van hun talenten zodat ze doorstromen naar opleidingen of naar de kunstensector?
PROGRAMMATIE/PRESENTATIE: Hoe kunnen we vermijden om enkel te programmeren vanuit
een wit, middenklasse referentiekader?
PUBLIEKSWERKING: Hoe communiceren we op een inclusieve manier met ons publiek?
PERSONEELSBELEID: Wat zijn de voor- en nadelen van quota en postieve actie?

Focus op ‘zichzelf’ ipv op ‘de ander’
Het is duidelijk dat acties, ontwikkeld en geïmplementeerd door een overwegend witte sector
onvoldoende fundamentele impact hebben. Met 'wit' bedoelen we veel meer dan louter huidskleur.
Het gaat over onbewuste normen van waaruit bepaald wordt hoe en met wie gewerkt wordt. Deze
normen worden gedefinieerd door een overwegend middenklasse, hoogopgeleid, hetero, cisgender,
wit (hier wel als huidskleur) gezond (zonder beperkingen) en mannelijk perspectief.
Er is nood aan een andere kijk en een andere aanpak, onder het motto: “Diversity is being invited to
the party. Inclusion is organizing the party together.” De verbreding naar integraal inclusief denken
en handelen is cruciaal. Dit betekent dat de doelstellingen en acties in eerste instantie gericht
moeten zijn op de eigen werking, op de eigen organisatiecultuur, de machtsverhoudingen en de
blinde vlekken. Er is ook een bewustwording nodig over ingebouwde (onzichtbare) drempels. Het
zijn
deze drempels die moeten aangepakt en weggewerkt worden. Kortom, het gaat over acties gericht
op ‘zichzelf’ in plaats van op ‘de ander’.
Het is die verantwoordelijkheid die we als overwegend witte cultuursector moeten opnemen. Dat
inclusief denken moet leiden tot inclusief handelen, waarbij we posities vrijmaken, sleutels
doorgeven en de macht herverdelen. En waarbij we tot evenwaardige vormen van samenwerking
komen die voor alle partners, maar ook voor alle Gentenaars, een duidelijke meerwaarde oplevert.
Toolkit: collectief engagement, reflectietool, checklist en DIGGERS-traject
Het goede nieuws is dat we dit niet alleen moeten doen, iedere organisatie voor zich: we kunnen
hierin een collectief verhaal schrijven. Daarom ontwikkelde de Vuurgroep een basistekst, een
collectief engagement dat elke Gentse organisatie kan onderschrijven. Dit engagement maakt
duidelijk welke onze gezamenlijke uitgangspunten en prioriteiten zijn.
Daarnaast ontwikkelden we een reflectietool waarmee elke organisatie aan de slag kan. Deze tool
helpt om, op maat van de organisatie, een actieplan te ontwikkelen, bestaande uit heldere
strategische en operationele doelstellingen, meetbaar adhv concrete indicatoren. De operationele
doelstellingen en acties worden onderworpen aan een checklist. De checklist vertaalt de principes
uit het collectief engagement en vergroot de kans op slagen van de acties. Organisaties kunnen
zowel individueel met deze toolkit aan de slag, als via de Lerende Netwerken. Deze netwerken
blijven hét platform bij uitstek waarop kennis en goede praktijken gedeeld worden, waar structurele
samenwerkingen worden aangegaan en waar, in een safe space, geleerd en gereflecteerd wordt.
Parallel met de Lerende Netwerken gaan we ook samen aan de slag via een DIGGERS-traject dat
van september 2021 tot juni 2022 wordt georganiseerd. Dat er in een overwegend witte sector
vanuit een bepaalde norm wordt gedacht en gewerkt, dat er blinde vlekken over ingebouwde
drempels zijn, is, door het gebrek aan perspectieven, niet onlogisch. Een vis zal ook pas beseffen
dat hij al heel zijn leven in water leeft op het moment dat hij eruit wordt gehaald. Zo heeft onze

sector spiegels nodig om zich bewust te worden van de eigen normen en drempels. We willen
daarbij niet oordelen of schuldgevoelens kweken. Wat we vooral nastreven is een collectieve
bewustwording en zelfreflectie, een collectief engagement om deze drempels te ontdekken en weg
te werken.
Deze sessies hebben dan ook volgende cruciale doelstellingen:
ontdekken van witte privileges, onbewuste vooroordelen, blinde vlekken, antiracisme,
dekolonisering;
een cultuur van zelfreflectie installeren, zodat men het gewoon wordt om over eigen blinde
vlekken en vooroordelen te spreken, deze te delen, en hiermee om te gaan;
acties ondernemen om intern draagvlak en urgentiebesef te creëren (een DIG-actiegroep in
elke organisatie)

Collectief engagement
Het collectief engagement vormt de basis van een gemeenschappelijk Gents verhaal: als Gentse
kunst- en cultuursector zetten we actief en gezamenlijk stappen om inclusiever te worden. Het is
zeker en vast de vurige wens van de Vuurgroep dat élke Gentse kunst- en cultuurorganisatie dit mee
ondertekent. Tegelijk weten we dat inzichten rond inclusie, privileges, antiracisme,
dekolonisering,.. in deze tijdsgeest razendsnel veranderen. Het is dan ook een levendig, dynamisch
document, dat onderworpen zal worden aan voortschrijdend inzicht.

ZALENOVERLEG
PODIUMORGANISATIES MET ZALEN: Nathalie De Neve (Minard), Lies Vanborm (Vooruit),
Leen Van Welden (NTGent), Kristof Blom (Campo), Johan De Smet (Kopergietery), Kasper Claeys
(De Expeditie)
PODIUMGEZELSCHAPPEN ZONDER ZAAL (structureel gesubsidieerd): Herwig Onghena (les
ballets c de la b / Kabinet K), Vjera Somers (Compagnie Cecilia), Hans Bruneel (LOD), Chokri Ben
Chikha (Action Zoo Humain), Brigitte Mys (Kloppend Hert), Christel Simons (Miet Warlop), Inge
Lattre (Platform K), Sven Ronsijn (Ulthima Thule), Françoise Tiebout (4hoog), Kim Calmeyn
(Victoria Deluxe).
Kerntaak van het zalenoverleg blijft – na de inkanteling in het GKO - zorgen voor een betaalbaar
infrastructuur-aanbod voor het Gentse cultuurgebeuren, met nadruk voor zij die niet over eigen
infrastructuur beschikken. Waar deze kerntaak vroeger werd opgenomen voor een beperkte sector
(de gesubsidieerde podiumsector (theater, dans en performance)) , zal dit voortaan voor de brede
sector moeten kunnen gerealiseerd worden.

