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Samenwerkingsovereenkomst tussen de Stad Leuven, 30CC vzw en 
stadsgezelschap het Nieuwstedelijk vzw 

 
Tussen 
 
Stad Leuven, vertegenwoordigd door de heer Mohamed Ridouani, burgemeester en de 
mevrouw Geertrui Vanloo, algemeen directeur,  
hierna “stad Leuven” genoemd,  
 
en 
 
30CC vzw met zetel te 3000 Leuven, Professor Van Overstraetenplein 1, vertegenwoordigd 
door mevrouw Denise Vandevoort, voorzitter en de heer Yves Gasia, secretaris 
hierna “30CC” genoemd, enerzijds 
 
en 
 
het Nieuwstedelijk vzw met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom 4, vertegenwoordigd door 
mevrouw Tine Verhelst, voorzitter en de heer Stijn Devillé, algemeen directeur, 
hierna “convenantpartner” genoemd, anderzijds 
 
wordt, voor de periode vanaf 1 januari 2022 tot en met 31 december 2025, een 
samenwerkingsovereenkomst afgesloten.  
 
De stad Leuven sluit met welbepaalde Leuvense professionele culturele productiehuizen die 
worden erkend binnen het kunstenbeleid van de Vlaamse Gemeenschap een convenant af 
als Stadsgezelschap. Het gaat hierbij duidelijk om partners die zich op basis van hun werking 
verbonden hebben met en verankerd hebben in de stad en regio en die hun administratieve 
zetel op het grondgebied van Leuven hebben. Door hun werking, activiteiten en initiatieven 
verdiepen en verbreden zij het aanbod in de stad en in Vlaanderen. De stad Leuven 
beschouwt hen dan ook als bevoorrechte partners die meewerken aan de culturele 
eigenheid van de stad.en de uitstraling in regio en Vlaanderen.  de  
 
In het stedelijke meerjarenplan 2020-2025 wordt gestipuleerd: “Ondersteunen van 
organisaties en instellingen die mee zorgen voor een rijk en divers cultuuraanbod.” Een 
operationalisering van deze doelstelling is het afsluiten van een convenant met een aantal 
Leuvense productiehuizen. 
 
Algemene afspraken  
 

1. informatiedoorstroming - kennisuitwisseling 
 

a. vanuit de convenantpartner 
 
De convenantpartner bezorgt een kopie van de (subsidie)dossiers opgemaakt in het kader 
van het kunstendecreet aan de stafdienst van de directie cultuur van de stad Leuven. Dit 
geldt zowel voor aanvragen als verslagen en afrekeningen. 
 
 

b. vanuit de stad 
 
De stad bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele info over het stedelijk beleid 
inzake cultuur.  
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c. vanuit 30CC 
 

30CC bezorgt aan de convenantpartner de nodige actuele en relevante info over het artistiek 
beleid van het cultuurcentrum.  
 

2. Overlegmomenten 
 

De convenantpartner engageert zich om actief deel te nemen aan het overleg mbt het 
cultuurgebeuren in Leuven, op initiatief van de directie cultuur.  
 
De samenwerking met 30CC verdient specifieke aandacht. Er zal minimum eenmaal per jaar 
worden nagegaan hoe de samenwerking kan evolueren.  
 
De convenantpartner is lid van verschillende officiële overlegorganen in Leuven zoals de 
deelraad kunsten, … en speelt daarin een actieve rol. 
 
De convenantpartner neemt een actieve rol op in het culturele veld onder andere door 
deelname aan verschillende overlegplatformen of momenten die die door de culturele sector 
of de stad  worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld de werkgroep theater/ de 
programmatorendag, overleg mbt grote projecten zoals podiumkunstensite, de ambitie mbt 
Europese Culturele Hoofdstad 2030 enz. 
 

3. Inhoudelijke en artistieke vrijheid 
 

De convenantpartner beschikt over de volledige inhoudelijke en artistieke vrijheid binnen de 
eigen werking.  
De convenantpartner engageert zich artistiek t.o.v. Leuven – als stad - en probeert waar het 
kan en noodzakelijk is ook aanwezig te zijn in projecten georganiseerd door de 
stadsdiensten en/of 30CC, los van de reguliere voorstellingen. 
De convenantpartner engageert zich om intensief te zoeken naar samenwerkingsverbanden 
met de verschillende actoren in de stad en die ook concreet te maken, zowel binnen de 
culturele sector als daarbuiten: vb. DKO/SLAC, LUCA Drama, KU Leuven... 
De convenantpartner heeft als expliciet doel de positieve perceptie van Leuven in 
Vlaanderen te bevorderen. 
 

4. Communicatie 
 

De inhoudelijke boodschappen van de convenantpartner krijgen naargelang de mogelijke 
ruimte, de behoefte, het belang en de doelgroep een plaats in communicatiekanalen van de 
Stad Leuven en 30CC. De precieze inzet van deze kanalen gebeurt steeds in onderling 
overleg en met respect voor de heersende privacywetgeving. 
 

a. van de stad 
 
Een convenantpartner die een première organiseert krijgt plaats op de website 
uitinleuven.be. Volgens beschikbaarheid kunnen de led schermen in Tweebronnen ingezet 
worden om premières aan te kondigen.  
Op de overige led schermen van de stad Leuven kunnen festivals, citymarketingevents en 
andere grote acties een plaats krijgen naar gelang de mogelijke ruimte en het belang van het 
event. Hiervoor kan een aanvraag gedaan worden bij de dienst communicatie. Voor de 
banners in het straatbeeld gelden dezelfde afspraken en criteria. 
 

b. van 30CC 
 



Samenwerkingsovereenkomst stad Leuven, 30CC en Nieuwstedelijk 3 

De convenantpartner kan voor zijn communicatie gebruik maken van de 
communicatiekanalen van 30CC, onder volgende afspraken: 
 

- In de inleiding van de seizoensbrochure (of de eventuele 
vervangende publicatie) spreekt 30CC de samenwerking/waardering 
uit voor/met de convenantpartner; 
 

- Alle eigen producties die de convenantpartner in Leuven toont, 
worden opgenomen op de website www.30CC.be en in de 
seizoensbrochure van 30CC (of de eventuele vervangende 
publicatie). In de brochure (of vervangende publicatie) krijgen deze 
producties het label “Stadsgezelschap” voor een grotere 
herkenbaarheid. Voorstellingen die op een locatie van 30CC spelen, 
worden ook vermeld op het mediascherm (of de mediaschermen) 
van die locatie. 

 
- Wanneer zich opportuniteiten voordoen om occasionele bijzondere 

projecten in Leuven plaats te laten vinden, dan kan er in afstemming 
tussen 30CC en de convenantpartner bekeken worden of er hierrond 
een samenwerking kan zijn en wat deze samenwerking concreet 
inhoudt, rekening houdend met de mogelijkheden van de partners. 

 
- De ticketverkoop voor alle voorstellingen die doorgaan in Leuven kan 

gebeuren bij de ticketdienst van 30CC en dit zonder bijkomende 
kosten. 
Tickethandeling (kassa dag zelf, scannen van tickets en 
gelegenheidspersoneel) wordt voorzien op 30CC locaties. Op niet-
30CC locaties (waaronder vb. OPEK) wordt de tickethandeling door 
de convenantpartner verzorgd; hiervoor kan geen beroep gedaan 
worden op de ticketploeg van 30CC.  

 
c. van de convenantpartner 

 
Binnen de communicatie van de convenantpartner wordt er melding gemaakt van de tekst 
‘Stadsgezelschap Leuven’ en het logo van stadsgezelschap. 
Op affiches, strooibiljetten en website wordt het stadslogo én het logo van 30CC geplaatst. 
Indien de merkenstrategie van de stad Leuven wijzigt, engageert de convenantpartner zich 
om de nieuwe strategie mbt logovermelding van stad/30CC toe te passen.  
De convenantpartner voegt zijn publieksactiviteiten toe in de Uitdatabank.  
De convenantpartner sluit zich aan bij het systeem van de UiTPAS. 
 

5. Infrastructuur  
  

a.  van 30CC 
 

Afhankelijk van de beschikbaarheid stelt 30CC in de zogenaamde luwe periodes, en niet op 
zon- en feestdagen, (tenzij in onderling overleg anders is overeengekomen) zijn 
infrastructuur ter beschikking voor repetities. Dit na overleg en zonder technische of 
productionele ondersteuning vanuit 30CC (vb. met werklicht). 
30CC zal max. 10 dagen ter beschikking stellen van de convenantpartner voor premières in 
eigen infrastructuur. 30CC kan deze beschikbaarheid enkel garanderen mits grondig en tijdig 
overleg vanuit de convenantpartner. Afspraken hierover worden voor het einde van de 
maand juni van het jaar voor de planningsperiode van het seizoen daaropvolgend gemaakt. 
(vb. juni 2022 voor het seizoen 2023- 2024). 
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b.  van de convenantpartner 
 
De convenantpartner die over infrastructuur beschikt die publiek gebruik mogelijk maakt, 
engageert zich om deze ter beschikken te stellen aan derden. Vanzelfsprekend gebeurt dit 
onder zelf bepaalde voorwaarden en indien dit geen belemmering vormt voor de eigen 
werking.  
 

6. Logistieke steun 
 
De stad Leuven engageert zich om in de mate van het mogelijke in te spelen op vragen van 
convenantpartner rond logistieke en technische ondersteuning. Deze vragen worden telkens 
gezamenlijk van nabij bekeken en opgevolgd.  Eerste partner is 30CC. Daarna worden 
afspraken gemaakt met de technische dienst via de directie cultuur. De convenantpartner 
stelt haar vragen naar ondersteuning op tijd. 
 

7. Financiële ondersteuning 
 
In de financiële meerjarenplanning van de stad Leuven is voor de periode 2022-2025 jaarlijks 
een algemene werkingstoelage van 80.000 euro voorzien. 
 

8. Moreel engagement 
 
De convenantpartner geniet het moreel engagement van de stad Leuven en het stedelijk 
cultuurhuis 30CC om zijn werking in zo optimaal mogelijke omstandigheden uit te kunnen 
voeren. De stad 30CC ondersteunen deze werking actief waar mogelijk.  
 
 
Opgemaakt in drie exemplaren te Leuven op   29/11/2021  waarvan iedere partij erkent één 
exemplaar te hebben ontvangen. 
 
