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inleiding
1. WAT IS PAZ?
Publiek Aan Zet / PAZ wordt georganiseerd door
Mooss en Cera, en was in 2013 een initiatief van
Mooss, Cera en M - Museum Leuven.
Door het organiseren en leren van een ketting van
bijzondere participatieve trajecten in verschillende kunstorganisaties wil PAZ een duurzame verandering teweegbrengen in de verhouding tussen
kunst(organisaties) en publiek; we willen een breder
publiek een kwalitatieve kunstervaring bieden en bij
de kunsten betrekken.
De doelstellingen van PAZ zijn:
Een kwalitatieve ervaring voor de participanten, zowel op het vlak van het participatief proces, als op het vlak van kunstbeleving. De participant komt aan zet.
Experimenten met de optimalisering van de
beleving door het publiek in de betrokken 		
kunstorganisaties.
Meer inzicht in de interpretatieve noden van
een breed publiek, bij beeldende en podiumkunsten.
Meer inzicht in de manier waarop de inter-		
pretatie en beleving van een breed publiek 		
kan worden ondersteund, in verschillende 		
contexten.
De ontwikkeling van een methodiek om 		
structurele en beleidsmatige vormen 		
van participatie te begeleiden.
De verankering van de inzichten en de dia-		
loog met het publiek in de betrokken 		
kunstorganisaties.
De verspreiding van de inzichten en metho-		
diek zodat kunstorganisaties ook zonder 		
PAZ een breed publiek een betere ervaring 		
kunnen bieden.
Een shift in de visie en werking zodat
kunstorganisaties publieksvriendelijker
worden en het publiek als een partner zien (cocreatie). Het publiek komt aan zet.
Zowel voor het vergroten van de inzichten in interpretatieve noden en mogelijke ondersteuningsstrategieën, als voor de ontwikkeling van de methodiek,
als voor het verzamelen van voldoende materiaal
om kunstorganisaties te overtuigen van een meer
publieksvriendelijke aanpak en van de meerwaarde
en mogelijkheden van participatie, is het noodzakelijk om een aantal trajecten na elkaar te organiseren
en bestuderen. We voorzien vijf PAZ-trajecten waar-

in we participanten uitnodigen om een kunstorganisatie onder de loep te nemen en experimenten op
te zetten om de publieksbeleving te optimaliseren.
Ieder traject wordt onderzocht en de onderzoeksresultaten voeden telkens de volgende trajecten. Op
het einde worden alle resultaten gebundeld in een
methodisch instrument waarmee het veld zelf aan
de slag kan. Dat instrument zal breed worden verspreid.
De kunstorganisaties waarmee PAZ samenwerkt,
zijn: M - Museum Leuven (PAZ-1), Het Theaterfestival (PAZ-2), Musée des Beaux-Arts en Musée de
la Photographie Charleroi (PAZ-3), het nieuwstedelijk (PAZ-4) en M - Museum Leuven (PAZ-5). Met
het oog op het ontwikkelen van de methodiek en
het realiseren van onderzoek en reflectie is het interessant om disciplines te vergelijken (beeldende
kunst en theater), om een vergelijkbare case buiten
de Vlaamse context te hebben (Charleroi) en om in
dezelfde context te kunnen werken met een verder
ontwikkelde methodiek (2x M). De partners werden
op basis van deze parameters geselecteerd, en omwille van hun bereidwilligheid om maximale participatie een kans te geven.
2. VISIE OP PARTICIPATIE
‘Participatie’ is een woord dat veel ladingen dekt.
Een eerste invulling is deelnemen. Bij deelnemen
zijn participanten toeschouwers. In deze betekenis
zien we ‘participatie’ dikwijls in de context van doelgroepen: we willen dat een breed publiek deelneemt
of geen drempels ondervindt om deel te nemen aan
cultuur. PAZ past deze betekenis van participatie
toe in het streven naar diversiteit onder de participanten volgens verschillende parameters (gender,
leeftijd, opleiding, sociale achtergrond etc.). Een andere doelstelling is dat PAZ probeert om het deelnemende publiek (het publiek dat de experimenten
van de participanten bezoekt) een zo optimaal mogelijke deelname/beleving te bieden.
Een tweede invulling is deelhebben. Bij deelhebben
zijn participanten betrokken, hebben ze een actieve
inbreng of zelfs (mede)beslissingsrecht. Het is vooral in deze betekenis dat PAZ ‘participatie’ gebruikt,
met als belangrijke opmerking dat door het publiek
een stem te geven in onze kunstorganisaties (deelhebben), deze organisaties aantrekkelijker worden
voor een breder publiek (deelnemen) omdat de kwaliteit van de deelnemende ervaring verbetert.
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Een andere manier om naar participatie te kijken,
is via gradaties van participatie. In het veld worden
verschillende van deze gradatieschalen gebruikt
(Nina Simon, Edelenbos en Monnikhof etc.). Dat
gaat van een zeer beperkte vorm van betrokkenheid
(het publiek mag feedback geven) over tussenvormen zoals adviseren, contribueren en collaboreren,
tot cocreëren (meebeslissen) en zelf beslissen. De
participatietrajecten van PAZ zetten in op de vorm
waarin de participanten maximaal betrokken zijn bij
de organisatie, namelijk zelf beslissen: ze maken
zelf een tentoonstelling van A tot Z, bepalen zelf
welke bemiddelende omkadering er komt rond theatervoorstellingen etc. De begeleiding (vanuit PAZ
en de kunstorganisatie) beperkt zich tot aanmoedigen en faciliteren, en het bewaken van de onvermijdelijke beperkingen in verband met budget en dergelijke. Op lange termijn is het echter de bedoeling
om kunstorganisaties – op basis van de ervaringen,
onderzoeksresultaten en reflectie uit de verschillende PAZ-trajecten – te stimuleren om met het publiek
vormen van cocreatie aan te gaan.
Door in te zetten op de maximale vorm van participatie willen we kunstorganisaties meer inzicht bieden in de interpretatieve noden van het publiek en in
manieren waarop we het publiek daarin beter kunnen ondersteunen. We willen tonen hoe een partnerschap met het publiek een kunstorganisatie kan
helpen evolueren naar een plaats voor de kunsten
én voor een divers publiek. We willen daarin allerlei vormen van participatie stimuleren (het publiek
op een structurele manier om feedback vragen en
daar ook echt iets mee doen is voor veel organisaties al een grote stap), met als uiteindelijke streefdoel cocreatie. Cocreatie staat voor evenwicht. Bij
de minder betrokken vormen van participatie wordt
alles door de organisatie aangestuurd en wordt het
publiek uitgenodigd om bij te dragen, maar blijft de
eindbeslissing steeds in handen van de organisatie.
Bij de maximale vorm van participatie (zelfbeslissing
door het publiek) heeft de organisatie een ondersteunende rol. Wij geloven in een toekomst waarin het publiek niet langer enkel ontvanger van tentoonstellingen en podiumproducties is, maar echt
een actieve en gelijkwaardige partner wordt die de
kunstorganisaties cocreëert.