Om dit te kunnen doen, hebben we in 2020 een stappenplan ontwikkeld :
Onderzoeken hoe het systeem van podiumdagen kan uitgebreid worden naar de andere
sectoren. Onder andere het ontwikkelen van een info-campagne naar de brede sector toe.
Het sectorbreed in kaart brengen van de noden aan plekken om te werken ,repeteren, tonen,
spelen…En dat alles met een blik op de toekomst
Informatie en transparantie verschaffen omtrent aan gang zijnde en op til staande Gentse
infrastructuur-projecten
Het infrastructuur-aanbod mee stimuleren en creëren
Knelpunten in kaart brengen en mee naar oplossingen zoeken : tijdelijke sluitingen van
zalen bij renovaties, ecologie en duurzaamheid in vaak zeer oude gebouwen, zaalaanbod
voor schoolvoorstellingen, amateursector, socio-culturele sector, presentatie van niet-Gents
artistiek aanbod, ….. Zoeken naar de juiste partners om daar samen aan te werken
( Greentrack (ecologie en duurzaamheid) , Cultuurraad ivm bvb Tijdelijke Invulling van
leegstaande panden, etc …)
Visievorming naar de toekomst toe, met een perspectief van minstens 15 jaar.
In de loop van 2020 werd dit stappenplan uitgewerkt, werden de eerste contacten gelegd, de inhoud
geïntegreerd in bestaande of nieuw opgerichte werkgroepen in de schoot van het GKO, en werden
de eerste resultaten geboekt. Pas in het jaarverslag van 2021 zal blijken welke daadwerkelijke
vooruitgang er is geweest.
Of zoals ook opgenomen in de Landschapstekening:
Voldoende presentatieruimte in Gent voor Gentse artiesten, makers, gezelschappen en organisaties
blijft eveneens een aandachtspunt voor de komende jaren. Mogelijks kan inspiratie gehaald worden
bij de manier waarop dit binnen de podiumkunsten de voorbije jaren vanuit het
“zalenoverlegmodel” met een solidaire collectieve aanpak werd opgevolgd. Het principe is hier om
Gentse gezelschappen zonder eigen ruimte gebruik te kunnen laten maken van de Gentse podia ook als het podiumhuis in kwestie de productie niet in haar programmatie opneemt en hier dus ook
geen uitkoopsom voor betaalt. Door een gelijkgerichte forfaitafspraak en een volume
“podiumdagen” dat hiervoor ter beschikking wordt gesteld, slaagde de (structureel gesubsidieerde)
sector er de voorbije jaren in om tegemoet te komen aan de meest urgente speelnoden van Gentse
gezelschappen. Vandaag valt het op dat een aantal van die gezelschappen de komende jaren wel
over een eigen presentatieruimte zullen beschikken (Expeditie, Kazematten, LOD studio,...) waarbij
de presentatie van gastproducties zeer sterk of zelfs uitsluitend in functie zal staan van het eigen
profiel. Met andere woorden: een niet ongevaarlijke tendens waarbij er presentatieruimte
bijgecreëerd wordt in de stad, maar met podia die zich eerder gesloten opstellen omdat ze zich zo
specifiek artistiek profileren. Een aandachtspunt om nauwgezet op te volgen de komende jaren o.a. door het zalenoverleg podium en de werkgroep Ruimte binnen GKO.
Belangrijk voor 2020: door de situatie rond Covid-19 hebben we in 2020 geen aanvragen
gekregen. Gezien de zalen gesloten waren.(zie ook KOSTEN 2020)

WERKGROEP ‘Ruimte’
Trekkers: Rik Vandecaveye Frederik Sioen en Maarten Soete Leden: Marjoleine Maes, Franky
Devos, Johan De Smet, Robert Monchen, Celine Verkest, Eric Smout, Bram Ghyoot, Lies Leliaert,
Daan Borloo, Daan Vander Steene, Kasper Claeys, Peter Vandenabeele,
Trekkers Deelnetwerken:
Zalenoverleg Rik Vandecaveye
Repetitieruimtes Vincent Welvaert
Ruimte Voor Kunstenaars in de Stad Marjoleine Maes
Arsenaalsite Robert Monchen, Daan Vander Steene
De werkgroep Ruimte buigt zich over volgende issues.
Nood aan ruimte om te tonen
Nood aan ruimte om te werken
Visievorming over Ruimte Delen
Wat met tijdelijke ruimte / invullingen binnen de stadsontwikkeling
Tijdens deze samenkomsten delen we kennis over toekomstige infrastructurele werken op
verschillende sites. * We doen ook aan visie-ontwikkeling over bovenstaande topis.
* zie uitgebreid overzicht in schema hieronder.

WERKGROEP ‘Landschapstekening’
Trekker: Carl Gydé
Tekenaars: Luc Dewaele & Maarten Soete
Leden: Nathalie De Neve, Herwig Ongena, Franky Devos, Johan De Smet, Marijke Leye, Bram
Ghyoot, Lies Leliaert, Anyuta Wiazemsky Snauwaert & Daan Vander Steene
In nauwe samenwerking met Dienst Cultuur werd een opdracht uitgeschreven tot het maken van een
Landschapstekening Kunsten Gent. 5 jaar na de vorige Landschapstekening (2015), en ter
ondersteuning van de dossiers die worden opgemaakt in het kader van het Kunstendecreet
(september voor projectsubsidies en december 2021 voor werkingssubsidies). Deze
landschapsschets moet voeding geven aan organisaties om hun dossiers gefundeerd te schrijven, en
zich te verhouden tot de noden en behoeften van onze stad.
In 2021 zal het traject rond de Landschapstekening geconcretiseerd worden. Maandelijks worden
dan bevragingen uitgestuurd en worden experten samengebracht om dieper in te zoomen op de
noden en behoeften van de sector.
Parallel aan dit traject zal Gents Kunstenoverleg actief deelnemen aan het voortraject rond 'Gent als
Culturele Hoofdstad 2030'. Onder impuls van IDEA Consult en samen met Departement Sport,
Vrije Tijde en Cultuur volgen we de gesprekken met cultuurorganisaties en faciliteren we
bijeenkomsten met Werkgroepen 'Kinderen & Jongeren in de Kunsten', 'Netwerk Diversiteit &
Inclusie', 'Task Force Kunstenaars' … en trio-gesprekken tussen culturele ambassadeurs van onze
stad.