 
 
Voor de convenantpartner het Nieuwstedelijk vzw 
 
 
 
 
Tine Verhelst       Stijn Devillé 
voorzitter       algemeen directeur 
   
 
Voor  30CC vzw 

 
 
Denise Vandevoort      Yves Gasia 
voorzitter       secretaris   
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Voor de stad Leuven        
 

         
 
Mohamed Ridouani      Geertrui Vanloo   
burgemeester       algemeen directeur  
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3000 Leuven

woensdag 17 november 202L

Betreft: intentieverklaring Het Nieuwstedel¡¡k

Beste

Als professioneel en bijzonder actief gezelschap bouwt Het Nieuwstedelijk aljarenlang mee aan
de uitstraling van Genk en met uítbreiding Limburg. Naast haar actíviteiten in Leuven en Hasselt
is de organisatie als artist-in-residence op C-mine een grote en sterke speler binnen het Genkse
cultuurlandschap. Voor veel organisaties is Het Nieuwstedelijk een belangrijke steunpilaar waar
zij terecht kunnen voor raad, coaching en ondersteuning.

De organisatie bevestigde zijn meerwaarde voor de stad door het indienen van een sterk en
ambitíeus dossier binnen het subsidiereglement voor professionele kunstorganisaties. Met een
jaarlijkse structurele subsidie voor de periode 202L- 2025 geeft de stad Genk het signaal dat Het
Nieuwstedelijk als sterke en goed gestructureerde organisatie een langdurig vertrouwen verdient.
Meer informatie rond bovenstaand subsidiereglement en het kunstenbeleid van de steden
Hasselt en Genk is terug te vinden in bijlage van deze brief.

Stad Genk benadrukt het belang van de organisatie binnen het Genkse, Limburgse én Vlaamse
landschap en de succesvolle ontwíkkelíng die de organisatie de afgelopen jaren heeft doorlopen.
Bovendien benadrukken we het belang van de aanvraag van Het Nieuwstedelijk voor een
meerjarige werkíngssubsidie 2023-2032 en willen deze aanvraag graag ondersteunen. We hopen
dat Vlaanderen opnieuw mee aan boord gaat om deze organisatie en hun sterke, structurele
werking verder te ontwikkelen en mee te ondersteunen.

ndelijke groeten

ek Nagels Wim Dries

BurgemeesterSchepen van Talentontwikkeling,
Samenleven en Cultuur

Algemeen Directeur
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bijlage bij intentiebrief

Vooraf
De steden Hasselt en Genk spreken af dat zij hun kunstenbeleid onderling op elkaar afstemmen. Zij willen een 
beleid voeren dat complementair is tov elkaar, en tov het beleid van de Vlaamse overheid. Uitgangspunt is de 
specifieke situatie van de kunsten in Limburg: de sector is in ontwikkeling, maar torst een aantal historische 
handicaps mee. De onderlinge samenwerking moet een antwoord geven op deze problematiek. Concreet 
spreken de steden gedeelde doelstellingen af, gebruiken ze gedeelde tools en overleggen ze op regelmatige 
basis onderling, en met de sector om het beleid bij te sturen en gestalte te geven.

Data en cijfers
2016
De subsidieronde 2016 zadelde Limburg met een kater op.  Historische sterkhouders als Muziekodroom en 
KC Belgie verloren hun erkenning. Globaal gingen de Limburgse organisaties achteruit: van de 3.5 % van de 
Vlaamse subsidies voor kunsten, bleven amper 1.5 % over. Vlaanderen stelde een cultuuraanjager aan, die 
de zwakte van de Limburgse dossiers in kaart bracht. De steden Hasselt en Genk stelden Jan Staes aan, om 
meer dieperliggende cijfers in kaart te brengen. Uit deze data bleek dat de zwakte van de dossiers slechts 
één verklaring was van de gang van zaken. Onderliggende elementen als demografie, sociaal-economische 
elementen, de historisch later ontwikkelde kunstensector in Limburg, de decentrale ligging, de omvang van 
de kunstenorganisaties, de historische rol van de provincie, …: al deze elementen dragen bij aan de staat van 
het kunstenlandschap, en maken deel uit van de verklaring voor de zwakke score die de sector meekreeg bij 
een peer-to-peer evaluatie. 2016 Was wel een wake-up call. Hasselt en Genk verzamelden de sector, en legden 
linken naar de sector van de cultuurcentra, het kunstenonderwijs, … Uit deze beweging ontstond het Liko, die 
een drijvende kracht is beginnen vormen voor de kunsten in de provincie. 

2021
In 2021 wordt voortgewerkt op deze piste. Liko verzamelt data en cijfers en ontwikkelt een datatool die de 
artistieke spelers in Limburg – en bij uitbreiding in Vlaanderen – kunnen gebruiken om de eigen positie in het 
landschap ook statistisch te duiden. De steden investeren samen in een studieopdracht die specifieke en 
aanvullende cijfers naar boven moet brengen, zodat sector en steden een dashboard ontwikkelen, dat dag in 
dag uit een beeld schetst van de staat van de sector. De samenwerking tussen steden en sector moet leiden 
tot een handige tool, die de basis van beleid en evaluatie van beleid moet vormen. 



o le entariteit
De steden Hasselt en Genk gaan uit van complementariteit, ten overstaan van het Vlaamse beleid en ten 
overstaan van elkaar en de rest van de provincie. Vlaanderen legt in zijn kunstendecreet doelstellingen en 
maatregelen vast. Via peer-to-peer beoordeling, worden organisaties al dan niet ondersteund. Hasselt en 
Genk willen die organisaties ook ondersteunen. Basis voor de steun die de steden geven is de bijdrage die 
de organisatie levert tov het kunstenbeleid in elke stad afzonderlijk. Daartoe hebben de steden een aantal 
doelstellingen bepaald die aansluiten op de doelstellingen, zoals bepaald in het kunstendecreet. In een aantal 
gevallen is er sprake van overlap: talentontwikkeling en participatie zijn doelstellingen die gedeeld worden 
door de steden en de Vlaamse overheid. ndere doelstellingen gebiedsgericht werken, innovatie en trans-
versaal werken  zijn eerder aanvullend. Bewust kiezen Hasselt en Genk ervoor om geen oorzakelijk verband 
te leggen tussen subsidi ring door Vlaanderen en subsidi ring door de lokale overheid. Het is dus niet zo dat 
een organisatie, omdat ze geld krijgt van Vlaanderen, automatisch en op basis van dezelfde argumentatie 
geld zal krijgen van de lokale overheid. De facto wordt de organisatie beoordeeld op haar kwalitatieve werking 
waarin de Vlaamse zorg en de zorg van de steden gedeeld wordt  en de bijdrage die een organisatie levert 

aan het lokale kunstenbeleid waar specifieke lokale situaties, uitdagingen en beleidsdoelstellingen mee in 
overweging genomen worden .

e eel e oelstellingen
Met de samenwerking willen de steden Hasselt en Genk:

• de kunstpraktijk in Hasselt en Genk en bij uitbreiding in Limburg  stimuleren,  versterken en  verhogen,
• het bovenlokale culturele veld  versterken,het ondersteuningsbeleid voor professionele en professionali-

serende organisaties afstemmen, 
• een geco rdineerd beoordelingskader  cre ren, geldig voor de beide steden, en geldig voor de verschil-

lende werkvormen functies  en disciplines,
• een complementair beleid met de Vlaamse overheid  realiseren, waarbij culturele organisaties, aanslui-

tend op hun werking in het kader van een Vlaamse erkenning, zich afstemmen op de lokale en regionale 
realiteit,  

• een vinger-aan-de-polsbeleid tot stand brengen met aandacht voor nieuwe tendensen en e ibiliteit in 
het landschap. 

De steden Hasselt en Genk willen e pliciet als trekker fungeren voor een bredere regio. Zij willen er samen 
voor zorgen dat in Limburg een artistieke biotoop ontstaat, waar kunstenaars die opgeleid worden in een 
sterk hoger kunstenonderwijs Luca School of rts, L Mad, UHasselt, Belgische studenten die een opleiding 
volgen aan het conservatorium Maastricht  kansen krijgen om zich verder te ontwikkelen, te produceren en te 
tonen. Ze streven daarbij naar een biotoop met voldoende massa: kunstenaars die hier werken, organisaties 
die hen ondersteunen in ontwikkeling, productie en presentatie. Uiteraard willen wij hen stimuleren om verder 
te kijken dan Limburg. Het adagio Limburger en Wereldburger  is in deze meer dan ooit van toepassing. 

en ge a enlij e tre ersrol in e ro incie
De steden Hasselt en Genk zijn zich bewust van hun leidende positie in de provincie Limburg. Op het vlak van 
kunsten willen zij de brede regio mee versterken. De dataset waarnaar verwezen moet een beeld geven van 
de bredere regio. 

Gezamenlijk zijn Genk en Hasselt ook initiatiefnemer van de uitbreiding van de Uitdatabank, die de artistieke 
actoren, de regionale pers en het publiek in de uregio Maas ijn met elkaar zal verbinden. Het reglement 
Kunstenaars cfr. infra  dat de steden voorbereiden, zal ook openstaan voor niet-inwoners van beide steden. 
Het samenbrengen op geregelde tijdstippen van het kunstenoverleg van beide steden Culture Club Hasselt 
en GOK- rt Genk  en het Liko moet leiden tot uitwisseling en tijdige detectie van noden en kansen van en voor 
kunsten.



e eel e tools 
De samenwerking tussen de steden wordt vertaald naar concrete tools. In 2021 werd een gedeeld subsidie-
reglement van kracht, dat een s steem van nominatim ondersteuning in de beide steden vervangt. In een 
volgende fase werken de steden aan een gezamenlijk reglement voor ondersteuning van individuele kunste-
naars. Ook op andere vormen van ondersteuning worden afspraken gemaakt. 

egle ent nstenorganisaties
In 2020 keurden de gemeenteraden van Genk en Hasselt elk een nieuw subsidiereglement goed voor de on-
dersteuning van kunstenorganisaties. De reglementen zijn uasi dezelfde: afhankelijk van de stad veranderen 
de woorden Hasselt  en Genk  onderling van plaats. De steden subsidi ren organisaties die indienen voor 
de doelstellingen ontwikkeling, participatie, gebiedsgericht werken, innovatie en re ectie, uitstraling van de 
steden. Zoals in Vlaanderen verloopt de beoordeling via een door beide steden gedeelde  commissie die een 
advies opmaakt voor de beide colleges. Hoewel de doelstellingen door de steden gedeeld worden, kunnen de 
colleges via indicatoren in de call die organisaties uitnodigt om in te dienen, lokale accenten meegeven. In 
een eerste ronde 2021  beslisten de colleges om samen 2.323.500  meerjarige subsidies aan de sector toe 
te kennen. In 2022 komt een nieuwe oproep die tot het eind van de legislatuur al dan niet bijkomend middelen 
zal toewijzen.

Organisaties die op deze manier ondersteund worden krijgen re le toezeggingen voor subsidies. In een no-
minatim s steem werden in meerjarenplanningen projecties van ondersteuning opgenomen, die elk jaar op-
nieuw bij de goedkeuring van een nieuw gemeentelijk budget kunnen aangepast worden. en organisatie die 
via dit reglement ondersteund wordt, krijgt een vastgelegde toekenning van ondersteuning voor meerdere 
jaren. 