foto: Dries Segers
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3. ONDERZOEK NAAR PAZ:
ONDERZOEKSVRAGEN en METHODIEK
Binnen PAZ neemt onderzoek een bijzondere plaats
in.
PAZ vindt het belangrijk dat bezoekers een kwalitatieve kunstervaring hebben. Vandaag voorzien
kunstorganisaties vaak nog te weinig omkadering
voor bezoekers met minder achtergrondkennis en
kijkervaring. Dat heeft onder meer te maken met te
weinig inzicht in interpretatiestrategieën en -noden
van bezoekers, en in de mogelijkheden om bezoekers daarbij te ondersteunen.
PAZ wil op beide vlakken een bijdrage leveren door
middel van onderzoek en reflectie. Ieder PAZ-project wordt uitgebreid onderzocht. Er wordt vooraf
een baseline gemaakt. Dat wil zeggen dat het publiek door middel van kwalitatief onderzoek (halfopen interviews) wordt bevraagd over hun bezoekerservaring in de betrokken kunstorganisatie: wat
werkt goed, wat werkt minder goed, wat zou een
ondersteuning zijn etc. Dat onderzoek gebeurt voorafgaand aan de ingrepen van de participanten, dus
in de bestaande situatie. Het wordt vervolgens gespiegeld door een vergelijkbare bevraging, maar
dan van het publiek dat de instelling bezoekt tijdens
de experimenten van de participanten. Op die manier wordt informatie verzameld over de ervaringen
van de bezoekers en hun noden, en over de doeltreffendheid van de veranderingen die door de participanten werden gerealiseerd. Dit draagt aan de ene
kant bij tot een betere kennis over de bezoekers en
hun interpretatieve noden, en aan de andere kant
tot het opbouwen van een bemiddelingsmethodiek
(methodiek om bezoekers te ondersteunen bij hun
interpretatie en beleving van kunst).
Het kan ook het geval zijn dat het inzicht in interpretatiestrategieën en -noden van bezoekers, en in de
mogelijkheden om hen daarbij te ondersteunen, wel
voldoende aanwezig is binnen een kunstorganisatie, maar enkel bij de bemiddelingsmedewerker(s).
Een bijkomende doelstelling van dit publieksonderzoek is dan ook het verzamelen van materiaal om
kunstorganisaties te overtuigen van een meer publieksvriendelijke aanpak en van de meerwaarde
en mogelijkheden van participatie: de stem van het
publiek klinkt hierin dikwijls luider door dan die van
de medewerkers die zich met bemiddeling bezig
houden.
Het PAZ-onderzoek wordt gecompleteerd door
kwalitatief onderzoek (halfopen interviews) naar de

ervaringen van de participanten met het participatieve traject. Dat onderzoek vindt plaats in ieder
PAZ-traject en heeft tot doel om de participatieve
methodiek (begeleiding van participatie) verder te
ontwikkelen. Iedereen heeft tegenwoordig de mond
vol over participatie, maar er wordt vooral veel uitgeprobeerd zonder dat er echt uit geleerd kan worden. Ook daarin wil PAZ een bijdrage leveren: hoe
kan je participatie begeleiden (methodiek) en hoe
kan je participatie zinvol inschakelen in een kunstorganisatie (reflectie)?

participanten verzameld door middel van halfopen
interviews. 8 participanten namen hieraan deel.
Het onderzoek naar PAZ-2 werd opgevolgd door
Inge Van Reeth, verbonden aan de Karel de Grote
Hogeschool en aan De Derde Verdieping, en door
Mooss.
Dit document is het onderzoeksrapport van PAZ-2.