WERKGROEP ‘Dataplatform Creatieve en Culturele Sector: connecteren en delen’
Trekker: Frederik Sioen & Johannes Teerlinck Leden Stuurgroep: Els De Mol, Bram Ghyoot, Ingrid
Willems (Datascouts), Peter Vandermeulen (Samenwerk), Luc Dewaele (Landschapstekening), Eva
Peeters en Nathalie Decoene (Greentrack Gent), Ralph Nafzger (Ministry of Makers)
Wordt voorafgaandelijk uiteengezet:
In november 2019 hebben Stad Gent en vzw Designplatform Gent Oost-Vlaanderen (werknaam
Ministry of Makers) het Makersplatform (https://makersplatform.gent/dashboards/home)
gelanceerd, een online platform voor creatieve ondernemers en makers. Het opzet van het platform
is meervoudig:
- de creatieve community beter in kaart brengen, zichtbaarder maken ▪ meer samenwerking en
kruisbestuiving stimuleren en zo de community versterken ▪ het gebruik van ruimtes en
infrastructuur optimaliseren, door ze zichtbaar te maken en het
gedeeld gebruikt te stimuleren.
Uit contacten met het Gents Kustenoverleg is gebleken dat gelijkaardige noden ook leven in de
cultuursector. Beide sectoren liggen sluiten dan ook nauw op elkaar aan.
Zo onstond bij Gents Kunstenoverleg en Ministry of Makers de wens om het bestaande
Makersplatfrom uit te breiden: door ook de cultuursector mee op te nemen maar ook door extra
functionaliteiten toe te voegen. Zo ontstond het project: “Creatieve én Culturele sector: connecteren
en delen”
Met ‘Creatieve én Culturele sector: connecteren en delen’ wil dit Gents partnerschap een AIaangedreven platform uitbouwen dat de mobiliteit van kunstenaars en makers in de stad Gent
wil stimuleren en versterken.
Gent wordt zoals vele steden in Europa geconfronteerd met grote maatschappelijke uitdagingen op
het gebied van energietransitie, klimaatadaptatie, voedselzekerheid, mobiliteit en maatschappelijk
welzijn. Onze manier van leven, creëren, produceren en consumeren dwingt ons tot een
fundamentele sociaal-maatschappelijke en economische transitie. Dit partnerschap wil het creatief
potentieel aan mensen, middelen en ruimte centraal stellen en radicaal de transitie naar een
regeneratieve economie stimuleren.
Een belangrijke struikelblok hierin is de toenemende druk op het ruimtegebruik. Enerzijds zorgt de
groeiende gentrificatie voor een aanzienlijk verlies van betaalbare plaatsen voor kunstenaars en
makers om te wonen, werken en hun werk te delen terwijl betaalbare ruimtes net essentieel zijn
voor een dynamische, vitale stadscultuur. Anderzijds is er wel ruimte beschikbaar verspreidt over
verschillende sectoren en actoren (private verhuurmarkt, scholen, bedrijven, ...). Het gaat dan vaak
over zogenaamde ‘rest’ruimtes, die ruimtes ingekapseld in een andere functie die niet fulltime
gebruikt wordt (bv. vergaderzalen/auditoria bij bedrijven, ateliers voor dag/avondopleiding, ...). Op
dit moment heeft niemand in Gent zicht op de beschikbare werkplekken, waardoor het potentieel
zwaar onderbenut blijft. Er is een duidelijk nood aan matchmaking om vraag en aanbod aan elkaar
te linken.
Het kersverse Gents Kunstenoverleg neemt hier als overlegplatform van de brede Gentse kunst- en
cultuursector het initiatief om uitwisseling en synergie te stimuleren tussen bestaande projecten en
met We Connect Data een datasysteem te ontwikkelen dat op vrij eenvoudige manier de
gemeenschappelijke noden van de brede culturele sector in kaart brengt, zichzelf actualiseert en

zelfreinigend werkt.
We vertrekken vanuit het bestaande Makersplatform dat door Stad Gent en Ministry of Makers
samen wordt beheerd. En breiden dit uit naar de tweede C van Creatieve en Culturele industrie.
Het delen van ‘ruimte in de stad’ en de achterliggende filosofie van zowel het Makersplatform en
het Gents Kunstenoverleg wordt aangevuld met een ‘tool’ die Samenwerk wil ontwikkelen die
culturele en creatieve makers, mensen met meestal beperkte middelen en snel wisselende behoeften,
snel en goedkoop een tijdelijke werkplek in Gent laat vinden en boeken. Zo ontstaat een digitale
community voor het delen van ruimte: repetitielokalen, kantoorruimte en co-working, kleine en
grote zalen met elkaar verbinden, infrastructuur en gereedschap delen, ... een nieuw model voor de
beperkte ruimte voor kunstenaars in de stad.
Ook Greentrack en hun 56 culturele ledenorganisaties in Gent ondersteunen ‘Making The City’ met
hun expertise in het bijhouden van milieu-indicatoren en het opstellen van actieplannen voor een
sociaal-rechtvaardige toekomst en de impact die de sector realiseert op vlak van klimaatmitigatie en
-adaptatie.
Doelstellingen dataplatform
De database van het Makersplatform aanvullen met de actoren binnen de Gentse cultuursector.
Deze database kan op een vrij eenvoudige manier de brede sector in kaart brengen, de data zijn
actueel en accuraat én wordt de duurzame monitor van het reilen en zeilen.
Het digitaal platform ondersteunt de ecosystemen, brengt stakeholders samen, stimuleert
informatie- en kennisdeling en kruisbestuiving, capteert vraag en stimuleert aanbod. De bestaande
database en user interface worden verder geoptimaliseerd in functie van de noden van de actoren,
vanuit een stakeholder benadering.
Het project zet in op maximaliseren van het gebruik van werkruimte* met als doel: - inspelen op de
grote nood aan (betaalbare) werkruimte - ondersteuning voor de actoren om beschikbare
werkruimte beter te valoriseren (bron van inkomsten) * Werkruimte in de brede zin van het woord:
repetitielokalen, kantoorruimte en co-working, kleine en grote zalen met elkaar verbinden,
infrastructuur delen, ateliers, kunstenaars ruimte geven, expositie/presenteren, ...
We streven naar een open ecosysteem wat toelaat dat ook andere initiatieven – op basis van de
geproduceerde data – waarde toevoegen aan de gebruikerservaring. Dit willen we bereiken door de
data als open data beschikbaar te stellen. De toepassingen daarvan kunnen gaan van een
projectpartner die de data vrij kan gebruiken (bijv. om deze te verwerken in de eigen
beleidsrapportage) tot een wakkere burger die hiermee aan de slag gaat (bijv. door een app te maken
die de data op een vernieuwende manier ontsluit) en alles ertussen. Deze aanpak vermijdt ook
“vendor lock-in”; het garandeert dat de data beschikbaar zijn voor een eventuele toekomstige
andere leverancier en niet opnieuw moeten worden bevraagd bij de burger.
Sectoroverschrijdende cross-overs stimuleren: kruisbestuiving creatieve én culturele sector (GKO &
MoM) duurzame cultuurinfrastructuur (Greentrack), ...