Het s steem werd na de eerste ronde door de steden en de sector ge valueerd. Mits bijstellen van een aantal 
kinderziekten heeft de methode aangetoond functioneel te zijn.

én bijstelling wordt alvast meegenomen bij de eerstvolgende aanpassing van het reglement : de timing van 
deze stedelijke kunstensubsidie-procedure komt nu niet overeen met die van de Vlaamse structurele sub-
sidieronde. Dat valt zeer ongelukkig. venmin komt de duur van de stedelijke structurele subsidie overeen 
met de duur van een Vlaamse subsidie. en korter lopende stedelijke subsidie heeft niets te maken met een 
negatief oordeel of een gebrek aan vertrouwen, eerder met het open laten van bijsturingsmogelijkheden.

De intentie van zowel Hasselt als Genk om het kunstenlandschap in Limburg blijvend te ondersteunen is ab-
soluut beslist beleid.

egle ent nstenaars in oorberei ing
Corona heeft een zwakte in het ondersteuningsbeleid van de steden blootgelegd: kunstenaars en makers 
vielen uit de boot. Hasselt en Genk willen deze lacune invullen door een reglement dat conform de logica van 
het reglement voor kunstenorganisaties zal functioneren: een gelijktijdige goedkeuring door de gemeentera-
den, gedeelde beoordeling, … Met dit reglement zal de kunstenaar die verbonden is met de regio, of die daar 
wil werken, bijkomende  ondersteuning kunnen krijgen wanneer hij zij zich in de regio wil ontwikkelen, wil 
produceren of wil presenteren. 



alenten ataban  in oorberei ing
en talentendatabank moet het artistieke talent van beide steden en bij uitbreiding de regio Limburg in 

kaart brengen en tegelijk een hefboom voor verdere ontwikkeling en presentatiekansen zijn. egelijk kan 
deze databank binnen de steden gebruikt worden als voedingsbodem voor eigen evenementen maar ook 
als ankerend initiatief voor subsidiereglementen. Zo kan de stad de databank gebruiken om een gerichter 
ondersteuningsbeleid te voeren naar bepaalde disciplines, groepen of niveaus,...

nfrastr ct r
Kunstenorganisaties, actief in de centrumsteden Hasselt en Genk zijn gehuisvest in infrastructuur van de 
steden, of met ondersteuning van de steden. Bovendien plannen Hasselt en Genk nog grote investeringen in 
verbetering of bijkomende infrastructuur. Zo zal de begijnhofsite in Hasselt, waar Z33 gehuisvest is, verder 
ontwikkeld worden. In het centrum van Hasselt wordt op het Groenplein een vlakkevloerzaal, cinemazalen en 
werkruimte gepland. 
Op C-Mine zullen de organisaties Ciap en lacc, ondertussen gefuseerd tot één organisatie, een nieuw onder-
komen vinden.
Het Casino Modern zal, nadat L CC is uitgetrokken, de uitvalsbasis worden van professionele en amateur-
kunstenorganisaties.

bitie
De steden Hasselt en Genk willen werken aan een boeiende en veelzijdige artistieke biotoop. De kunstorgani-
saties zijn daarin onmisbare pijlers. Zij zijn in eerste instantie de partners in crime of eerder in de ambitie om 
deze biotoop mee vorm te geven en tot bloei te brengen.
egelijk moet er een rijke en vruchtbare humus komen waarop het lokale en regionale talent kan ontkiemen, 

ontwikkelen en gedijen. Ook daarin nemen de kunstorganisaties samen met de steden en het kunstonderwijs 
een belangrijke verantwoordelijkheid op.
Ontwikkelingstrajecten, beurzen, huisvesting, zichtbaarheid, e pertisedeling, samenwerking, vorming, pro-
fessionalisering, kritische re ectie, nieuwe tools, … het zijn de stapstenen waarmee Limburg zich artistiek op 
de kaart van Vlaanderen zal zetten.
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HET NIEUWSTEDELIJK vzw
t.a.v. Stijn Devillé

Diestsesteenweg 135,
3010 Kessel-lo

uw bericht von uw kenmerk ons kenmerk AB-nummer dotum
70 maart2021

Structurele werkingssubsi die 2021-2025

Beste HET NIEUWSTEDELIJK vzw
Beste Stijn, Christophe, Eric

U heeft voor uw kunstorganisatie een aanvraag voor structurele werkingssubsidie ingediend bij
de stad Genk. Dit dossier werd besproken door de adviescommissie en haar advies werd
voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen van de stad Genk.
In bijlage bij deze brief vindt u het gerntegreerde advies van de commissie.

Het college is dit advies gevolgd en besliste, conform het subsidiereglement voor professionele
en professionaliserende kunstorganisaties, in zitting van 2 maart202'1,:

Artikel 13
Met betrekking tot de aanvraag van Het NIEUWSTEDELIJK vzw, mppl. zetel te Vaartkom 4,
3000 Leuven, ondememingsnummer BE 0455 108756
kent het College een jaarlijkse subsidie toe van € 65.000,00 toe voor de periode: 202L -2025.
Volgende indicatoren voor evaluatie worden vastgelegd:

- Het NS trekt jonge makers aan naar Genk om daar producties te maken die buiten de
regio worden getoond

- Het NS zet in op talentontwikkelingstrajecten met jonge makers
- Het theaterpubliek in Genk vernieuwt en verbreedt, met bijzondere aandacht voor

mensen in (kans-)armoede: theaterproducties in C-mine en op locatie in Genk bereiken
'10 % meer toeschouwers en participanten. 5 tot L0 % van de deelnemers komen uit
kansengroepen

- Het Nieuwstedelijk toont aan waar en hoe het artistiek-inhoudelijk concreet inzet op de
Genkse thema's en waar mogelijk, specifiek op de uitdagingen duurzaamheid, (kans-)
armoede en samenleven in diversiteit.

- Jaarlijks ontplooit het Nieuwstedelijk (minstens) één piloot- of pioniers actie, exclusief in
Genk

- Jaarlijks doet het NS (minstens) 3 acties die inzetten op samen leven en verbinden in een
multiculturele stad. Daarbij toont het NS aan dat een multiculturele groep deelnemers
participeert

Dienst Cultuur . Stodsplein I . 3ó00 Genk . contoctpersoon: Emmy Vcndersmissen .
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In deze subsidieperiode van 5 jaar realiseert het NS (minstens) 3 specifieke
locatieprojecten in Genk
Het aantal activiteiten, exclusief voorbehouden voor Genk staat in verhouding tot de
begrotingen voor Genk en de (met Hasselt gealigneerde) subsidies.

Artikel 15
Elke kunstorganisatie wordt persoonlijk verwittigd van dit besluit. Door het aanvaarden van dit
besluit en de bijhorende subsidies, verbindt elke kunstorganisatie zich ertoe om de voorwaarden
van het reglement en de procedure op te volgen. Eveneens verbindt de kunstorganisatie zich
ertoe om haar werking zoals beschreven in hun dossier correct, volledig en 'meetbaar', met
minimaal de indicatoren in dit besluit uit te voeren.
Dit uittreksel uit het collegebesluit heeft de waarde van een overeenkomst.
In 'De procedure' leest u verder alle acties, evaluaties en contacten, die Stad Genk van uw
organisatie verwacht.

Conform de procedure wordt 80% van de volledige jaarsom van subsidies uitbetaald na de
beslissing van het college en conform de administratieve bepalingen van de stedelijke financiële
dienst. Het jaarsaldo van20% wordt uitbetaald na de zakelijke evaluatie.
U mag dan binnenkort een eerste subsidiesom verwachten op uw bankrekening:
884073640349 0863 (gelieve dit zeker te controleren).

Aldus beslist in bovenvermelde zittlng
Namens het college van burgemeester en schepenen,

vrier.rdelij ke groeten

De Wilde im Dries
Algemeen directeur

Bijlase:
Verslag adviescommissie
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engagementsverklaring 

KUNSTENCAMPUS GROENPLEIN 
Stad Hasselt bouwt een nieuwe Kunstencampus Groenplein op de plek van het voormalige administratief centrum 
Groenplein, in het hart van de stad.  De Vlaamse regering kende voor dit project 5,1 mio euro toe, als één van de 
culturele infrastructuurprojecten van het Vlaamse Herstelplan.  Stad Hasselt reserveerde 3,2 mio euro.  De opening 
van KC Groenplein is voorzien voor eind 2025.   

Wij, vzw B-Classic, vzw VONK, vzw Fonk (Cinema ZED) en vzw Het nieuwstedelijk, hebben ons als consortium 
verenigd in vzw De Nieuwe Zaal, met als doel: het verkrijgen van de concessie van KC Groenplein en het 
gezamenlijk behartigen van de inhoudelijke werking van deze nieuwe kunstenplek. 
   
In aanloop zullen we de komende jaren als concessiehouder nauw betrokken worden bij de 'design & build' fase.  
Tegelijkertijd bouwen we, vanuit onze actuele samenwerking (o.a. in de De Nieuwe Zaal), samen verder aan ons 
toekomstige organisatiemodel, onze inhoudelijke invulling en ons publiek voor KC Groenplein.   
 
Enkele krachtlijnen uit ons toekomstplan voor KC Groenplein: 

KC Groenplein is een plek van samenwerking. De kunstensite krijgt vorm vanuit de structurele alliantie van vier 
gelijkgestemde kernpartners: een theaterhuis, een stadscinema, een kunstenwerkplaats voor performance en een 
ontwikkelingsplek voor klassieke muziek. Het zijn professionele kunstenorganisaties, met een bewezen werking én een 
grote verwevenheid met Hasselt: Het nieuwstedelijk, Cinema ZED, VONK en B-Classic. In een coöperatief model zorgen 
deze vier kunstenpartners voor een gelaagde artistiek-inhoudelijke werking met verschillende disciplines: theater, 
muziektheater, audio, performance, auteurscinema en muziek. 

KC Groenplein is een plek voor ontwikkeling, productie en presentatie. Hier worden nieuwe projecten bedacht én 
gemaakt én getoond voor publiek.  

KC Groenplein presenteert straffe auteursfilms in haar stadscinema en huisgemaakte theatervoorstellingen, concerten en 
performances in haar vlakke vloerzaal en repetitieruimtes. Ook realiseren we in partnership met CCHA een receptieve 
programmering voor de vlakke vloer.  

Daarnaast is KC Groenplein een kunstenwerkplaats en (talent)ontwikkelingsstek voor jonge en minder jonge, gevestigde 
en minder gevestigde kunstenaars en kunstenorganisaties die actief zijn in de podiumkunsten. In KC Groenplein vinden 
kunstenaars niet enkel repetitieruimte voor ontwikkeling en creatie, of een presentatieruimte maar ook een professionele 
context om te groeien, waar vier kernpartners klaarstaan met feedback en knowhow.  