De resultaten van het onderzoek worden telkens
teruggekoppeld naar de organisaties door middel
van een gesprek, waarin zowel de ervaringen van
de participanten als die van het publiek aan bod
komen, en waarin gereflecteerd wordt over wat dat
voor (de toekomstige koers van) de organisatie kan
betekenen. Daarnaast worden de resultaten meegenomen in de volgende PAZ-trajecten waar ze de
experimenten van de participanten verder kunnen
voeden. Alle resultaten en ervaringen worden uiteindelijk verwerkt tot een instrument dat de reflectie
over en het inzicht in de interpretatiestrategieën en
-noden van bezoekers en manieren waarop instellingen de publieksbeleving kunnen optimaliseren,
ook via participatie, kan verrijken.
Ook het traject van PAZ-2 werd op deze manier onderzocht. Er stonden drie vragen centraal.
1.
Hoe beleven bezoekers Het Theaterfestival
vanuit interpretatief oogpunt?
Of met andere woorden: Welke interpretatieve noden geven ze aan? Wat ondersteunt hun interpretatie wel en wat niet? Hier staan de bezoekers van
Het Theaterfestival centraal. Bezoekers van het festival in 2014 (20 respondenten) en van het festival
in 2015 (80 respondenten) werden bevraagd door
middel van halfopen interviews.
2.
Hoe worden de ingrepen van PAZ ervaren
vanuit interpretatief oogpunt?
Of met andere woorden: Wat leren de experimenten
van de participanten ons in verband met de ondersteuning van interpretatie? Wat werkt wel en wat
werkt niet? Aan de hand van de halfopen interviews
met bezoekers van het festival in 2015 (met PAZ)
proberen we hier een antwoord op te vinden.
3.
Hoe hebben de participanten het traject ervaren?
Bij deze onderzoeksvraag ligt de focus op de participanten. De aandacht gaat naar de gebruikte participatiemethodiek en het proces. Het traject wordt beschreven en aangevuld met kritische reflecties van
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DEEL I
HET OPTIMALISEREN VAN DE
PUBLIEKSBELEVING
I.1 BESCHRIJVING VAN HET PROJECT
PAZ daagt haar participanten uit om een kunstorganisatie onder de loep te nemen en experimenten op te zetten om de beleving van het publiek te
optimaliseren. De experimenten van PAZ-2 vonden
plaats tijdens Het Theaterfestival van 3 tot 13 september 2015 in Brussel. Het Theaterfestival had het
Kaaitheater als centrum (daar was ook letterlijk het
festivalcentrum gevestigd), maar liep daarnaast nog
op verschillende plaatsen zoals BRONKS, KVS en
Wiels. De participanten hebben ervoor gekozen om
hun experimenten uit te voeren bij een beperkt aantal voorstellingen, om zo meer kwaliteit te kunnen
bieden. Daarbij hebben ze zich vooral op het festivalcentrum geconcentreerd, dus op voorstellingen
in het Kaaitheater (1x Angels in America, 2x Gavrilo
Princip, 1x Horror en 2x Vader), aangevuld met voorstellingen in BRONKS (2x AH/HA en 2x Liefdesverklaring). Daarnaast waren ze er ook op 3/9 en 5/9 als
host, zonder acties bij een specifieke voorstelling.
De doelstelling van hun acties was een breder (volwassen) publiek aanspreken en daardoor de maatschappelijke betekenis van theater en van Het Theaterfestival vergroten. Daartoe hebben ze geprobeerd
om de drempel te verlagen en de publieksvriendelijkheid te verhogen, met als kernwoorden: dialoog,
ontmoeting, helpen kijken, inspraak van publiek,
transparantie, toegankelijkheid, gezelligheid, levendigheid, besmetten met het theatervirus. Alle
acties zijn bedoeld voor zowel de minder ervaren
bezoeker als de doorgewinterde theaterliefhebber.
De minder ervaren bezoeker vindt er suggesties en
richtingaanwijzers ter ondersteuning van zijn of haar
interpretatie en beleving. De meer ervaren bezoeker
wordt uitgedaagd om een ander perspectief in overweging te nemen.
Alle acties van de participanten waren achteraf bekeken in drie categorieën in te delen: omgeving, ontmoeting en feedback. Een bezoeker
heeft een veilige en comfortabele omgeving nodig
om zich open te stellen voor de beleving en interpretatie van de voorstelling; dat is een basisvoorwaarde. In de categorie ontmoeting vinden we
acties die de bezoeker willen prikkelen om zijn of
haar beleving en interpretatie uit te diepen. En ten
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slotte vinden de participanten dat de mening van
het publiek belangrijk is en hebben ze acties bedacht om bezoekers een stem te geven (feedback).
Hieronder volgt een korte beschrijving van de diverse acties.
hosts (omgeving, feedback)
De participanten namen de rol van host op zich omdat ze wilden inzetten op informatie, gastvrijheid,
en een open en laagdrempelige
sfeer waar iedereen zich thuis
kan voelen en waar plaats is voor
ontmoeting, gesprek en ieders
eigen mening. Daarnaast konden ze als host hun andere
acties
begeleiden:
uitdelen
en ophalen van kaarten en
dergelijke, uitleg geven, enthousiasmeren, de dialoog aangaan, feedback vragen enzovoort. Op die
manier wilden ze hun acties maximaal laten renderen, zowel kwalitatief (kwaliteit van reacties bijvoorbeeld) als kwantitatief (aantal verzamelde reacties).
pop-up performances (omgeving)
De participanten hebben voor en/of na voorstellingen van Het Theaterfestival een aantal optredens
georganiseerd om een open en laagdrempelige
sfeer te creëren. Het ging zowel om muziek (onder
andere fanfare bij de opening) als theater. Ze kozen
voor toegankelijke acts van jonge talenten, om zo
de brug tussen buiten (toevallige passanten, mensen in het café) en binnen te slaan.
citatenmuur (ontmoeting)
Op de tribunes voor het Kaaitheater hebben de participanten citaten aangebracht, die verschillende
betekenissen van theater in de verf zetten. Boven
de citaten stond: “Wat is theater voor jou?”. Het was de bedoeling om bezoekers te laten
stilstaan bij de betekenis van
theater in hun leven, en de verschillende visies daarop. De citaten verruimden de focus van
de specifieke voorstellingen naar
de betekenis van theater in het
algemeen. Door de plaatsing buiten konden ook
toevallige passanten ze lezen zodat het theater niet
achter gesloten deuren zou blijven.
kijkwijzer/reactiekaartjes (ontmoeting, feedback)
Aan de kijkwijzerkant stond een reactie van een van
de participanten op de voorstelling: een persoonlijke ervaring die de productie niet wou uitleggen,
maar wel een houvast kon bieden of ook te lezen