WERKGROEPEN in opstart in 2020
* deze werkgroepen kennen een opstart of doorstart in 2021
Werkgroep ‘Ticketing’ – Digitaal
Trekker: Kurt Melens & Ilse Everaert
WERKGROEP ‘Jongeren en Kinderen in de Kunsten’
Trekkers: Johan De Smet (Kopergietery) en Sofie Mercier
WERKGROEP ‘Gents Circusoverleg’
Trekkers: Els Veraverbeke, Bauke Lievens, Celine Verkest, Matthias Vermael & Steven De Jonge
WERKGROEP ‘Beeldende Kunsten in Gent’
Trekkers: Patrick Allegaert, Marjoleine Maes en Anyuta Wiazemsky Snauwaert
WERKGROEP ‘Audiovisuele Kunsten in Gent’
Trekkers: Sofie Mercier & Celine Broeckaert

CORONA ACTIES ‘Task Force Cultuur’ / ‘Task Force Kunstenaars’ / 'Gentse Cultuurzomer' /
‘Covitesse 6’ / ...
Task Force Cultuur
Tijdens wekelijkse of 2-wekelijkse meetings kwam de Gentse culturele sector via ZOOM samen om
de actuele stand van zaken te bespreken rond de corona-maatregelen. Zowel op federaal niveau en
de consequenties van de beslissingen binnen het Overlegcomité, als op stedelijk niveau via Kerncel
Cultuur en Evenementen van de Stad Gent.
Verder was er opnieuw plaats voor kennisdeling rond het praktisch omgaan binnen de nieuwe
realiteit van COVID-19.
zie ook bijlage 'Corona Pact' achteraan dit document. Opgesteld binnen Task Force
Cultuur.
Task Force Kunstenaars
Ook kunstenaars uit verschillende disciplines vonden elkaar om de moeilijkheden binnen deze
nieuwe realiteit te bespreken.
Getuige daarvan de brief van Alain Platel die ten aanzien van het bestuur van Gent werd opgesteld.
Zie ook in bijlage.
Gentse Cultuurzomer
Gents Kunstenoverleg nam in de bizarre zomer van 2020 het initiatief om er toch een culturele
zomer van te maken. Een laagdrempelig concept om toch voor werk en inkomsten voor de artiesten
te zorgen.
Hiervoor werd de website uitgebouwd tot een platform.
De extra middelen van 5.000 euro door de Stad Gent werden gebruikt voor website, nieuwsbrief,
artwork logo en communicatie in het algemeen.
Storyboard Gentse Cultuurzomer 2020
Gentse cultuurzomer 2020 – een initiatief van Gents Kunstenoverleg, samen met honderden
kunstenaars, (sociaal-) culturele organisaties, kunsthuizen, musea en cultuurmedewerkers!
Boek een Gentse artiest
Koop een Gents kunstwerk
Steun ons platform
Boek een Gentse artiest
Een (semi)-professionele Gentse muzikant, acteur, dichter, circusartiest, stand-up comedian,
poppenspeler, … of een wandeling met gids, een workshop, … in jouw bedrijf, voor jouw
vereniging, bij jou thuis of in de straat?
Het kan! En wij helpen jullie daarbij.
En jij helpt de Gentse artiesten!

Of
Koop een Gents kunstwerk
Geniet voor altijd van een uniek werk van een Gentse schilder, fotograaf, beeldend kunstenaar.
Koop het werk online of met een offline bezoek aan het 'Zomersalon 2020: buy local' in de
Kunsthal.
Steun zo de Gentse kunstenaars!
Of
Steun ons platform
Doneer een bijdrage op onze growfunding zodat we de Gentse artiesten ook tot bij organisaties
kunnen brengen met een beperkt budget (jeugdzorg, voedselbedeling, armoedebestrijding, sociaal
werk, speelpleinwerking, ...)
Een Gentse Cultuurzomer voor iedereen. Voor en door de Gentenaren.
Vele kleine activiteiten maken één solidair geheel!
Hoe werkt het? (zie infografiek)
Surf naar www.gentsecultuurzomer.be en wij matchen jouw vraag aan de Gentse kunstenaars
Breng cultuur tot bij jou. De Gentse Zomer 2020! Eentje die je niet zal vergeten!!
Het onderdeel: “Koop een Kunstwerk” werd een groot succes. Een samenwerking met Kunsthal
Gent en meer dan 50 andere culturele partners .
---BUY LOCAL – ZOMERSALON 2020 KLOPT AF OP 5.000 BEZOEKERS EN 125.000 EURO
VOOR GENTSE KUNSTENAARS
Meer dan 5.000 bezoekers en 210 verkochte werken, samen goed voor exact 125.179 euro, maakten
de eerste editie van Zomersalon in Kunsthal Gent een groot succes!
Samen met de Gentse Cultuurzomer, een initiatief van Gents Kunstenoverleg, en meer dan 50
andere culturele partners lanceerde Kunsthal Gent begin juli een opmerkelijke oproep: steun Gentse
kunstenaars die het moeilijk hebben door de coronacrisis. 587 kunstenaars, twee keer meer dan
verwacht, schreven zich in voor een groots opgezette tentoonstelling. Zomersalon 2020 werd zo een
dwarsdoorsnede van de diverse Gentse beeldende kunstscène.
“Het is een moeilijke tijd om je als kunstenaar staande te houden. Deze expo was echt een welkom
duwtje in de rug. ”: Textielkunstenares Elena Vloeberghen (1993°)
BUY LOCAL, de baseline van de eerste editie van Zomersalon, heeft zijn effect niet gemist. Een
uur nadat de website online ging werden de eerste werken al verkocht. Zeven weekends later
wisselden niet minder dan 210 kunstwerken van eigenaar, samen goed voor liefst 125.179 euro.
Deze verkoop overtreft alle verwachtingen en gaat integraal naar kunstenaars met een stevige band
met de stad. Ook bij de kopers valt de Gentse connectie op: 127 van de 210 verkochte werken
werden gekocht door Gentenaars.
“Wat ik echt geweldig vind aan Zomersalon 2020 is dat er zoveel verschillende kunstwerken zijn,
aan zoveel verschillende prijzen. Dat maakt het toegankelijk voor iedereen.” Kathleen, koper van
een kunstwerk op Zomersalon 2020

MEER DAN 5.000 BEZOEKERS
Meer dan 5.000 nieuwsgierige bezoekers kwamen Gentse kunst ontdekken op Zomersalon 2020.
Met de nodige maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus kon dat ook veilig gebeuren.
“Zomersalon 2020 toont dat Gentenaars helemaal klaar zijn om uit hun kot te komen voor cultuur
én dat dit ook op een veilige manier mogelijk is.” Marjoleine Maes, Kunsthal Gent
----