KC Groenplein is niet enkel een kwestie van co-housing met kostenbesparing en schaalvoordelen. De kernpartners delen 
onderling niet alleen faciliteiten, maar ook kennis en expertise van artistieke praktijken en cultureel ondernemerschap. Zo 
boeken we efficiëntiewinsten, leren we van elkaars best practices en consolideren we die gezamenlijke kennis en expertise 
voor volgende generaties.  

 
We zien je graag op het openingsfeest van KC Groenplein, ergens eind 2025 ! 
 
vzw Het nieuwstedelijk  vzw FONK    vzw B-Classic   vzw VONK 
Stijn Devillé   Johan Van Schaeren  Kris Jannis   Lies Serdons 

Stijn Devillé (Nov 23, 2021 19:11 GMT+1)
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Het nieuwstedelijk 

In het hart van de cité en op de fundamenten van de voormalige steenkoolmijn van 

Winterslag (Genk) zet C-mine sinds 2010 kunst centraal. De site trekt kunstenaars, makers, 

ondernemers, studenten en bezoekers aan die alvast één ding gemeen hebben; 

creativiteit als brandstof. C-mine biedt hen de fysieke én mentale ruimte om er, 

geïnspireerd door het verleden, toekomsten te verbeelden. In de periferie floreert 

verbeelding, C-mine fungeert als verhalenvanger. 

Het nieuwstedelijk is het stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk. Het is een artist-run 

theaterhuis dat mee vorm geeft aan de stad en de samenleving van morgen. Het vertelt 

verhalen over het leven hier en nu; geeft er klank aan en gaat er over in gesprek. Vanuit de 

stad richt het zich op de rest van de wereld. 

In Genk is Het nieuwstedelijk naast stadsgezelschap sinds een aantal jaren ook artist in 
residence in C-mine. Deze samenwerking zetten we ook de komende beleidsperiode 

verder. Het nieuwstedelijk speelt in C-mine al diens producties. In onderling overleg is er 

ook repetitieruimte en -ondersteuning; werken we samen specifieke projecten of 

voortrajecten uit, en organiseren we verdiepende evenementen om een artistiek 

onderzoek met het C-minepubliek te delen (Trage Suikers). 

 

Met vriendelijke groeten, 

Louise Osieka    

Directeur C-mine 

 



LEUVENSE LANDSCHAPSTEKENING KUNSTEN (LSTK)  
EN ARTISTIEK NETWERK LEUVEN 

 

 

Al geruime tijd werken Leuvense kunstenorganisaties vanuit een model van complementariteit, 
afstemming en overleg. Bij de vorige subsidieronde werd dit door cultuurjournalist Wouter Hillaert 
bestempeld als "Het Leuvens Model" dat een eerste geschreven neerslag vond in de vorige 
Landschapstekening Kunsten (2015). Tussen 2019 en 2021 legde diezelfde kunstensector een nog 
grondiger traject af richting een nieuwe Landschapstekening (2022), dit keer samen met een groot 
aantal individuele kunstenaars, met allerlei culturele werkingen uit verschillende decreten (jeugd, 
circus, sociaal-cultureel werk, ...) en belendende sectoren (onderwijs, welzijn, economie, toerisme, 
...). IdeaConsult begeleidde en de stad Leuven ondersteunde het traject. 

Deze nieuwe Landschapstekening beschrijft de unieke troeven van de Leuvense kunst- en 
cultuursector anno 2022 en richt de blik meteen op de lange termijn richting 2035, met 600 jaar KU 
Leuven in 2025, de Podiumkunstensite in 2028 en de kandidatuur als Europese Culturele Hoofdstad 
in 2030 als tussenlandingen. De sector wil vanuit een verbreding van de bestaande samenhang 
tussen vele spelers en vanuit een grotere inbedding van de kunsten in de samenleving een aantal 
door de brede sector, de universiteit en de Stad gedeelde dromen en ambities formuleren en de 
juiste methodieken ontwikkelen om die waar te maken. Er zijn 5 doelen geformuleerd:  

1. Ruimte voor creatieve chaos. 

2. Leuven ankerplaats voor kunstenaars 

3. Diversiteit is een vanzelfsprekendheid 

4. Leuvens model next level 

5. De stad als artistiek laboratorium met het publiek als mede-eigenaar 

Deze ambities zijn enkel realiseerbaar vanuit een wisselwerking tussen sterke, structureel erkende 
organisaties en ruimte en vertrouwen in het nieuwe en nog onbekende. Meerstemmigheid en de 
maatschappelijke diversiteit van vandaag en morgen maken inherent deel uit van dit netwerk, dat de 
blik richt op de ruime regio, op Vlaanderen en op het internationale.  

De Leuvense Landschapstekening Kunsten 2022 ondersteunt de structurele meerjarenplannen 
binnen het Kunstendecreet van a nocte temporis, Alamire Foundation, Cas-co, Cie Tartaren, 
fABULEUS, Festival 20/21, Het Depot, Het Kwartier, Het nieuwstedelijk, Huelgas Ensemble, Kunst in 
Huis, MATRIX, Museum M, De Onderstroom, Psallentes, Stad & Architectuur, STUK,  tout petit, 
Werktank en Wesp. 

Het schema in bijlage geeft de samenwerkingen weer tussen de Leuvense kunstenorganisaties. Het 
spreekt voor zich dat er in Leuven – en daarbuiten - tussen de kunstenorganisaties en andere spelers 
in het bredere culturele veld nog veel meer samenwerkingen zijn. Deze zijn hieronder niet 
weergegeven, met uitzondering van de samenwerkingen met cultuurcentrum 30CC. 

 



Het rijke en dynamische kunstenlandschap van Leuven haakt in op en biedt een meerwaarde aan het 
Vlaamse kunstenlandschap in haar geheel: 

• Door complementariteit op vlak van disciplines en functies verspreid over de verschillende 
dossiers; 

• Door het creëren van een broeiend nest van jonge instroom in het Vlaamse artistieke veld 

• Door het fijnmazige en overzichtelijke landschap in Leuven die zorgen voor beheersbaarheid 
en het snel kunnen schakelen via jonge dynamische en kleinere structuren die elkaar nodig 
hebben en op elkaar afstemmen, in Leuven en daarbuiten. 

 

 
 
 
Jonas De Roover 
a nocte temporis 

 
 
 
Mirthe Demaerel  
Cas-co 

 
 
 
Wim Oris 
Cie Tartaren 

 
 
 
Dirk De Lathauwer 
fABULEUS 

 
 
 
Maarten Beirens 
Festival 20.21 

 
 
 
Mike Naert 
Het Depot 

 
 
 
Freek Mariën 
Het Kwartier 

 
 
 
Stijn Devillé 
Het nieuwstedelijk 

 
 
 
Silke Jacobsen 
Huelgas Ensemble 

 
 
 
Anne Deman-Baert 
Kunst in Huis 

 
 
 
Rebecca Diependaele 
MATRIX 

 
 
 
Peter Bary 
Museum M 

 
 
 
Jochem Daelman 
De Onderstroom 

 
 
 
Hendrik Vanden Abeele 
Psallentes 

 

 
 
 
 
Steven Vandervelde 
STUK 

 
 
 
 
Lies Cuyvers 
tout petit 

 
 
 
 
Anouk Focquier 
Werktank 

 
 
 
Jochen Smets 
Wesp 

 
 
 
Petra Griefing 
Stad en Architectuur 

 





*  Inclusief werkingssubsidie van Het nieuwstedelijk (= stadstheater van Leuven, Hasselt en Genk – met zetel in Leuven).  Exclusief: 2,76% of 1,54% (mét Vlaamse Kunstinstellingen). 

 
 
 
 

 
 
MEMORANDUM  
SAMEN NAAR EEN STERKER EN DUURZAAM LIMBURGS KUNSTENVELD 
 
 
Wat voorafgaat: het Limburgse kunstenveld na de vorige structurele ronde 2017-2021 
Vlaanderen kende bij de vorige structurele ronde 2017-2021 in totaal 3.121.400 euro toe aan 8 Limburgse kunstenorganisaties (FLACC, 
B-Classic, Krokusfestival, Musica, C-Takt, Z33, CIAP en Het nieuwstedelijk).   
 
Op de totale pot van 84,3 miljoen was dat 3,7%* van de Vlaamse middelen die richting Limburg kwamen.  Reken je bij die pot ook de 47 
miljoen die naar de 7 Vlaamse Kunstinstellingen gingen, dan slinkt het Limburgse aandeel verder tot amper 2,6%* - Limburg heeft geen 
Kunstinstelling.   
 
Deze subsidieronde 2017-2021 resulteerde in een kaalslag van het Limburgse kunstenveld.  Cultuurminister Gatz reageerde met een 
actieplan: Cultuurplan Limburg.  De Limburgse kunstensector vond het hoog tijd voor een grondige zelfevaluatie én voor gezamenlijk 
initiatief vanuit de kunstenorganisaties en individuele kunstenaars.   
 
 
Het Limburgs Kunstenoverleg  
In september 2017 werd het Limburgs Kunstenoverleg (LIKO) opgericht.  LIKO ontstond bottom-up vanuit de urgentie van de Limburgse 
professionele kunstensector om samen te bouwen aan een sterker en duurzaam Limburgs kunstenveld.  Het is een regionaal kunsten-
overleg, over de grenzen van steden en gemeenten heen.   
 
LIKO verenigt individuele kunstenaars en kunstenorganisaties die in het Kunstendecreet actief (willen) zijn, in een lerend netwerk waar 
we kennis en expertise delen.  LIKO fungeert zo als moderator, accelerator en verbinder voor de professionele kunstenaars en kunsten-
organisaties in Limburg.  Daarnaast zet LIKO vooral in op de kwaliteitsverbetering van subsidieaanvragen, talentontwikkeling, 
kennisdeling, data verzameling, dialoog met stakeholders en versterking van netwerk.  In aanloop naar deze aanvraagronde voor 
werkingssubsidie zette LIKO een langdurig ondersteuningstraject op met intervisie en coaching voor alle aanvragers.   
 
LIKO is een feitelijke vereniging en heeft een coördinator die werkt vanuit Z33.  Via een extra dotatie aan Z33 (voor een regierol voor het 
Limburgse kunstenveld) krijgt LIKO financiële ondersteuning vanuit Vlaanderen.  Die loopt af in 2022. 
In de afgelopen vier jaar groeide LIKO uit tot een stevige netwerkorganisatie met 64 leden – and still counting.   
 
 
Aanvragen werkingssubsidie 2023-2027/2032 
Eén ding is zeker: in deze ronde staat er voor Limburg bijzonder veel op het spel.  Het Limburgse kunstenveld nog verder laten afkalven  
is geen optie.  Integendeel, er is nood aan versterking van de huidige structureel erkende kunstenorganisaties én aan extra instroom van 
nieuwe structureel erkende kunstenorganisaties.   
Voldoende organisaties met werkingssubsidies zijn immers nodig om stabiliteit en continuïteit te garanderen.  Van daaruit kunnen we 
een lange termijnvisie en groeiscenario’s voor een sterker en duurzaam Limburgs kunstenveld ontplooien. 
 
