
als beroepspoppenspeler de beslissing heb ge-

nomen om Ultima Thule als gezelschap op te 

richten. Voor ons is de subsidie een zegen. We 

kunnen nu alles stilleggen om te repeteren, 

drie maanden lang. We kunnefn iemand als 

Herwig De Weerdt vragen en nog betalen 

ook. Met de subsidie hebben we vooral gepro-

beerd het gezelschap zakelijk uit te bouwen. 

Dat is gelukt. In de komende periode willen 

we de promotie nog veel beter aanpakken en 

uitbouwen. 

Het beheer van een beperkte financiële en-

veloppe vergt aanvankelijk veel inspanning van 

de nieuwkomers. Wie meer ervaring heeft met 

de administratieve verantwoording van een 

enveloppesubsidiëring, gaat op zoek naar de 

limiet van zijn werking. 

De Parade: Het grootste probleem dat wij 

hebben ervaren met de subsidiëring, is de 

omschakeling van een financieel nietsbedui-

dend vzw-tje naar een mini-kmo. Op het 

ogenblik dat De Parade praktische moeilijk-

heden ondervond, is echter gebleken dat de 

Administratie Kunst niet alleen passief, maar 

ook actief enorm goede steun verleent. Het 

volstaat de telefoon te nemen en de Paro-

chiaanstraat op te bellen om degelijk advies te 

krijgen. 

Ultima Thule: Door de projectsubsidies 
die we vroeger binnenhaalden, hadden wij ge-

lukkig al ervaring op zakelijk en boekhoud-

kundig vlak. 

Alibi: Het probleem is dat je met zes mil-
joen geen twee produkties tegelijk de baan op 

kan sturen. Je zit met dezelfde cast, dezelfde 

camionette, dezelfde mensen die techniek 

doen. Tachtig voorstellingen per jaar vallen 

dan ook zeer zwaar. 

Cie De Koe: Op een bepaald moment 

word je moe van de beperkte middelen. Bas 

Teeken is artistiek leider, schrijft mee, regis-

seert soms, speelt soms, ontwerpt de affiches 

en het decor. Het voordeel is natuurlijk dat je 

een eigen imago krijgt, want alles komt van 

jou, van binnen de ploeg. Maar op langere 

termijn wordt het heel stresserend en zelfs 

verengend om nooit mensen van buitenaf te 

kunnen betrekken. 

Hoe de enveloppesubsidiëring de artistieke 

werking heeft beïnvloed, is echter veel ge-

differentieerder. 

T g Stan: De artistieke werking wordt mee 

bepaald door de structuur waarin je werkt. Je 

hebt een behoorlijke repetitieruimte nodig, 

en je moet je kunnen permitteren om een lijn 

uit te werken. (...) Idealisme heeft niets te ma-

ken met geld. Het gaat immers niet om het 

cliché van de arme kunstenaar. Of je wel of 

niet gesubsidieerd wordt, heeft geen invloed 

op de manier waarop je met de realiteit om-

springt. 

Theater Malpertuis: Met het binnenhalen 
van iemand als Dirk Tanghe als artistiek lei-

der bleek de nochtans forse subsidieverho-

ging niet te volstaan om zijn grootse projec-

ten uit te voeren. Je kan moeilijk het risico 

nemen om al dat geld in één groot produkt te 

stoppen want dan zit je halverwege het sei-

zoen op droog zaad. Dus zaten wij na die Bour-

geois gentilhomme al dadelijk op de knieën. 

Een gezelschap zoals wij kan eigenlijk maar 

twee produkties per seizoen goed doen. Je kan 

een heleboel kleine dingen doen, maar daar-

mee profileer je je niet als gezelschap. 

Needcompany: Waar we vroeger als 

gezelschap mee onder de vleugels van het 

Kaaitheater vielen, kregen we door de enve-

loppesubsidiëring de kans om helemaal zelf-

standig te functioneren. Op artistiek vlak 

heeft de subsidie niet zoveel invloed. 