Covitesse 6: artistiek versneller van solidariteit
De Gentse culturele sector springt in de bres voor het welzijn van de Gentenaars met een
artistiek belburo, interGenties van Genteniers, Covitrine, De Armste Week en nog veel meer.
Een ganse winter lang licht en warmte in de Gentse wijken!
Persconferentie via ZOOM op dinsdag 1 december op 11u45 – #gentoverwintert #covitesse6
Het Gents Kunstenoverleg en de Dienst Ontmoeten en Verbinden slaan de handen in elkaar om zo
buurtinitiatieven via cultuur met elkaar te verbinden. Of hoe de kracht van artistieke verbeelding
aan het werk van buurtwerk, wijkregie, ouderenzorg, jeugdzorg, ziekenzorg, … gekoppeld wordt.
Cultuur als oplossing. Samen, solidair, artistiek en positief!
Muzikant Frederik Sioen, coördinator van het Gents Kunstenoverleg, en zijn collega Nathalie Van
Laere van netwerk 'Diversiteit en Inclusie' spraken tal van culturele, sociale en welzijnsorganisaties
aan. Samen met de creatieve bende van Collectief Verhalen vzw en trekkers Stefaan De Winter
'handelaar in onzin', Aristide Bandora van Abstrkt Events, actrice Jits Van Belle, nachtburgemeester
Edmond Cocquyt, Cirq vzw, Refu Interim en vele anderen ontstond Covitesse 6, artistieke
versneller van solidariteit.
‘Covitesse 6, Artistieke Finesse, Geene Stress, 't Es Wa Dat Es, Zesde Vitesse’

Warme telefoongesprekken met Belburo Covitesse 6
Het hart van Covitesse 6 bevindt zich in Theater Arca, meteen ook de uitvalsbasis van de
Genteniers. Het belburo wordt uitsluitend bemand door kunstenaars. Wie er nood aan heeft, kan
elke woensdag- en vrijdagavond tussen 17 en 21 uur inbellen of inzoomen. Via een klein liedje, een
gedicht, een kortverhaal, een portrettekening, een beweging, … ga je in gesprek met een bekende of
minder bekende artiest. Een verrassing, een intiem moment, een warm gesprek als hart onder de
riem.
Op andere dagen organiseert 'Covitesse 6' speciale belsessies naar Gentse woonzorgcentra,
ziekenhuis Jan Palfijn voor het zorgpersoneel, jongeren die het moeilijk hebben, kwetsbare
ondernemers, … .
Bel op woensdag-en vrijdagavonden van 17u tot 21u naar 09/274.52.77 of ZOOM – Link op
www.covitesse6.be

Genteniers op interGentie in de wijken
Tijdens de weekends in december en januari trekken de Genteniers er op uit. Samen met de
buurtwerkers en de wijkregisseurs gaan ze van 'deur tot deur' en doen ze artistieke interventies bij
de Gentenaar, elke weekenddag in een andere wijk. Ook de medewerkers van de Lokale
Dienstencentra gaan samen met vrijwilligers en warme buren op pad en leggen een 170-tal
winterbezoeken af bij de meest eenzame buurtbewoners. Zij krijgen een attentie aan huis én een
stoepbabbel.
Wim Claeys stoft zijn Gentse Fiesten-liedjes af, de 123-take-away-piano rijdt door de straten,
Circusplaneet stuurt Nila Hoop, Cirq begeleidt ons met de Afstandsambtenaren, Refu Interim zorgt
voor artiesten en stewards, …. . Van deur tot deur, maar vanop afstand.
Breng zelf ook licht en warmte in de wijken
Gentenaars kunnen een steentje bijdragen door ook zélf licht en warmte in hun buurt te verspreiden.
Haal je creativiteit naar boven en versier samen met je gezin, buren of collega’s je raam (thuis of op
het werk), je gevel, je voortuin … met witte lichtslingers, lampionnetjes, witte lichtjes … Zo zaai je
in deze donkere dagen lichtpuntjes van warmte en solidariteit in je buurt. Met deze gloed van wit
licht brengen we warmte in de stad én steken we de zorgsector een verdiend hart onder de riem.
Zo toon je ook dat je er bent voor je familie, vrienden, buren en collega’s! Afstand moet nog even,
maar we laten elkaar niet los. Kleine dingen kunnen hierbij een groot verschil maken: een
boodschap doen voor je buur, op afstand een deugddoend praatje slaan …
Alle info hierover op stad.gent/gentoverwintert
Kunst in de wijken met Covitrine
In tijden waarin musea de deuren tijdelijk moeten sluiten of beperkt bezoekers kunnen ontvangen,
brengt COVITRINE de Gentse musea en hun collecties naar de straten en wijken. Doorheen de stad
worden 200 COVITRINE-boxen verspreid. Dat zijn telkens 22 affiches met daarop het verhaal van
een kunstwerk of object uit één van de musea in Gent.
De affiches komen aan de ramen van buurtbewoners en maken van jouw dagelijkse wandeling in de
buurt een verwonderende, verbindende, troostende en artistieke tentoonstellingsroute. Elke affiche
brengt een verhaal in het Nederlands maar doet dat ook in één andere taal (van Farsi tot Frans, van
Arabisch tot Koreaans).
COVITRINE is een project van Covitesse 6 en in samenwerking met Design Museum Gent, De
Wereld van KINA, GUM, Historische Huizen Gent, Huis van Alijn, Industriemuseum, Kunsthal,
MSK Gent, Museum Dr. Guislain, S.M.A.K. en STAM.
Een COVITRINE-box aanvragen voor jouw straat of buurt kan vanaf 1 december 2020 via
www.degentsemusea.be(zolang de voorraad strekt).