Voor deze aanvraagronde liggen er vanuit Limburg niet meer aanvragen dan vorige keer.  Wél zijn er een flink aantal nieuwkomers.   
Deze tendens legt ook bloot dat de 7 organisaties die vorige keer geen werkingsmiddelen kregen, nu niet meer aanvragen –  
3 van hen hebben zelfs geen actieve werking meer. 
 
Voor deze nieuwe subsidieronde zijn er vanuit Limburg 13 aanvraagdossiers: 10 kunstenorganisaties vragen aan voor 2023-2027 
(FLACC/CIAP, B-Classic, Krokus/Het LAB, C-Takt, AFF, VONK, tout petit, Architectuurwijzer, Het Gevolg en Cie Tartaren)  
en 3 kunstenorganisaties ambiëren een tienjarige erkenning 2023-2032 (Z33, Musica, Het nieuwstedelijk).  
  
Onder die 13 kunstenorganisaties zitten 7 organisaties met een structureel erkende werking in Limburg (FLACC/CIAP, B-Classic, 
Krokus/Het LAB, C-Takt, Z33, Musica, Het nieuwstedelijk); 3 organisaties groeien door vanuit projectsubsidie (AFF, VONK, tout petit);  
2 organisaties met werkingssubsidie vragen nu ook aan voor een nieuwe Limburgse werking (Het Gevolg en Cie Tartaren);  1 organisatie 
kantelt uit (Architectuurwijzer); 2 organisaties fuseren (FLACC/CIAP). 
 
De 3 kandidaten voor een tienjarige erkenning (Z33, Musica, Het nieuwstedelijk) vertegenwoordigen vanuit hun complementariteit 
verschillende disciplines en behartigen samen alle functies.  In een gezamenlijke convenant engageren ze zich om samen een dragende 
structuur te zijn voor het Limburgse kunstenveld – onder andere door een intensieve samenwerking met/vanuit LIKO.  Vanuit hun 
gezamenlijke draag- en daadkracht waarborgen ze ook de continuering van LIKO. 



Momentum  
Ook al is er de afgelopen jaren, maanden en weken bijzonder veel gebeurd, het werk van LIKO is nog maar net begonnen.   
Samen hebben we een lange weg voor de boeg om het Limburgs kunstenveld sterk en duurzaam te maken.   
 
Maar meer dan ooit werken de Limburgse kunstenorganisaties samen.  Meer dan ooit is er vertrouwen in elkaar.  Meer dan ooit 
versterken we elkaar.  Meer dan ooit geloven we in de toekomst – dat lees je ook in de plannen van onze kunstenorganisaties.   
 
LIKO vraagt je om ze zorgvuldig te lezen én ter harte te nemen ! 
 
LIKO - Limburgs Kunstenoverleg, november 2021 
www.limburgskunstenoverleg.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



CONVENANT     
LANDSCHAPSVERSTERKING  
LIMBURGS KUNSTENVELD 

 
Dit is een convenant tussen:  
 
Z33  Huis voor Actuele Kunst, Design & Architectuur  Hasselt – Genk  (hierna genoemd: Z33) 
Musica Impulscentrum  Pelt  (hierna genoemd: Musica) 
Het nieuwstedelijk  stadstheater  Leuven – Hasselt – Genk   (hierna genoemd: Het nieuwstedelijk) 
 
Opgemaakt in Hasselt, Genk, Pelt in november 2021 
     
 
1. 
Voor de periode 2020-2022 kreeg Z33 van de Vlaamse regering een bijkomende opdracht om de regierol van 
het Limburgse kunstenveld op te nemen.  Z33 koos ervoor om deze rol samen met LIKO (Limburgs 
Kunstenoverleg) vorm te geven.  Samen realiseerden ze een reeks betekenisvolle acties in het kader van de 
uitbouw van een lerend netwerk, het ontwikkelen van twee datatools, interne intervisie en externe begeleiding 
voor aanvraagdossiers (beurzen, projecten en werkingssubsidie), investeringen in talentontwikkeling en 
ondernemerschap, connectie met stakeholders, beleidsmakers en maatschappelijk draagvlak.  
 
2. 
Alle LIKO-leden zijn er zich van bewust dat het vormgeven en versterken van een dynamisch en duurzaam 
kunstenveld in Limburg een werk van lange adem is.  Dat eist een volgehouden investering en vastberaden 
engagement.   
 
3. 
In de oprichtingsstatuten van Z33 uit eind 2017 wordt mede door stichtend lid de Vlaamse Gemeenschap als 
één van de doelstellingen omschreven: “Z33 fungeert als een uniek laboratorium en ontmoetingsplaats voor 
experiment en innovatie binnen de visuele kunsten (beeldende kunst, audiovisuele kunst, vormgeving en 
architectuur), met een engagement naar alle Limburgse steden en gemeenten, door (…) als Vlaams 
multidisciplinair kunstencentrum een hefboom te vormen voor de Limburgse regio en een referentiepunt in 
Vlaanderen en de Euregio Maas- Rijn.”  Z33 neemt deze verantwoordelijkheid en hefboomfunctie op. 
 
4. 
In het huidige Limburgse kunstenveld zien we dat - naast Z33 - ook Musica en Het nieuwstedelijk de regierol 
en hefboomfunctie naar Limburg mee versterken, vanuit andere disciplines en functies.  Zo worden naast de 
visuele kunsten ook de podiumkunsten en kunstparticipatie bekrachtigd. 
 
5. 
Z33, Musica en Het nieuwstedelijk zijn drie stevige Limburgse kunstenorganisaties.  De afgelopen vier jaren 
vervulden we samen de rol van aanjager en trekker bij de uitbouw van LIKO.  Als collega-organisaties met een 
werking van een grotere schaal, groeiden we daar als sparringpartners ook dichter naar elkaar toe.  
 
6. 
Het Cultuurplan Limburg van de Vlaamse overheid was beperkt in de tijd en is als dusdanig afgerond.  
Ook de extra dotatie van de Vlaamse overheid voor de bijkomende opdracht van de regierol voor Z33 loopt 
eind 2022 af.  Er is nood aan een vervolgstap vanaf 2023, bij de start van de nieuwe subsidieperiode. 
 
7. 
Z33, Musica en Het nieuwstedelijk ambiëren elk een tienjarige erkenning 2023-2032.  Vanuit onze 
complementariteit vertegenwoordigen we verschillende disciplines: architectuur, design, actuele kunst, 
klassieke muziek, geluidskunst, muziektheater en theater.  Samen behartigen we álle functies van het 
kunstendecreet: ontwikkeling, productie, presentatie, participatie en reflectie.  
 



8. 
Limburg heeft, net als Vlaams-Brabant, géén Vlaamse kunstinstelling.  Z33, Musica en Het nieuwstedelijk 
kunnen als drie ‘kerninstellingen’ met een meerjarige erkenning 2023-2032 een alternatief voor deze leemte 
bieden.  Van kunstinstellingen wordt verwacht dat ze een vuurtorenfunctie hebben.  Wij willen graag een keten 
van bakens zijn.   
 
9. 
Vanuit verantwoordelijkheid én vanuit ambitie willen Z33, Musica en Het nieuwstedelijk samen een dragende 
structuur zijn voor het Limburgse kunstenveld.  We zijn ervan overtuigd dat een relatief jong en fragiel 
kunstenlandschap als dat van Limburg nood heeft aan de stabiliteit, continuïteit en veerkracht van enkele 
stevige kunstenorganisaties.   
 
10. 
Z33, Musica en Het nieuwstedelijk zijn overtuigd van de verbindende meerwaarde van LIKO.  Voor de verdere 
ontwikkeling van het Limburgse kunstenveld zetten we de intensieve samenwerking met/vanuit LIKO verder. 
Hier gelden gelijkwaardigheid en wederzijds vertrouwen als voorwaarden.    
 
11. 
De gezamenlijke draag- en daadkracht van Z33, Musica en Het nieuwstedelijk waarborgen de continuering van 
LIKO.  Vanuit haar toegewezen regierol vraagt Z33 voor een gedeeltelijke financiële continuering vanuit 
Vlaanderen (50% VTE voor coördinator LIKO).  Voor de verdere financiering werken we niet louter met Vlaamse 
cultuurmiddelen maar rekenen we vooral op aanvullende financiering van regionale stakeholders en 
mecenaat.  De coördinator van LIKO zal afwisselend een werkplek krijgen bij één van onze organisaties.   
 
12. 
Z33, Musica en Het nieuwstedelijk delen onderling specifieke kennis en expertise die hoort bij onze opdracht 
als tienjarig erkende werking.  Zo legden we bijvoorbeeld een gezamenlijk traject af voor de ontwikkeling van 
ons integriteitsbeleid, als basis voor verdere dialoog over dit onderwerp en intervisie in geval van incident.   
 
13. 
Voor de provincies Vlaams-Brabant en Limburg is er nog één andere kunstenorganisatie die een tienjarige 
erkenning 2023-2032 ambieert: STUK Leuven.  Ook met STUK overleggen we regelmatig in functie van 
kennisdeling en samenwerking voor de landschapsversterking van het gebied Leuven-Limburg.   
 
14. 
Z33, Musica en Het nieuwstedelijk blijven met elkaar en alle collega-kunstenorganisaties, kunstenaars en 
kunstenwerkers in Limburg in dialoog.  Als het gaat over de landschapsversterking van het Limburgse 
kunstenveld en een hefboomfunctie naar Limburg bundelen we onze krachten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
namens Z33        namens Musica   namens Het nieuwstedelijk 
Adinda Van Geystelen       Esther Ursem    Stijn Devillé  
 
www.z33.be        www.musica.be   www.nieuwstedelijk.be 
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Intentieverklaring Het nieuwstedel!k  – Hogeschool UC Leuven-Limburg (UCLL)   
 
Dit is een intentieverklaring. Hogeschool UCLL en Het nieuwstedel!k  onderhouden 
sinds 2017 vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst  In 2020 werd dit 
partnership verlengd tot 2023. Beide wensen de samenwerking de volgende periode 
verder te zetten. De samenwerking tussen UCLL en Het nieuwstedel!k past in de 
missie en strategische doelen van beide organisaties. 
 