Blauw Vier: Artistiek is het grootste ver-
schil met de periode tot 1993 dat we nu over 

een langere periode plannen. Waar we vroe-

ger pas aan het einde van elk project de vol-

gende produktie onder de loep namen, dik-

wijls in functie van de vorige, denken we nu 

aan een grotere boog, gespannen over een pe-

riode van vier jaar. Of dat enkel met de finan-

ciële enveloppe te maken heeft, valt te betwij-

felen. Het heeft ook veel te maken met het feit 

dat je meer ervaring hebt. 

Cie De Koe: Wij kunnen met de subsidie 

nauwelijks de loonkost dekken. En daarom 

kunnen wij ook geen stukken spelen met een 

grotere cast. Of we moeten co-produceren, 

maar dat wordt ons eigenlijk ook al moeilijk 

gemaakt. Je mag dan hoogstens de helft van 

de voorstellingen die je speelt laten meetellen 

voor de norm, afhankelijk van de inkomsten-

verdeling. We proberen toch voorstellingen te 

maken met een grote bezetting, bij voorbeeld 

door Drie Zusters op het repertoire te nemen, 

wat we over twee jaar willen doen. Dat zal dan 

ons eerste feitelijke repertoirestuk zijn, want 

behalve De Menagerie van de Schamele Drie 

schreven we tot nog toe alles zelf. 

Tg Stan: We merken dat we door de in-

dex-aanpassingen en een natuurlijke groei nu 

heel erg moeten opletten hoe en met wie we 

samenwerken. En dat is spijtig, want samen-

werking met gastacteurs is net één van onze 

troeven. Soms kan je dat vertalen in co-pro-

dukties, maar voor sommige projecten is dat 

niet de meest aangewezen oplossing. 

De internationale werking van de gezel-

schappen staat zeker niet los van de subsidië-

ring. 

Tg Stan: Onze internationale werking 

wordt mogelijk gemaakt door de subsidië-

ring. Meestal spelen we in kleine theaters, die 

zelf ook geen reserve aan fondsen hebben. 

Needcompany: Voor elke frank die de 

Vlaamse Gemeenschap geeft, zoeken wij twee 

frank in het buitenland.Het probleem is dat 

die fondsen enkel projectmatig kunnen wor-

den gezocht. De vier-jaren subsidieregeling 

biedt de mogelijkheid om een werking op lan-

ge termijn uit te bouwen, maar het volstaat 

niet om de produkties te realiseren. 

De Parade: Tijdens het eerste jaar van de 

subsidie hebben we onze werking zelfs inter-

nationaal kunnen vertalen, in Edinburgh. Ook 

al moet worden gezegd dat we daarvoor be-

roep hebben moeten doen op een bijkomende 

reissubsidie. Het is dus zeker niet zo dat een 

startenveloppe je plots veel ademruimte geeft. 

Keurslijf en sneeuwbal 
Aan de toekenning van de startenveloppe, 

hangt de verplichting vast om te voldoen aan de 

normen die het decreet bepaalt. Kwantitatief 

betekent dat minimaal 80 voorstellingen per 

jaar spelen, waarvan minimaal één creatie, één 

schrijf- of compositieopdracht gedurende een 

periode van vijf jaar, en een eigen inbreng van 

12,5% (10% voor het jeugdtheater) van de sub-

sidies. Ook de beginnende gezelschappen moeten 

meteen volop meedraaien in het geprofessiona-

liseerd circuit. Nogal wat gezelschappen lijden 

onder de 'produktiedwang' of onder de onmo-

gelijkheid om even een stap terug te zetten. 

Needcompany: De normen van het de-
creet hebben een uitbreiding van de activitei-

ten van Needcompany noodzakelijk gemaakt. 

Het is zo goed als onmogelijk om met een re-

gisseur als Jan Lauwers méér dan één of twee 

creaties per jaar te maken, en de grootte van 

de voorstellingen maakt het dan weer onmo-

gelijk om meer dan 60 keer te spelen. (Need-

company heeft dit opgelost door het werk van 

choreografe/regisseur Grace Ellen Barkey mee 

op te nemen in hun produkties, nvdr). 

Nova Zembla: Van kleine gezelschappen 
wordt enorm veel verwacht. Dat heeft te ma-

ken met een doorbraak bij de vorige subsidie-

ronde. Toen is er radicaal voor gekozen om 
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