De Armste Week
Kerstmis wordt ondanks corona een feest, maar niet voor iedereen. Voor heel wat mensen zal de
week voor Kerstmis niet de warmste maar wel de armste week zijn.
Het Gents Solidariteitsfonds, dat bestaat uit 13 verschillende organisaties, ondersteunt sinds de
eerste lockdown zo’n 11.000 kwetsbare gezinnen en individuen. Nu corona het deze kerstperiode
nog eens moeilijker maakt voor zij die het al niet breed hadden, wil het Gents Solidariteitsfonds een
wel heel speciale inzameling organiseren.
Samen met cirQ en Covitesse 6 slaan ze de handen in elkaar en dagen de Gentse burgers en
verenigingen uit om bij hun gezin, familie, straat, buurt-, sport- of andere vereniging centen in te
zamelen. Centen die gebruikt worden om winkelbonnen te kopen voor de vele kwetsbare gezinnen
die bij de verschillende organisaties van het Gents Solidariteitsfonds over de vloer komen.
Winkelbonnen die mensen op hun beurt dan weer kunnen omruilen bij een groep lokale Gentse
handelaars. Ook wil het Gents Solidariteitsfonds graag een kerstgeschenk, wat schoolgerief of kledij
kopen voor de maatschappelijk meest kwetsbare kinderen.
Als jij je voor deze uitdaging engageert, nodigen wij je graag uit op 19, 20 en 21 december 2020 in
theater Arca, voor de gelegenheid omgetoverd tot een coronaveilige studio.
Doe jij mee met de (w)armste week?
We maken er drie dagen lang web-televisie en willen graag horen hoe de inzameling voor jou of je
vereniging is verlopen, wat solidariteit voor jou betekent, of gewoon waarom jij het de max vindt
om in Gent te leven.
Doe je mee met de (w)armste week, surf naar: www.dearmsteweek.be
Covitesse 6 is een initiatief in samenwerking met de Stad Gent, Gents Kunstenoverleg, Collectief
Verhalen, Cirq, Refu Interim, 123-piano, Abstrkt Events, Gri Gri Music, Gents Solidariteitsfonds
voor Gentenaars in Moeilijke Tijden, Victoria Deluxe, NTGent, VOEM, Theater Boutique, Gent
Festival Van Vlaanderen, GUM, Design Museum Gent, De Wereld van KINA, Huis van Alijn,
Industriemuseum, Kunsthal, Museum Dr Guislain, S.M.A.K., MSK Gent, STAM, Vooruit,
Handelsbeurs, Campo, Compagnie Cecilia, In-Gent, Enchanté, Allez Chantez, Gent Bougement,
Burgerplicht, Kopergietery, Graffiti vzw, Circusplaneet, De Centrale, Overkop, Klaprozen vzw, …
(elke dag nieuwe medestanders).
Met ondersteuning van AVS, VDK, Unizo Oost-Vlaanderen, Vlaamse Overheid, Energent, Quatre
Mains Piano's, Roman, Mokja, en De Lorelei.

2021 WAT KOMEN ZAL
In 2021 wordt de werking van Gents Kunstenoverleg verder uitgebouwd. Niet alleen door meer
actoren in het culturele veld te betrekken bij de infomomenten van de verschillende werkgroepen,
maar ook door in de diepte een aantal dossiers uit te werken:
Landschapstekening Kunsten Gent 2021
Dataplatform Creatieve en Culturele Sector: connecteren en delen
Cultuurplatform Arsenaalsite
Deelname aan voortraject Culturele Hoofdstad 2030
Deelname aan Projectteam Jongerenhoofdstad 2024
We zullen de verschillende werkgroepen mee ondersteunen en faciliteren waar nodig, zeker deze
in opstart. In het najaar vragen we alle werkgroepen om op basis van de Landschapstekening
Kunsten Gent aan visie-ontwikkeling te doen.
Daarnaast zal Gents Kunstenoverleg zich blijvend richten op zijn kerntaken: samenwerkingen
stimuleren en faciliteren en dit binnen de Gentse kunst-, cultuur en erfgoedsector, tussen deze
sectoren en andere sectoren (toerisme, onderwijs, economie, stadsontwikkeling, media, ...) en tussen
de Gentse kunstensector en in nauw overleg met de overheden.
Een aantal acties zoals het Zomersalon BUY LOCAL, en de Armste Week krijgen een vervolg, en
we willen natuurlijk de vinger aan de pols houden om op de actualiteit in te kunnen spelen.
Vanaf 2022 willen we de organisatiestructuur van Gents Kunstenoverleg verder uitbouwen.
Momenteel wordt er gedacht aan een een bijdrage van ondersteunende partners om het
werkingsbudget uit te breiden en zodoende beter in te zetten op de organisatie van het overleg, de
communicatie, de kennisdeling en het opzetten van gezamenlijke acties.
Benieuwd naar wat komen zal. Vol goede moed en enthousiasme voor een meer verenigde Gentse
cultuursector.

BIJLAGE // Coronapact Gent: bakens voor een culturele toekomst
‘Kan kunst de wereld redden?’ was de provocerende slogan van Antwerpen als culturele hoofdstad
in 1993. Antwerpen heeft zich toen overtuigend in de voorhoede van het kunstenveld
gepositioneerd. Iets meer dan 25 jaar later moeten we de slogan van toen zowat omdraaien: ‘Kan
corona de cultuur redden?’. Anders gezegd: hoe kunnen we tijdens deze crisis bakens uitzetten die
de toekomst van Gent, als stad van kennis en cultuur, garanderen?
Het belang van kunst en cultuur voor Gent wordt door covid-19 eens te meer op de proef gesteld.
Antwoorden moeten geboden worden voor de kwetsbare en levensbedreigende situatie van heel wat
kunstenaars, cultuurwerkers, instellingen en organisaties, groot of klein, professioneel of drijvend
op voluntarisme, met of zonder subsidies... En dat op korte termijn. Nu dus.
Maar even belangrijk is dat er een visie en engagement kunnen uitgezet worden voor het komende
decennium. Het jaar 2030 is sowieso betekenisvol als het jaar waarin Gent wil fungeren als
Culturele Hoofdstad van Europa.
Corona is dus een uitnodiging om de cultuur te ‘redden’, in de zin dat het ons vragen scherper kan
doen formuleren. Waar is het ons werkelijk om te doen? Waar willen we in de toekomst als cultuur
verder op inzetten, ermee rekening houdend dat corona slechts een symptoom is van een
veranderende wereld met grote uitdagingen: diversiteit, klimaat, ongelijkheid, onverschilligheid...?
Maar laat ons beginnen bij het begin. In Gent hebben we een pact nodig dat het huidige bestuur en
de cultuur verbindt om binnen de huidige legislatuur een basis te leggen voor de toekomst,
ingegeven door het feit dat er weinig sectoren zijn die zo hard getroffen zijn als de culturele sector,
en ten tweede rekening houdend met het feit dat zelfs in normale omstandigheden de culturele
sector een kwetsbare sector is. Een Coronapact, kortom.
Enkele vaststellingen die dit legitimeren:
Uit het grote aantal van culturele spelers, kunstenaars en kunstwerkers in de stad Gent kan
geconcludeerd worden dat cultuur tot de kern van de beleving van een stad als Gent behoort.
De lockdown heeft duidelijk aangetoond dat een stad zonder cultuur en evenementen geen
levendige plek is, maar een fantoomstad.
Uit de diversiteit van initiatieven in Gent kunnen we afleiden dat het belang van cultuur ligt
in zijn verbindende kracht, in het genereren van een platform waarbij smaken en meningen
sterk mogen verschillen
Aangezien corona ons als stad nog lang zal achtervolgen, is het noodzakelijk een
gemeenschappelijke visie en klimaat te ontwikkelen waarbinnen maximale garanties kunnen
worden ingebouwd om de leefbaarheid voor maker en gebruiker mogelijk te maken.
Het erkennen van het belang van cultuur is, naast het inschatten van technische en financiële
behoeftes, ook een belangrijke inhoudelijke erkenning, waarbij cultuur vaak de sociale
motor is voor verbeelding, verdraagzaamheid, experiment, empathie, vernieuwing,
verandering... en duidelijke en talrijke linken heeft met sectoren als onderwijs, economie,
welzijn, horeca, beleidsparticipatie, mobiliteit, ... . Cultuur bevindt zich in het hart van onze
stad.
Het Gents Kunstenoverleg en de Cultuurraad Gent hebben een zo breed mogelijke bevraging
georganiseerd om dit vanuit onze sector concreet te maken. We komen vanuit onze achterban tot
volgende engagementen:

We streven naar een maximale ondersteuning van alle cultuurwerkers van de stad. We doen dit door
de verliezen naar aanleiding van de coronacrisis te compenseren, door de heropstart van culturele
activiteiten te faciliteren en te continueren, en door alle ondersteuningsmechanismen prioritair in te
zetten om de sector te verduurzamen in het bijzonder op vlak van diversiteit, fair practice en
gelijkwaardige, solidaire behandeling.
De transitie van onze sector moet leiden tot nieuwe sociale en culturele evenwichten. De huidige
crisis grijpen we aan om versneld, gericht en solidair op dit streven in te zetten.
Elke investering in de toekomst van de Gentse cultuur- en eventsector draagt de sporen van dit
specifieke impulsbeleid en legt mede de basis voor een unieke Gentse invulling van grotere
stadsbrede cultuurprojecten zoals de kandidatuur 'Culturele hoofdstad van Europa'.
Elk initiatief beoogt de versterking van de cultuursector, het kunstenoverleg en zijn cultuurwerkers
en moet het draagvlak voor cultuur bij de Gentenaar verhogen, ook door in te zetten op
domeinoverschrijdende projecten die de link met onder meer onderwijs, armoedebestrijding,
stadsontwikkeling,... helder maakt . Daarom moet ook volop ingezet op de cultuurparticipatie in alle
Gentse wijken en het bereik van alle Gentenaars.
Dit Coronapact beperkt zich niet tot een intentieverklaring maar wil -gezien de urgente situatie concrete acties koppelen aan engagementen op korte, middellange en lange termijn. De alliantie die
we tussen sector en de stad nastreven krijgt op die manier een bindend karakter en zou snel tastbare
resultaten moeten opleveren.
Op volgende vijf terreinen willen we in samenwerking met de stad een dubbele uitdaging aangaan:
als sector overleven én van betekenis zijn. De acties geven de dynamiek weer waarmee we met dit
pact -samen met vele andere actoren- de stad in de nabije toekomst willen vormgeven.
1. Een Task Force Cultuur
We werken samen in een Task Force Cultuur om de sector door de crisis en de coronagolven te
loodsen en bereiden ons voor op een co-existeren met het virus en een nieuwe realiteit van cultureel
ondernemen. We leggen de horizon op 2030 en bereiden zo de stadsbrede dossiers voor.
We doen dit in een open en transparante overlegstructuur samen met de stedelijke overheid, zijn
administraties en met de praktische, organisatorische en inhoudelijke ondersteuning van de
cultuurdienst.
2. Een veerkrachtige sector en beheersbare activiteiten
De politieke verantwoordelijken garanderen de realisatie van alle geplande cultuuractiviteiten die
corona proof en conform de onderhandelde sectorgids en aangepaste draaiboeken voorbereid zijn.
We geven alle kansen aan de landelijke platformen (Crisiscel Cultuur Vlaanderen) en
belangenbehartigers (oKo, Sota, Artiestencoalitie, Live Sector Overleg, Corona Task Force
Evenementen, ...) die in overleg met experten en hogere overheden veiligheidsrichtlijnen bepalen en
grotere publiekscapaciteiten bepleiten. In een wisselende virologische context dienen we uit te gaan
van eenduidige maar ook proportionele maatregelen. Gedragen maatregelen hebben immers meer
effect. Lokale uitzonderingsmaatregelen en besluitvorming worden altijd genomen in overleg met
de sector, en in proportionaliteit met het probleem en de virologische expertise.
De Task Force Cultuur wordt dan in spoed bijeengeroepen en geconsulteerd.

3. Een impuls- en stimuleringsbeleid op maat
We verwelkomen een stimuleringsbeleid dat maximaal het investeringsrisico wegneemt bij makers
en organisaties.
We steunen in het bijzonder alternatieve productie- en presentatieconcepten, innovatieve
projecten, ... en zetten gericht in op de meest kwetsbare cultuurwerkers of doelgroepen:
schoolverlaters, de jongste generatie kunstenaars, niet-gesubsidieerde participatiegerichte
initiatieven, jongeren met migratieachtergrond, niet-georganiseerde groepen,...
Periodieke projectsubsidies met een vereenvoudigde reglementering en administratieve afhandeling
moedigen individuele makers en gezelschappen op regelmatige basis aan tot creatie.
We zetten verhoogd in op cultuurinitiatieven in de wijken en op de participatie van bewoners en
moeilijk bereikbare groepen. We streven in alle initiatieven de superdiversiteit na die in de straten
van Gent allang een realiteit is.
Ook vanuit andere beleidsdomeinen hebben we aandacht voor culturele spelers. De kunst - en
cultuurpraktijk weet zich immers voortdurend geconfronteerd met sociaal-economische, juridische,
ecologische, ... problematieken.
4. Ondersteuning, compensatie en zorg voor de cultuurwerker.
Artiesten, cultuurwerkers en initiatiefnemers mogen niet de dupe zijn van geplande activiteiten die
door de epidemiologische situatie geannuleerd worden.
Beloofde middelen mogen niet wegvallen of verminderd worden. Ze blijven beschikbaar voor alle
geleverde prestaties en/of voor toekomstige realisatie.
Premies- of compensaties worden zo veel mogelijk gelijkvormig aangewend. (zoals bij het systeem
van terugbetaling van tickets voor bepaalde activiteiten)
Gesubsidieerde kunstenorganisaties dragen via het algemene noodfonds voor cultuur en allerlei
steunmaatregelen zorg voor de gelieerde kunstenaars uit het artistieke programma én de
medewerkers verbonden aan de werking.
We ontwikkelen daarnaast een lokaal noodfonds voor cultuur in Gent. We werken een financiering
(en beheer) van dit lokaal noodfonds samen uit met alle actoren. De middelen van de Vlaamse
overheid voor het lokaal noodfonds vormen een eerste basis van dit lokaal noodfonds, maar ook
bijkomende middelen worden onderzocht.
De middelen van het lokale noodfonds moeten maximaal ingezet worden voor de verliezen en de
overlevingsmogelijkheden van alle andere Gentse cultuurwerkers.
Het lokale noodfonds zet prioritair in op de materiële en mentale noden van individuele
kunstenaars, freelancers, niet-landelijk gesubsidieerde organisaties en focust op de grootste
zichtbare en onzichtbare slachtoffers van de crisis.
We hebben eveneens oog voor de psychische gezondheid van cultuurwerkers. We werken
hieromtrent samen met de geestelijke gezondheidszorg en de toepasselijke partnerorganisaties.
5. Overleg, delen en studie
We tekenen binnen de Task Force Cultuur voor een intens en frequent overleg over de
opportuniteiten die deze crisis en de nabije toekomst met zich meebrengen.
We zoeken maximaal naar mogelijkheden om infrastructuur, werkmodellen en methodes,
communicatie-instrumenten, .... te delen.
In lijn met de opdracht 'Gentse Landschapstekening' (in process) wordt een impactstudie opgezet.