UCLL is actief in Leuven, Hasselt, Genk, Diepenbeek en Diest. De eerst drie z!n 
de steden waar ook Het nieuwstedel!k nauw mee verbonden is.  Net als UCLL 
verbindt Het nieuwstedel!k regio’s.  
UCLL  en Het nieuwstedel!k willen – elk vanuit hun eigen prakt!k – verbindingen 
leggen naar maatschappel!ke actoren. De inhoudel!ke samenwerking richt zich 
enerz!ds op onderzoek en e xpertisedeling, anderz!ds op het samen stimuleren 
van een andere manier van k!ken, openheid en nieuws gierigheid naar omgeving 
voor zowel studenten, docenten/onderzoekers en medewerkers. 

 
Het nieuwstedel!k  en de UCLL onderschr!ven het samenwerkingscontract en 
verbinden zich ertoe op de domeinen van netwerken, visibiliteit en betrokkenheid 
voort te werken. De UCLL is  mecenas van Het nieuwstedel!k en zetelt in het 
beschermcomité van het gezelschap. Beide part!en  werken aan een samenwerking 
op langere term!n, door betrokkenheid van zoveel mogel!k mensen binnen de 
hogeschool te stimuleren en zoveel als mogel!k een samenwerking op maat te 
zoeken. We k!ken er erg naar uit . 
 
 
Voor Het nieuwstedel!k    Voor UCLL 
St!n Deville     Algemeen Directeur 
    Marc Vandewalle 

 
 



	

		 															 	
	
	
	
Intentieverklaring	coproductie	Quatuor	pour	la	Fin	du	Temps	
	
	
	
Het	nieuwstedelijk	en	Ictus	Ensemble	drukken	de	intentie	uit	om	vanaf	2024	een	
coproductie	voor	te	bereiden	rond	het	Quatuor	pour	la	Fin	du	Temps	van	Olivier	
Messiaen.		
	
Stijn	Devillé	schrijft	een	nieuwe	theatertekst	over	de	bijzondere	ontstaansgeschiedenis	
van	dit	klassieke	stuk	uit	de	kamermuziek.	
	
	

In	1940	wordt	Olivier	Messiaen	krijgsgevangen	genomen	en	overgebracht	naar	Stalag	VIIIa,	
ergens	aan	de	Poolse	grens.	In	zijn	plunje	houdt	hij	muziekpapier	en	potlood	verborgen.	In	het	
kamp	treft	hij	de	beroemde	cellist	Etienne	Pasquier	en	violist	Jean	Le	Boulaire	en	wat	later	ook	
een	joodse	klarinettist.	Geïnspireerd	door	vogelgezang,	de	diepte	van	de	nacht,	door	zijn	
christelijke	geloof	en	door	de	benarde	situatie	waarin	hij	zich	bevindt,	componeert	hij	het	
Quatuor.	In	de	winter	van	1941	zullen	de	vier	het	Kwartet	voor	het	Einde	der	Tijden	uitvoeren	
in	één	van	de	tochtige	barakken,	hun	handen	stijf	van	de	kou.	 

	
	
Op	basis	van	de	partituur	van	Messiaen	en	de	tekst	van	Devillé,	maken	Ictus	en	Het	
nieuwstedelijk	een	nieuwe	muziektheatervoorstelling,	voor	4	acteurs	en	4	muzikanten.	
	
	
voor	Het	nieuwstedelijk,	 	 	 	 	 voor	Ictus,	
	

	 	 	 	 	 	 	 	 	
Stijn	Devillé	 	 	 	 	 	 	 Gerd	Van	Looy	



Intentieverklaring tot samenwerking in het kader van het 
structureel subsidiedossier, periode 2023 – 2027 

 
 

I Solisti del Vento vzw 
Campusbewoner DE SINGEL www.isolisti.be 
Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen info@isolisti.be 

 
Antwerpen, 27 november 2021 

 
Samenwerkingsovereenkomst in het kader van WILD, tussen 
 
 
I Solisti del Vento vzw 
Jan Van Rijswijcklaan 155, 2018 Antwerpen, BTW BE 0458.503.063 
Vertegenwoordigd door Francis Pollet, artistiek directeur 
Hierna genoemd I SOLISTI 
 
en  
 
Het nieuwstedelijk 
Vaartkom 4, 3000 Leuven, BTW BE 0455.108.756 
Vertegenwoordigd door Eric Krols, zakelijke leiding 
Hierna genoemd Het nieuwstedelijk 
 
 
WILD is een muziektheatervoorstelling waarin audio-opnames, theater en live muziek met elkaar 
versmelten: een auditieve roadtrip van een jonge vrouw op zoek naar haar ‘plek in de natuur’. Een 
magisch-realistisch verhaal over de moeilijkheid om het mens-zijn aan de kant te schuiven en de 
onmogelijkheid om te verdwalen. Het relaas van Anna, een vrouw die iets te verliezen heeft en het 
gevoel heeft dat er al veel verloren is. 
Op scène bevinden zich drie muzikanten, drie speakers en één acteur, die met uitzondering van Anna 
– wiens stem op voorhand werd opgenomen – alle rollen op zich neemt.  
 
De productie gaat in première in 2022 (op 8 januari in CC Strombeek) en wordt hernomen in 2023.  
 
De verkoop van de voorstellingen verloopt via Thassos.  
I SOLISTI zorgt hierbij zowel in 2022 als in 2023 voor productionele opvolging en voor de 
vergoedingen van de 3 muzikanten.  
Het nieuwstedelijk staat in voor de vergoeding van Matthias Van de brul (acteur), Lucas Derycke (live 
audio) en de eigen technicus. Hiertoe factureren zij €750 per voorstelling aan I SOLISTI.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
I SOLISTI Het nieuwstedelijk 
Francis Pollet Eric Krols 
 



	

					 	
	
	

	
	
	
	
	
	
Intentieverklaring	samenwerking		
‘Stad	der	Blinden’	
	
	
	
Het	nieuwstedelijk	en	The	Colorist	Orchestra	drukken	de	intentie	uit	om	vanaf	2024	een	
muziektheaterproductie	voor	te	bereiden	rond	Stad	der	Blinden	van	Nobelprijswinnaar	
José	Saramago.	
	
	
In	het	verleden	werkten	Het	nieuwstedelijk	en	muzikanten	Gerrit	Valckenaers,	Kobe	
Proesmans	en	Aarich	Jespers	van	The	Colorist	al	heel	vaak	samen.	
	
Nu	slaan	ze	de	handen	in	mekaar	om	een	muziektheaterversie	te	maken	van	Stad	der	
Blinden.	Stijn	Devillé	bewerkte	het	boek	voor	8	stemmen	en	maakte	een	‘bewerking	
voor	het	oor’,	erg	toepasselijk	bij	dit	verhaal	waarin	alle	personages	blind	worden	
tijdens	een	pandemie.		
	
We	vatten	het	plan	op	om	er	een	literair-muzikaal	oratorium	van	te	maken,	een	
concertante,	waar	we	de	verbeelding	ten	volle	via	het	oor	weten	te	beroeren.	Met	een	
achtkoppig	spelersensemble	van	Het	nieuwstedelijk	én	de	acht	muzikanten	van	The	
Colorist	Orchestra.	
 
	
	
	
voor	Het	nieuwstedelijk,	 	 	 	 voor	The	Colorist	Orchestra,	
	
	
	
	
Stijn	Devillé	 	 	 	 	 	 Aarich	Jespers	

aarich

aarich
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Intentieverklaring Limburgse tournee “UHasselt 2023” 
 
 
Dit is een intentieverklaring, ondertekend door UHasselt, Het nieuwstedelijk, cultuurcentrum 
Hasselt, CC Muze, C-mine, De Velinx en CC De Adelberg.  
 
In 2023 zal de UHasselt 50 jaar bestaan. Ter ere van hun jubileumviering vraagt de UHasselt Het 
nieuwstedelijk een nieuwe theatervoorstelling te creëren. De voorstelling zal het verhaal brengen 
van de voorbije 50 jaar in Limburg, met het universiteitsleven als rode draad. “UHasselt 2023” 
wordt een Limburgs eposverhaal dat zich afspeelt tegen de achtergrond van diverse 
gebeurtenissen in Limburg gedurende de voorbije 5 decennia.   

 
De voorstelling zal in première gaan in mei 2023. Bijkomend wil de UHasselt de voorstelling ook 
cadeau doen aan de Limburgse bevolking, en werkt hiervoor samen met 5 Limburgse 
cultuurcentra: zo zal de voorstelling in voor- en najaar van 2023 te zien zijn in cultuurcentrum 
Hasselt, CC MUZE, C-mine, De Velinx en CC De Adelberg.  
 
Het project “UHasselt 2023” is een coproductie tussen de UHasselt en Het nieuwstedelijk, in 
samenwerking met cultuurcentrum Hasselt, CC Muze, C-mine, De Velinx en CC De Adelberg. 
 
 
 
 
Voor UHasselt     Voor Het nieuwstedelijk   
Bernard Vanheusden    Stijn Devillé 
 
 
 
 
 
 
 
Voor cultuurcentrum Hasselt   Voor CC MUZE   
Gerhard Verfaillie    Tom Michielsen   
 
 
 
 
 
 
Voor C-mine    Voor De Velinx  
Louise Osieka    Johan Wouters   
    
 
 

 
 
 
Voor CC De Adelberg 
Cindy Daems  
 



  Verbindingsverklaring  
 

Ondergetekende organisaties – Zuidpool, ARSENAAL, Theater Antigone, Theater Malpertuis, 
Het nieuwstedelijk en Compagnie Cecilia – verbinden zich ertoe om in de komende 
beleidsperiode (2023-2027) de krachten te blijven bundelen om jong werk te ondersteunen 
in de vorm van EN AVANT, een tweejaarlijks festival voor nieuwe makers dat rondreist langs 
de verschillende huizen. 

Via EN AVANT ondersteunen we een nieuwe generatie theatermakers niet alleen in de 
ontwikkeling van hun werk, we bieden ze ook voldoende speelkansen en brengen ze 
als dusdanig in contact met elkaar én met een groot netwerk van artiesten, publiek, 
programmatoren en critici dat wij, ondergetekenden, in de loop der jaren hebben 
uitgebouwd. Op die manier fungeert het festival als nomadische ontmoetingsplek en 
lanceringsplatform. 

  Historiek 

• De eerste editie van EN AVANT, in het najaar van 2020, werd georganiseerd door 
Zuidpool, ARSENAAL, Het nieuwstedelijk en Compagnie Cecilia. Het gros van de voorziene 
voorstellingen werd overschaduwd door corona, maar een online alternatief werd voorzien in 
het voorjaar van 2021. 

• Voor de tweede editie van EN AVANT, tussen mei en oktober 2022, kwamen ook Theater 
Antigone en Theater Malpertuis aan boord. 

 

  Concrete plannen 2023-2027 

• In de periode 2023-2027 worden twee edities van EN AVANT georganiseerd, namelijk in 2024 
en in 2026, telkens tussen mei en oktober. Elke organisatie plant de ontvangst van het 
festival in volgens haar eigen ritme, zij het in dialoog met de andere organisaties.  