was als een aanzet voor een gesprek over de voorstelling. Op de reactiekant werd de bezoeker uitgenodigd: “Wat spookt er na
het zien van de voorstelling
door jouw hoofd? We zijn benieuwd naar jouw beleving!
Schrijf/teken hier en hang aan
de publieksmuur!”. De reacties
werden opgehangen zodat ze
anderen konden inspireren en
aanzetten tot nadenken over
de manier waarop verschillende mensen het stuk
beleefden. Ze werden ook aan de gezelschappen
bezorgd.
conversatiemenu’s (ontmoeting)
Na de voorstelling lagen conversatiemenu’s op de
cafétafels die het gesprek over de voorstelling wilden aanmoedigen. Omdat theater dikwijls moeilijke
en emotioneel geladen thema’s
aansnijdt, wilden de participanten,
geïnspireerd door het boek ‘Conversation’ van Theodore Zeldin,
een voorzet geven. Het voorgerecht omvatte korte, relatief eenvoudige vragen over het globale
thema van de voorstelling. Bij het
hoofdgerecht werden bezoekers
uitgedaagd om dieper in te
gaan op moeilijke of emotionele vragen. Het dessert
ten slotte speelde vooral in
op de verbeelding van de
bezoeker.
Doe je tegoed aan een portie smakelijke
gespreksstof en laat deze vragen een hulp
zijn bij het verteren van de voorstelling!

gavrilo princip
voorgerecht

Wanneer ben je een idealist?

Deed jij ooit al eens iets uit idealisme?

Over Gavrilo Princip wordt in de voorstelling gezegd: “Als hij zelf nadenkt, is
alles duidelijk, maar als hij met iemand spreekt, dan onzeker.” Herken jij die
ervaring?
Voer jij altijd alles uit waarvan je overtuigd bent dat je het moet doen, of beslis
je soms ook om niet naar je overtuiging te handelen?

Ben je ooit volledig door een idee of gedachte in beslag genomen? Welk effect
had dit op jouw leefwereld? Hoe ervoer je dit?

nabesprekingen (ontmoeting)
De participanten organiseerden nagesprekken met
de dramaturg van het gezelschap. De interviewer
werd gezocht in een andere artistieke discipline,
omdat het gesprek dan wordt ingezet door iemand
die zelf geen theaterspecialist is, waardoor de kans
groter is dat er vragen aan bod komen waar een
breed publiek mee zit. Maar ook omdat er dan mogelijk vernieuwende invalshoeken aan bod komen,
die mensen met veel theaterervaring kunnen aanspreken. Dit gesprek
ging bewust door
buiten de theaterzaal, tussen de mensen.
publieksfilm (feedback)
De participanten hebben een film gedraaid met
sfeerbeelden van hun acties, maar vooral met interviews met het publiek waarin werd gepeild naar hun
mening over die acties. Die film is te zien op https://
www.youtube.com/channel/UCljyxJl4_ercmqlYCfqv4Rw.

hoofdgerecht

Zie jij jezelf als deel van een generatie?

Wat zijn volgens jou de belangrijkste generatieverschillen op dit moment?

Hebben we momenteel te maken met een verschuiving van de macht? Hoe
verschuift deze volgens jou?
Kan één enkele daad volgens jou de loop van de geschiedenis veranderen?