Bedoeling is om zo snel mogelijk de (ruwe) gegevens over de impact van de crisis te verzamelen en
te delen met sector, pers en publiek.
Een grondige toekomstgerichte analyse van het huidige landschap kan de nodige, strategische
informatie opleveren voor nieuwe plannen, opportuniteiten en (gedeelde) beleidsdossiers.
En er voor zorgen dat we als sector en stedelijke, overheid voldoende voorbereid zijn op de
geplande wijzigingen binnen het kunstendecreet en de nieuwe structurele subsidieronde voor de
beleidsperiode 2023-2027.
De sterktes van de Gentse cultuursector, verbindingskracht en creativiteit, én het vermogen van
sector en stad om met deze coronacrisis om te gaan, zullen ook de nodige input leveren voor een
gedegen invulling van het programma 'Culturele hoofdstad van Europa'.
Tot genoegen, Gents Kunstenoverleg, Cultuurraad Gent en tal van Gentse culturele organisaties en
kunstenaars

OPEN BRIEF AAN HET STADSBESTUUR VAN GENT
EEN PLEIDOOI VOOR GENT ALS CORONA CULTURELE HOOFDSTAD
Beste bestuursleden van de stad Gent,
Hierbij willen wij u melden dat wij al geruime tijd voluit werken aan een snelle en corona veilige
heropbouw van het culturele leven in onze stad.
Als voorbeeld van hoe efficiënt democratie soms kan werken, is corona een cynische lakmoesproef
gebleken: in principe treft het iedereen. Na de shock van een eerste lockdown gaat het stof
langzaam liggen en begint men zicht te krijgen op het verloop van zo’n crisis. In afwachting van
een vaccin dat een échte doorbraak zou kunnen forceren worden nu de risicogroepen getraceerd,
krijgt men zicht op waar brandhaarden ontstaan en hoe die kunnen worden aangepakt, worden
veiligheidsmaatregelen geforceerd en komt (vooral) het (economisch) leven weer op gang.
(hoeveel langer zal het duren vooraleer we mekaar weer zorgeloos gaan kunnen omhelzen en
kussen?)
Het wordt ook stilaan duidelijk dat het systeem van heropstarten nog serieus kwakkelt en vooral de
cultuursector blijft daarin zwaar getroffen. Ondanks een gedetailleerd script van maatregelen om
een voorstelling of concert coronaproof te maken, worden evenementen op het laatste moment toch
nog geschrapt of gewoon niet toegelaten. In de ene stad zelfs al wat méér en haastiger dan in de
andere (met dank aan het Gentse Stadsbestuur dat niet direct meestapt in een oorlogslogica).
De frustratie is enorm en stilaan komt de sector ook in verzet. Het contrast tussen de volle
vliegtuigen en de lege zalen is stuitend geworden, de verhalen van muzikanten die hun instrument
moeten verkopen om hun rekeningen te kunnen betalen, onverdraaglijk. Het gratis delen van
cultuur=troost via de sociale media (een dansje vanuit de badkamer, een liedje vanuit de keuken …)
wordt stilaan beledigend.
Voor het eerst hebben we een minister van Cultuur die zich durft te outen als operaliefhebber, maar
toch blijft de indruk dat wij voor de politiek weinig betekenen. Rechts omschrijft ons in elk geval
als een linkse hobby voor subsidieslurpers, en links gaat ervan uit dat we zéker niet voor rechts en
dus sowieso voor hen gaan stemmen. Maar luid en duidelijk willen we alvast dit laten horen: termen
als links of rechts kunnen ons al lang geen éne moer meer schelen! Let’s get over dit negentiende
eeuwse partijsysteem, net zoals we snel het middeleeuws oppositie voeren moeten afschaffen. Zeg
niet meer: gij hebt een goed idee dus ik ga u pootje lappen, maar wel: gij hebt een goed idee, ik heb
er ook één en samen zorgt dat voor: drie goede ideeën om uit te proberen.
Wie kan eens en voor goed uitleggen dat er alvast hier in België geen voetbalploeg, bedrijfswagen
of vliegtuigmaatschappij, geen havensector, telecomspeler, kip of koe is die niet rechtstreeks of
onrechtstreeks van overheidswege ondersteund wordt met subsidies (of investeringen, naargelang
de sector waarover men spreekt)
Wie bewijst met een ferme powerpoint dat nogal wat subsidieslurpers tegenwoordig ondernemers
geworden zijn die elk jaar betere cijfers kunnen voorleggen en zélf òòk sociale bijdragen en
belastingen betalen. En toch is dat niet wat men in de eerste plaats van de kunsten moet verwachten:
dat het economische winst oplevert.
Welke politicus of politica legt zijn en haar kiezers uit dat als de culturele sector wordt droog
gelegd er morgen een leger aan werklozen op den dop zal staan of bij het OCMW zal aankloppen?
Wanneer men dat ten volle zal beseffen, wordt cultuur dan misschien wél een verkiezingsthema?

Kunstenaars beschikken niet over tractoren om op een dag de invalswegen naar Brussel te
blokkeren. Maar we zijn goed in het crocheteren van verbindingen tussen mensen, het verlenen van
troost en hoop, we kunnen mekaar doen lachen of schreien en worden betaald om creatieve
oplossingen te bedenken. In het vinden van antwoorden op maatschappelijke vragen omtrent macht
– diversiteit – gendergelijkheid – fair trade – klimaatproblemen – dekolonisatie … nemen wij
regelmatig het voortouw. En ook het samen werken met bedrijven en banken is niet langer een
taboe ...
Beste Stadsbestuur van Gent, ons werd verteld dat Gent kandidaat is om in 2030 culturele hoofdstad
te worden. Een grote groep artiesten en hun kompanen staan nu al klaar om dat gebeuren
constructief mee uit te denken en vorm te geven: laat ons dus onderweg niet achter, laat ons niet
verzuipen, zet ons niet tegen mekaar op, gebruik ons! En ons eerste voorstel is: laat ons nu metéén
al werk maken van Gent als de Corona Culturele Hoofdstad. Van de wereld als dat moet!
Alain Platel
en tal van Gentse kunstenaars uit verschillende disciplines