• Elke organisatie selecteert autonoom, maar evengoed in dialoog met de anderen, één project 
per editie. Dit kan een eigen productie zijn, van/met een jonge maker, maar evengoed een 
productie van een individu of een collectief. Alle zes de geselecteerde projecten worden 
gepresenteerd bij alle zes de organiserende huizen. 

• De formule voor presentatie wisselt op basis van de locatie (al dan niet meerdere 
voorstellingen op één dag, al dan niet aansluitend, …). Op die manier kan elke 
partnerorganisatie presenteren volgens zijn/haar eigenheid. 

• Elke ontvangende organisatie betaalt elke producerende/faciliterende organisatie dezelfde 
uitkoopsom (1.200 euro excl. BTW). Alle productiekosten die die uitkoopsom overschrijden, 
zijn voor de rekening van de producerende/faciliterende organisatie.  

• Elke organisatie voorziet ook in relevante randprogrammatie tijdens de ontvangst van het 
festival, dit in samenspraak met de andere organisaties en (eventueel) de nieuwe makers 
zelf. Zo sto!eren we het EN AVANT-traject met een (artistieke) workshop, debatavond, 
netwerkevent, feedbackmoment, ontmoeting met programmatoren/critici, … die jonge 
makers op verschillende manieren verbindt, uitdaagt en ondersteunt op vlak van autonomie 
en professionalisering. 

enavantenavant.be



Opgesteld en ondertekend te Antwerpen, Mechelen, Kortrijk, Tielt, Leuven en Gent,  

op 8 november 2021, 
 

Theater Antigone   ARSENAAL/Lazarus   Cie Cecilia

Het nieuwstedelijk   Malpertuis    Zuidpool
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Intentieverklaring samenwerking Het nieuwstedelijk – B-Classic 
 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic zijn twee kunstenorganisaties met goede 
onderlinge banden.  Beiden hebben een werking in Hasselt en Genk. 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic cohousen, samen met Cinema ZED, in De 
Nieuwe Zaal Hasselt. 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic zullen, samen met Cinema ZED en 
VONK_ateliers vanaf eind 2025 cohousen in KC Groenplein Hasselt en er 
samen een artistieke invulling realiseren.  In de aanloop daarnaartoe 
maken we alletwee deel uit van vzw De Nieuwe Zaal en zijn zo betrokken 
bij het bouwproject en de realisatie van een organisatiemodel voor deze 
nieuwe kunstenplek. 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic zijn beiden actief in de ontwikkeling, 
productie en presentatie van avontuurlijk muziektheater en audio.  We 
wisselen hier onze kennis en expertise uit. 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic coproduceerden samen al verschillende 
projecten van audiomaker Lucas Derycke.  De komst van Lucas in het 
artistiek team van Het nieuwstedelijk biedt hierin fijne toekomstige 
opportuniteiten. 
 
B-Classic werkt regelmatig samen met acteur Rashif El Kaoui.  De komst 
van Rashif in het ensemble van Het nieuwstedelijk, biedt hierin fijne 
toekomstige opportuniteiten. 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic zijn alletwee lid van het Limburgs 
Kunstenoverleg.  Ook daarnaast wisselen beide organisaties kennis uit als 
het gaat over zakelijk management, beleid, communicatie en netwerk. 
 
Het nieuwstedelijk neemt B-Classic ook mee als artistieke partner in haar 
coproducties met The Colorist (Stad der Blinden) en ICTUS Ensemble (Quator 
pour la fin du temps). 
 
Het nieuwstedelijk en B-Classic zijn cruciale kunstenorganisaties voor 
de dynamiek van het Limburgse kunstenveld. 

 
 
 
Voor Het nieuwstedelijk   Voor B-Classic  
Stijn Devillé    Kris Jannis 





TWK vzw          Leuven, 28 juni ‘21 
Pluimke 25  
9750 Kruisem  
 
 

Geachte mevrouw,  
Geachte heer,  
 
 
Vanuit de Leuvense organisaties fABULEUS, 30CC, STUK, Het nieuwstedelijk & Cie Tartaren 
bevestigen we via deze brief onze ondersteuning voor jullie theaterfestival in Antwerpen: TWK’21 
toneelscholenfestival.  
We scharen ons achter jullie ondernemingsgezinde initiatief voor afstuderende spelers/makers uit 
de vier Vlaamse theateropleidingen. We bewonderen hoe jullie als jonge generatie artiesten met 
een bij uitstek moeilijk jaar achter de rug, het heft in eigen handen nemen om alsnog jullie werk 
naar buiten te dragen. Als organisaties met een hart voor nieuw, jong talent zijn we verheugd om 
hier collectief onze steen in te kunnen bijdragen. 
 
Dit jaar voorzien we een gezamenlijk budget uit Leuven van 5000. Over een mogelijk vervolg, 
bijvoorbeeld verdere sponsoring of hosting in 2023, gaan we na afloop en evaluatie van deze 
eerste editie graag in gesprek. 
 
We wensen jullie alvast veel succes in de verdere voorbereidingen en een goed verloop van het 
festival. Dat dit voor velen zijn vruchten mag afwerpen en een extra springplank is bij het verlaten 
van de toneelschool. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 

Stijn Devillé,    Dirk De Lathauwer,   Wim Oris, 
Het nieuwstedelijk   fABULEUS    Cie Tartaren  

   
 
 

Steven Vandervelden,   Siebe Chau, 
STUK      30CC 

  



  

		

 
 

 
Intentieverklaring detheatermaker - Het Nieuwstedelijk  25/11/2021 
 
 
detheatermaker en Het nieuwstedelijk zetten zich, elk vanuit hun eigen expertise, de 
komende beleidsperiode graag samen in voor de ontwikkeling van jonge kunstenaars met 
een liefde voor tekst en/of muziek. 
 
Concreet werken we samen rond: 
 

• De jaarlijkse organisatie van een ‘Dag van de jonge theaterauteur’ op Shakespeare is 
Dead door detheatermaker in samenwerking met De Leesclub. Het traject van jonge 
theaterschrijvers mondt uit in een work-in-progressfestival van jonge teksten. Ook 
zetten we in op ontmoeting en dialoog tussen jonge auteurs. 

• Indien gewenst: schrijfcoaching van het werk van de jonge theaterauteur bij 
detheatermaker 

• De ondersteuning van het werk van Prisca Agnes Nishimwe, die als 
muzikante/actrice bij Het nieuwstedelijk werkte en nu als maker bij detheatermaker 
een ontwikkelingstraject aangaat. Het Nieuwstedelijk biedt waar mogelijk 
repetitieruimte, coaching en eventueel (in een latere fase) coproductiebudget. 

• De eventuele opvolging en doorstroming van wildcard-artiesten naar detheatermaker 
en vanuit de stal van detheatermaker naar de wildcard of de Jonge Makerstraject van 
Het nieuwstedelijk. Het nieuwstedelijk en detheatermaker gaan in dialoog over 
interessante jonge artiesten en verwijzen artiesten naar elkaar door. 

 
 

Voor detheatermaker      Voor Het nieuwstedelijk 
coördinator Ruth Mariën     directeur Stijn Devillé 

 
 
	



TONEELSCHRIJFHUIS



	

			 			 	
	
	
	

Antwerpen,	Leuven,	22	november	2021	
	
	
	
BETREFT	 –	 Intentieverklaring	 tot	 samenwerking	 tussen	 	 Het	 nieuwstedelijk	 en	 Het	
TheaterFestival	
	
	
	
	
HTF	en	Het	nieuwstedelijk	gaan	het	engagement	aan	om	de	positie	van	de	theatertekst	 in	
Vlaanderen	 te	 versterken.	 Dit	 doen	 we	 	 in	 de	 vorm	 van	 een	 samenwerking	 rond	 het	
aanvullende	reflectieprogramma	gebonden	aan	de	Toneelschrijfprijs	waarvan	de	uitreiking	
plaatsvindt	 op	 Het	 TheaterFestival	 en	 Shakespeare	 is	 Dead	 –	 festival	 voor	 nieuwe	
toneelschrijfkunst,	 dat	 komend	 jaar	 zijn	 aftrap	 kent	 in	 Leuven.	 We	 delen	 kennis	 die	
verworven	wordt	tijdens	beide	initiatieven,	vullen	elkaar	aan,	werken	samen	en	versterken	
elkaars	programma.		
	
Het	TheaterFestival	kijkt	ernaar	uit	om	in	de	volgende	beleidsperiode	(2023-2027)	met	Het	
nieuwstedelijk	samen	te	werken	op	het	vlak	van	reflectie	en	presentatie.		
	
Het	nieuwstedelijk	engageert	zich	ook	inhoudelijk	als	gesprekspartner,	en	werkt	vanuit	zijn	
eigen	praktijk	mee	aan	de	reflectie	binnen	het	TheaterFestival.		
	
	
Uitkijkend	naar	een	fijne	samenwerking,	
	
	
	
Voor	Het	nieuwstedelijk,	 	 	 	 	 	 Voor	het	Theaterfestival,	
Stijn	Devillé	 	 	 	 	 	 	 	 Nora	Mahammed	
 



          27 november 2021 
 
 
Beste leden van de beoordelingscommissie,  
 
Als stichtend lid van De Leesclub wil ik namens De Leesclub graag ons enthousiasme 
uitspreken over de samenwerking met Het nieuwstedelijk in de komende subsidieperiode.  
 
De Leesclub is in 2019 ontstaan als een platform voor theaterteksten en een 
ontmoetingsplek voor iedereen die zich verbonden voelt met podiumschriftuur (schrijvers, 
makers, regisseurs, acteurs én publiek), en sindsdien hebben wij meer dan honderd 
theaterteksten gelezen. Het doel van De Leesclub is teksten te ontsluiten op een andere dan 
klassieke manier: we willen theaterteksten op een directe wijze in contact brengen met een 
publiek, door die samen luidop te lezen, in aanwezigheid van de schrijver en met de 
mogelijkheid tot een gesprek achteraf. Niet het publiek als passieve ‘toehoorder’ dus, maar 
als actieve participant.  
 
Een samenwerking met Het nieuwstedelijk vinden we een logische, prikkelende en 
enthousiasmerende samenwerking. We kunnen elkaar versterken. In het voorbije jaar 
organiseerden we samen al verschillende digitale leesclubs naar aanleiding van het 
Shakespeare is Dead festival, waarop we teksten van auteurs uit o.a. IJsland, Slovenië, 
Finland, Duitsland… lazen, telkens in aanwezigheid van de auteur. Dat waren stuk voor stuk 
bijzondere avonden die een zeer internationaal publiek trokken. Ze smaakten steeds naar 
meer.  
 