Welke ervaring of gebeurtenis in je leven heeft je ertoe gebracht een levensopvatting te herzien?

nagerecht

Als
er
waarover

binnenkort
in
België
een
revolutie
uit
zou
breken:
zou deze gaan en hoe zou deze verlopen volgens jou?
Welke rol zie je hierin voor jezelf weggelegd?

een actie van
Publiek Aan Zet

ontvoer mij!

ontvoeringen (ontmoeting)
De ontvoeringen waren spannende versies van
een rondleiding achter de schermen. Het publiek kreeg voor de voorstelling een sticker en
wanneer iemand die had opgeplakt, maakte die
kans meegenomen te worden. De rondleidingen werden gegeven door medewerkers van
het gezelschap, van het huis of van Het Theaterfestival en ze hadden een persoonlijke insteek:
verhalen van de mensen achter de schermen. Het was de bedoeling om bezoekers kennis te laten maken met de
mensen die theater – in verschillende
functies – mogelijk maken en het theater
op die manier een gezicht te geven.

In totaal waren de participanten bij 12 voorstellingen
aanwezig en organiseerden ze 2x nabesprekingen,
10x kijkwijzer/reactiekaarten, 6x conversatiemenu’s,
8x ontvoeringen (9x voorzien, maar eenmaal niet
kunnen doorgaan), 3x performances (4x voorzien,
maar eenmaal niet kunnen doorgaan), 1x fanfare, 1x
dj, 3x opnames voor de publieksfilm en een permanente citatenmuur. De communicatiewerkgroep onderhield de PAZ-blog en -facebookpagina, schreef
7 bijdragen voor de dagkrant van Het Theaterfestival en maakte een fotospecial voor de festivalblog
(theaterfestivalblog.be).
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I.2 INTERPRETATIEVE NODEN VAN BEZOEKERS
Hoe beleven bezoekers Het Theaterfestival vanuit
interpretatief oogpunt?
Of met andere woorden: Welke interpretatieve noden geven ze aan? Wat ondersteunt hun interpretatie wel en wat niet?
Bezoekers van Het Theaterfestival in 2014 (20 respondenten) en van het festival in 2015 (80 respondenten) werden bevraagd door middel van halfopen
interviews. Dit zijn kleine steekproeven en de resultaten zijn bijgevolg indicatief. Door kwalitatief onderzoek aan de hand van halfopen interviews is het wel
mogelijk om de bezoekers echt zelf aan het woord
te laten, en op die manier een rijker en gedetailleerder beeld te verwerven van hun interpretatieve noden. Bij klassieke enquêtes toetsen we onze eigen
hypotheses af, bij (half)open interviews is de inbreng
en dus de authentieke beleving van de respondent
veel meer bepalend, wat tot nieuwe inzichten kan
leiden. En hoewel de steekproeven klein zijn, waren de respondenten wel divers qua gender (ca. 1/3
man en 2/3 vrouw), leeftijd (geboren tussen 1947 en
2005) en professionele achtergrond (niet qua opleidingsniveau: bijna zonder uitzondering had iedereen
hoger onderwijs genoten of was nog student; maar
wel qua sector: van informaticus tot actrice).
Op Het Theaterfestival kunnen we een redelijk gespecialiseerd ‘theaterprofiel’ verwachten bij de respondenten, en dat blijkt inderdaad het geval. De
‘theatervreters’ zijn absoluut in de meerderheid:
op 100 respondenten, 2014 en 2015 samengenomen, zijn er 16+53 mensen die het afgelopen jaar 4
voorstellingen of meer bezochten. Iets minder dan
de helft van de respondenten (9+33) vermeldde dan
ook een professionele interesse in theater: studenten, cultuurwerkers, acteurs, docenten etc. 7+46
respondenten bezochten eerdere edities van Het
Theaterfestival. 10+35 respondenten waren ook van
plan om nog een andere voorstelling te bezoeken
op het festival waar ze werden geïnterviewd, of ze
hadden al een andere bezocht.
a. soort informatie: wat
De bevraagde bezoekers stellen het bijna allemaal
op prijs om informatie te krijgen in verband met de
bezochte voorstelling: over de acteurs, regisseur,
auteur, het stuk, het uitgangspunt, het maakproces
enzovoort. In 2014 zijn er 2 personen die geen informatie wensen, in 2015 zijn er 3 die zelf informatie
zouden opzoeken indien nodig (van het internet, van
vrienden) en 2 die soms liever niets over de voor-
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stelling willen weten en soms wel.
Op het totaal van 100 respondenten zijn er 13 (3+10)
die het liefst over alles / zoveel mogelijk informatie
krijgen. 27 (2+25) mensen geven aan dat ze vooral
meer te weten willen komen over het maakproces. 25
(8+17) mensen hebben in de eerste plaats interesse
in informatie over de acteurs en/of regisseur. Andere genoemde interessepunten zijn het uitgangspunt
van een voorstelling, de context en auteur van een
stuk, de doelstelling van een voorstelling, de inhoud
van een voorstelling.
Over Het Theaterfestival zelf hebben de respondenten veel minder behoefte aan achtergrond: 27
(8+19) mensen zijn niet zo geïnteresseerd in dergelijke informatie (in tegenstelling tot slechts 7 mensen
die geen tot niet altijd nood hebben aan informatie
over de voorstelling). Maar 54 (8+46) mensen willen
wel graag meer weten over het werk en het oordeel
van de jury. Andere genoemde interessepunten zijn
de festivalcontext, het programma/aanbod, waar
het festival mee bezig is en waar het de volgende
keer zal plaatsvinden.
b. manier waarop informatie wordt aangeboden: hoe
Een kleine minderheid van de respondenten vermeldt dat ze zich vooral vooraf willen inlezen of een
inleiding bijwonen, maar er zijn er meer die liever
zonder meer willen kijken, om daarna informatie te
consulteren. Een derde groep krijgt graag vooraf al
wat inzicht/context om zich achteraf meer te verdiepen. Anderen vermelden wel de kanalen (website,
dagkrant), maar niet het moment waarop ze de informatie bekijken, of geven aan dat ze geen specifieke voorkeur hebben.
Veel mensen (16+58) stellen prijs op teksten (zowel
op papier als digitaal), maar ook voor ‘live’ bemiddeling (inleiding, nagesprek, interview met acteur,
regisseur …) is er veel animo (5+24), en daarnaast
worden ook nog filmpjes over bijvoorbeeld het
maakproces of de gezelschappen genoemd. In
2014 gebruikten 10 respondenten een tekst bij de
voorstelling, 14 consulteerden de dagkrant en 11
de website; 3 mensen volgden een inleiding en 9
zijn in de festivalbar geweest. In 2015 gebruikten 33
respondenten een tekst bij de voorstelling, 43 consulteerden de dagkrant en 67 de website; 3 mensen
volgden een inleiding en 34 zijn in de festivalbar geweest.
Als voordeel van teksten wordt de mogelijkheid om
ze om het even wanneer (vooraf, nadien, ook thuis)
te kunnen lezen, genoemd. Teksten worden gewaardeerd als korte inleiding, maar ook als verdiepend
instrument, dat tweede dan vooral na de voorstel-