Graag willen wij in de komende jaren die internationale leesclubs verder uitbouwen, naar 
aanloop van en tijdens het Shakespeare is Dead festival, in een intense samenwerking met 
Het nieuwstedelijk. Samen met Het nieuwstedelijk willen wij het belang van het schrijven 
voor het theater onder de aandacht brengen en – samen met het publiek – onderzoeken 
welke verschillende vormen hedendaagse theaterteksten allemaal kunnen aannemen. Dat is 
wat ons bindt.  
 
Wij kijken heel hard uit naar deze verdere samenwerking, 
 
 
Met veel vriendelijke groeten,  
 
 
 
 
Nico Boon,  
namens De leesclub.  
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Cie Tartaren, Ridderstraat 33, 3000 Leuven
tel: 016/67 91 86 - www.tartaren.be - info@tartaren.be
ond.nr. 0885 917 727 – rek.nr BE09 7350 1906 7457

Met deze verklaring spreken Het nieuwstedelijk en Compagnie Tartaren formeel hun
intentie uit om de samenwerking tussen beide gezelschappen ook in de komende
beleidsperiode verder te zetten en te verdiepen. De band in Leuven was al zeer warm,
maar met de komst van Cie Tartaren naar Genk wordt de samenwerking verder
geïntensifieerd

Beide gezelschappen zetten in op het delen van kennis en expertise – zowel op
artistiek, productioneel als zakelijk vlak. Waar mogelijk, en steeds in overleg, is er
ook wederzijdse technische en logistieke ondersteuning.

Compagnie Tartaren is vriend aan huis bij Het nieuwstedelijk. De spelers worden steeds
uitgenodigd voor try-outs. Hun mening als collega-makers vanuit een bijzondere positie
biedt een inhoudelijke meerwaarde voor Het nieuwstedelijk en wordt dan ook zeer
gewaardeerd.

Beide gezelschappen zien mogelijkheden voor een coproductie in de komende
beleidsperiode die verder zullen worden onderzocht.

Voor het Nieuwstedelijk voor Cie Tartaren
Stijn Devillé Wim Oris
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Intentieverklaring DS Podcastfestival 
 
 
Dit is een intentieverklaring. Het nieuwstedel!k, Kunstencentrum STUK 
en CC De Grote Post gaan samenwerken om het DS Podcastfestival (zoals 
georganiseerd door De Standaard & Toerisme Oostende) mee vorm te geven. 
Dit engagement betreft in eerste instantie de volgende en hierb! tweede 
editie, die door zal gaan in 2023. Het festival zal voorzien worden van 
een onderdeel audiowerk/podcasting met live-aspect en een theatrale 
omslag. De beoogde inbreng van de partners is divers en heeft betrekking 
op presentatie, productie en ontwikkeling.  
 
De partners z!n stuk voor stuk organisaties die sedert enkele jaren de 
creatie en presentatie van audiowerk ondersteunen. Kunstencentrum STUK 
organiseert in samenwerking met Het nieuwstedel!k jaarl!ks 
Audiostories, een festival rond kruisbestuivingen tussen muziek, 
(geënsceneerde) audio en theater. Dit kleinschalig festival biedt 
podiumkansen en residentieplekken aan makers. Ook CC De Grote Post heeft 
een sterk uitgebouwd residentie- en studiowerking in audio.  
De drie organisaties hebben nu de intentie hun expertise inzake jong 
audiowerk, residenties en makersplekken in te zetten voor de uitbouw van 
het volgend DS Podcastfestival.  
 

 
 
 
Voor Het nieuwstedel!k    Voor STUK  
Adriaan van Aken    Gilles Helsen   
 
 
 
 
 
 
Voor De Grote Post   Voor DS Podcastfestival
  
Liv Laveyne    Ben van Alboom  
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Samenwerkingscharter  
Studio Henry Tweebronnen 
Leuven 
 

Studio Henry Tweebronnen, in Leuven, is een samenwerkingsverband van  
Avansa Oost-Brabant, Cie Tartaren, de Bib Leuven, Leuven MindGate, het Nieuwstedelijk.  

We engageren ons om samen in te zetten op het creëren van de mogelijkheid om digitale en vooral 
hybride samenkomsten te organiseren.  

We exploreren en experimenteren met programma’s, ontmoetingen en interacties, voor Leuven, 
maar ook ruimer  

We werken samen aan een ‘studio’ die mogelijkheden biedt tot streaming en/of hybride 
samenkomsten.  

We wisselen ervaringen en kennis uit. 

We vergroten de toegankelijkheid van het aanbod aan non-profit, kunst en socio-culturele 
activiteiten en passend in de huidige maatschappelijke context, fysiek én digitaal. 

We  werken drempelverlagend met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen.  

Intenties en waarden 

▪ We zetten in op een sterke, kwaliteitsvolle programmatie, gericht op ontmoeting, interactie 
in een digitale of hybride omgeving. 

▪ Door de diversiteit aan werking binnen dit partnerschip bereiken we een ruim publiek. 
▪ We combineren de sterktes van de verschillende partners, elk vanuit de eigen invalshoek, de 

eigen expertise en het eigen netwerk. Gericht op o.a. 
• Symbiose van creatie, technologie en gezondheidskennis; 
• Iedereen digitaal, met specifieke aandacht voor kwetsbare mensen; 
• Kunst voor gediversifieerd publiek; 
• Maatschappelijk debat vanuit kunst en cultuur; 
• Verbinding tussen cultuur, literatuur, kennis en actua; 
• Kritische reflectie; 
• Participatie. 

▪ Elke partner is ambassadeur van dit project, en draagt dit mee positief uit.  
▪ Alle partners hebben een verbindende en mobiliserende kracht in het Leuvens ecosysteem.  

Operationele afspraken 

- De studio wordt ingericht in het auditorium van de site Tweebronnen.  
In onderlinge afstemming wordt tijd en ruimte voorzien specifiek voor deze functie van de 
zaal. Hiervoor maken we operationele afspraken en delen we de nodige info. 

- Elke organisatie draagt zowel financieel als naar tijd bij, volgens de  gemaakte afspraken (in 
functie van de draagkracht van de organisatie). 

- De studio kan door alle partners gebruikt worden.  
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- Er worden krijtlijnen uitgezet zodat de programmatie per partner in evenwicht is met de 
investering. Er is ruimte voor creativiteit en experiment. We sturen waar nodig tussentijds 
bij.  

- De aangekochte materialen worden gemeenschappelijk beheerd, en steeds op een correcte 
en professionele manier gebruikt.  
 

Toekomstgericht 

- Na een werkjaar van exploratie en experimenteren, steven we ernaar om Studio Henry 
Tweebronnen aan te bieden aan het bredere veld van non-profit, socio-culturele en kunsten 
partners. De voorwaarden worden in onderling overleg door deze partners bepaald na 
evaluatie van het eerste jaar. Het blijft een streven om dit laagdrempelig te houden.  

 

 

Hiervoor engageren zich 

Op 25 november ’21 

 

 

Avansa Oost-Brabant 
 

 
 
 
 

Cie Tartaren 
 

Wim Oris 
Artistieke en algemene leiding 

 

de Bib Leuven 

 
Schepen van cultuur, toerisme, evenementen,  

deeltijds kunstonderwijs en senioren 

 
 
 

het Nieuwstedelijk 
 

 

Leuven MindGate 
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Leuven, 25/08/2021 

 
 
 

 To:  Prof. dr. Wouter Van Dooren 
  Sint-Jacobsstraat 2-4 
  2000 Antwerpen 

 
 
Re: Eranet ENUTC proposal CONTRA: Conflict in Transformations 
 
 
Dear Prof. Van Dooren, 
 
Nieuwstedelijk is the city theatre of Leuven, Hasselt and Genk. We are 
an artist-run theatre that helps to shape the city and society of 
tomorrow. We tell stories about life here and now. From within the 
city, we focus on the world. 
 
Text, theatre, music, audio & debate are the core of our artistic work. 
Contemporary social themes inspire our creations. We frequently perform 
community-based projects. We support young talent and develop the urban 
community with our audience. Nieuwstedelijk works in the cities of 
Leuven, Hasselt and Genk, which are three different realities and 
audiences. Nieuwstedelijk plays in theatres and on location throughout 
Flanders and internationally. We stand for connection, collaboration 
and entrepreneurship. From an integrated vision, we connect artists, 
audiences, and organizations.  
 
The University of Antwerp approached Nieuwstedelijk to cooperate in the 
Eranet ENUT proposal Conflict in Transformation (CONTRA) which analyses 
the capacity-building opportunities of constructive conflict in urban 
transformation processes. With this letter of intent, Nieuwstedelijk 
confirms her interest in being a Cooperation Partner in the Belgian 
part of the project.  
 
The expertise and interest of Nieuwstedelijk align very well with the 
CONTRA Drama Lab methodology. Over the past two decades, Nieuwstedelijk 
has experimented with diverse forms of co-creative theatre, 
performative projects, and interventions. With projects like “Basj” 
(2021), “Geel Hesje” (2020-2021), “Vuur” (2015-2019) and “Schroot” 
(2015), Nieuwstedelijk addresses societal topics in an engaging, 
creative and co-creative way. 
 
From the urban-societal perspective, Nieuwstedelijk sees a lot of 
potential in the Drama Lab experiments and therefore wants to 
collaborate in the CONTRA-project in setting up, defining and 
experimenting in these labs. CONTRA offers an excellent opportunity to 
further test and demonstrate the capacity-building effects of conflict 
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theatre in an urban context like – in this case – the city of Genk. 
Being a city theatre in Genk, the previous and ongoing intensive 
collaboration between Nieuwstedelijk and the City of Genk guarantees a 
high level of synergy and cooperation between the two partners in the 
project. 
 
Nieuwstedelijk wants to engage in the CONTRA project by: 
 

1. Collaborate closely with the practice researcher from 
University of Antwerp in designing a method for convoking ( 
in which Nieuwstedelijk and the researcher create mutual 
feedback loops on their work in order to fine-tune the 
Dramalabs where needed during the project.  

2. Actively participating in brainstorms on how to translate 
the Stiemer valley project and related relevant cases in 
Genk in the Drama Labs; 

3. Co-design a method of play that is tuned to the specific 
conflict case that will be run through the Drama lab 
trajectory in Belgium; 

4. Helping in identifying the different voices in the selected 
conflict case; 

5. Supporting the organization of the Drama Labs and promote 
local participation in the Labs (being a “connector”); 

6. Exploring how the findings of the Drama Labs can be 
aggregated to a more general play method for conflict in 
participatory trajectories. 

 
Nieuwstedelijk is also prepared to integrate the Dramalabs – to the 
extent the content aligns with its own mission - in its future 
calendar, and to explore opportunities for further translation, 
adaptation and continuity of the Dramalabs in other urban contexts 
after the CONTRA-project has ended. Given these opportunities, we wish 
to participate in CONTRA and look forward to collaborating with all the 
partners involved.  
 
 
 
Sincerely, 
 
 
 
 
Stijn Devillé, 
general director. 