ling. Ook recensies en interviews worden als tekstvorm genoemd.
De ‘live’ bemiddeling wordt geapprecieerd omdat
het meer actief is en omdat de gelegenheid bestaat
om vragen te stellen en in discussie te treden (ook
met elkaar). Een aantal mensen geeft aan dat ze
graag een inleiding of nagesprek zouden bijwonen,
maar er te weinig tijd voor hebben. In 2014 wordt
ook opgemerkt dat het fijn zou zijn om de nagesprekken meer in het hart van het festivalcentrum
bij te wonen (1), en los van de vraag naar bemiddelingsinstrumenten kwam er ook spontaan de vraag
naar meer nagesprekken (1). In 2015 kwam er op
dezelfde manier spontaan de vraag naar meer inleidingen (3) en meer nagesprekken (1).
In verband met Het Theaterfestival, en dan specifiek
de mening van de jury, is er een voorkeur om deze
informatie op papier/website te krijgen (9+56), hoewel er ook mensen zijn die naast teksten graag een
interview horen op de radio, op de website, of voor/
na de voorstelling, of een kijk achter de schermen
willen (6+6).
c. signalisatie
Uit de gesprekken met de respondenten blijkt dat
de signalisatie belangrijk en niet voor iedereen voldoende duidelijk is. Dat gaat zowel om inhoudelijke oriëntatie (wat is er te doen?) als om ruimtelijke
oriëntatie (waar?). In 2014 maken 3 respondenten
er spontaan een opmerking over, in 2015 4. Op de
specifieke vraag naar signalisatie antwoorden nog
eens 3+18 andere respondenten dat er onduidelijkheden waren; en velen vonden het jammer dat de
activiteiten van PAZ niet vooraf beter waren gecommuniceerd, waardoor ze bijvoorbeeld (tot hun spijt)
de pop-up performance misten. Op een specifieke
vraag naar de PAZ-activiteiten bleek dat 22 van de
39 respondenten in het Kaaitheater (op de andere
locaties was PAZ sowieso minder aanwezig) niet
(voldoende) op de hoogte waren.

I.3 ONDERSTEUNING
DOOR PAZ

VAN

INTERPRETATIE

Hoe worden de ingrepen van PAZ ervaren vanuit interpretatief oogpunt?
Of met andere woorden: Wat leren de experimenten
van de participanten ons in verband met de ondersteuning van interpretatie? Wat werkt wel en wat
werkt niet?
Aan de hand van de halfopen interviews met bezoekers van het festival in 2015 (met PAZ) proberen we
hier een antwoord op te vinden.
a. deelname aan de acties
Van de 80 respondenten in 2015 werden er 46 geïnterviewd bij een voorstelling omkaderd door acties van PAZ: 5 bij Angels in America (met kijkwijzer/reactiekaart en conversatiemenu), 23 bij Gavrilo
Princip (kijkwijzer/reactiekaart, conversatiemenu,
ontvoering en pop-up performance), 11 bij Horror
(kijkwijzer/reactiekaart, conversatiemenu, ontvoering en nabespreking) en 7 bij AH/HA (kijkwijzer/reactiekaart en ontvoering).
Niet alle respondenten hadden de acties van PAZ
gezien, dus het is moeilijk te zeggen hoe groot het
deel van het publiek is dat van dergelijke omkadering gebruik zou willen maken. Van de 46 potentiële gebruikers onder de respondenten gebruikten
29 respondenten 1 tot 3 instrumenten ontwikkeld
door PAZ: 12 respondenten gebruikten 1 instrument, 9 mensen gebruikten 2 instrumenten en 8
mensen gebruikten er 3 (maar een aantal respondenten maakte de opmerking dat ze een bepaald
instrument gebruikt zouden hebben als ze meer tijd
hadden gehad, of dat ze graag ontvoerd waren geweest maar er niet uit waren gepikt). De verdeling
over de instrumenten was als volgt: 15 mensen hadden een kijkwijzer/reactiekaart gebruikt, 20 een conversatiemenu, 5 werden ontvoerd, 11 lazen (delen
van) de citatenmuur en 3 volgden een nabespreking
georganiseerd door PAZ. Twee opvallende vaststellingen: de 3 mensen die de nabespreking volgden
(de meest klassieke actie binnen de omkadering
door PAZ) hadden geen van de andere instrumenten gebruikt, en de 5 respondenten die ontvoerd
werden, gebruikten allemaal meer dan 1 instrument
(1 gebruikte er 2; 4 gebruikten er 3). Of de mensen die ingaan op een voorstel tot ontvoering meer
openstaan voor het gebruik van omkadering, of dat
omgekeerd, de ervaring van de ontvoering hen zin
had gegeven in meer, is onduidelijk. Terzijde: bij de
voorbereiding, maar ook door sommige respondenten, werd de opmerking gemaakt dat de ontvoerin-
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gen meer iets zouden zijn voor jonge mensen, maar
het bleek dat mensen met verschillende leeftijden
en diverse achtergronden zich hiervoor kandidaat
stelden. De vijf respondenten die ontvoerd waren,
varieerden in leeftijd van 20 tot 56 jaar.
b. waardering van de acties
Op de vraag wat de respondenten vonden van de
activiteiten, drukten 34 mensen hun waardering uit:
leuk, prikkelend, gedurfd, uitdagend, tof, super, interessant, goed voor de sfeer, origineel (deze vraag
werd in eerste instantie gesteld aan de 46 respondenten die bij een door PAZ omkaderde voorstelling
werden geïnterviewd, maar 4 van deze antwoorden
kwamen van andere respondenten die erover gehoord hadden). De ontvoeringen worden zeer positief gewaardeerd (12). Er wordt ook gevraagd om ze
te organiseren voor kinderen. Ook de conversatiemenu’s worden bijzonder geapprecieerd (12). Deze
instrumenten worden het meest positief onthaald.
Maar ook de kijkwijzer/reactiekaarten worden genoemd als instrumenten die een meerwaarde bieden (7), waarbij uit de commentaren blijkt dat vooral
de reactiekant werd opgemerkt. Daarnaast wordt
aangegeven dat het fijn is om ook buiten al iets van
het festival te zien, zoals de citatenmuur. Daarbij
aansluitend wordt het optreden van het bandje sterk
gewaardeerd (7).
“Conversatiemenu’s en kijkwijzer/reactiekaarten
doen het publiek dieper nadenken over de voorstellingen.”
“Ontvoeringen en citatenmuur vond ik super.”
“De conversatiemenu’s vond ik een top-idee.”
“Begeleidende hosts zijn ook goed, is veel uitdagender dan bij een gewone voorstelling.”
“Positief! Het is niet simpel, maar zeker goed om in
discussie te komen met het publiek. Zeker de moeite waard!”
“Muziek ook gedurfd en gepast (voor Gavrilo Princip), maakt het festival.”
Er waren nauwelijks negatieve geluiden te horen. 1
respondent was kritisch (“weinig gedurfd of vernieuwend”) en 2 gaven aan dat ze dergelijke omkadering
niet nodig hadden; deze 3 mensen hadden, niet verwonderlijk, een professionele achtergrond in de podiumkunsten: programmator, actrice, critica/docent.
De kritiek dat de instrumenten weinig vernieuwend
waren, werd gegeven zonder dat de respondent in
kwestie aangaf er een van gebruikt te hebben. Een
aantal formats was echter wel degelijk vernieuwend
(andere gaven een twist aan bestaande ideeën), en
dat werd ook door opmerkingen van verschillende
respondenten bevestigd: “Ontvoeringen en menu’s
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zijn origineel. Nog nergens anders gezien.”
Voorts gaven enkele mensen (4) aan dat ze de instrumenten wel goed vonden, maar er zelf geen
gebruik van zouden maken (of van bepaalde instrumenten geen gebruik zouden maken), en nog 3 anderen bleven zelf liever “in de sfeer” dan te beginnen reflecteren. Ten slotte merkten 3 mensen op dat
het allemaal samen bij één voorstelling misschien
wat veel is.
Gevraagd naar welke instrumenten altijd ter beschikking mogen zijn bij een voorstelling, zien we
een vergelijkbaar beeld. De ontvoeringen (11), de
kijkwijzer/reactiekaarten (11) en de conversatiemenu’s (10) springen er eveneens positief uit. Aansluitend bij de ontvoeringen wordt ook gesproken
over het belang van een kijk achter de schermen,
contact met makers, en voor/nabesprekingen (6).
Een aantal respondenten (8) geeft aan dat het leuke
initiatieven zijn, maar dat het niet (altijd) hoeft voor
hen, of slechts één per voorstelling, of dat het niet
stoort, maar dat ze er zelf geen gebruik van maken.
3 respondenten vinden een dergelijke omkadering
niet noodzakelijk.
“Ontvoeringen! Mogen wel voor meer mensen. Ik
had het graag meegemaakt maar kreeg de kans
niet.”
“Reactiekaarten, tof; om het straks bij een pintje
met mijn man over te hebben.”
“De mening van Jan & Piet interesseert ons niet.”
c. effect van de acties
23 respondenten gaven aan dat de instrumenten
hen stimuleren om over de voorstelling te reflecteren, dat ze hun beleving intensifiëren en/of dat ze
hen aanzetten om erover te spreken, onder elkaar of
met anderen. 17 anderen stelden dat de instrumenten hen niet stimuleerden of zouden stimuleren om
meer dan anders over de voorstelling te spreken.
Over het belang van het kunnen achterlaten van de
eigen mening, of het delen van de eigen mening met
anderen, lopen de oordelen uiteen. 22 respondenten vinden dat soms, in bepaalde omstandigheden
een meerwaarde, maar verwachten het niet altijd of
vinden het niet altijd noodzakelijk; het hangt bijvoorbeeld van de voorstelling af.
“Ik vind dat wel een meerwaarde, maar moet niet
altijd. Hangt af van sfeer.”
30 respondenten hebben er geen nood aan, of vinden het voldoende dat ze hun mening met vrienden
kunnen delen.
“Nee, liever enkel met vrienden.”
“Nee, ik zou zelf ook geen meningen lezen van an-

deren.”
20 respondenten vinden het wel belangrijk om hun
mening te kunnen geven, en zijn meestal ook geïnteresseerd in die van anderen. De voorstanders zijn
meestal ook strongly in favour.
“Ja, echt belangrijk. Ik ben blij dat mijn stem gehoord kan worden.”
“Ja, omdat kunst en cultuur in al haar facetten niet
genoeg kan uitgedragen en beleefd worden.”
“Ja, ik vind het leuk om te lezen van anderen en te
delen.”
“Ja, omdat ik vaak ontgoocheld de zaal verlaat,
maar ik zou dat liever via discussies kunnen tonen.
Discussie is nodig, het is een verfrissing van het theater.”
Op de vraag of de acties van PAZ de theaterervaring hebben beïnvloed, antwoordden 21 respondenten (op 46 potentiële gebruikers) ontkennend,
en 12 respondenten bevestigend. Over het geheel
van de interviews is er slechts 1 persoon afwijzend
– de programmator die zich op een eerdere vraag
kritisch had uitgelaten over de acties, gaf op deze
vraag de reactie dat zij ze als stoorzenders van de
theateravond had ervaren. Alle andere reacties in
de interviews vallen uiteen in aan de ene kant niet
nodig voor mij, en aan de andere kant (laaiend) enthousiast.
“Ja, conversatiemenu’s zijn een mooie aanvulling. Ik

vind het ook de moeite om deze buiten het theater
te brengen. Ik ga erover discussiëren met mijn leerlingen op school.”
“Ik vond het wel aangenaam om te lezen wat andere mensen op hun kijkwijzer/reactiekaarten hadden
geschreven.”
“Door kijkwijzer/reactiekaarten ben ik meer dan anders gaan nadenken over de voorstelling.”
“Het heeft mijn kijk en mening verbreed.”
d. belang van participatie
Vindt u het een goede zaak dat het publiek betrokken wordt bij de organisatie van Het Theaterfestival? Op deze vraag antwoordden 72 respondenten
in positieve zin. Daarmee bedoelden ze zeker niet
allemaal dat het festival moet worden overgenomen door het publiek, maar wel dat het publiek een
kwalitatieve bijdrage kan leveren, en dat het een
manier is om het publiek meer te betrekken. Maar
op de vraag of ze zelf zouden willen participeren,
antwoordden 55 respondenten ontkennend; omwille van geen interesse, geen tijd, geen zin, zichzelf
inschatten als onvoldoende competent om iets bij
te dragen of zichzelf te oud vinden. 15 respondenten zien het zichzelf wel doen, 2 misschien. In 2014
werd deze vraag ook gesteld, en antwoordden 10
respondenten in positieve zin, 6 respondenten zagen het niet zitten, in de eerste plaats ook omwille
van tijdgebrek/andere engagementen.
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I.4 CONCLUSIE

wil opzoeken.

Er werd voor Het Theaterfestival gekozen als partner voor het tweede Publiek Aan Zet-traject om
twee redenen: het festival was geïnteresseerd in de
visie van het publiek in het kader van de vernieuwingsoperatie, en een festivalcontext waarin voorstellingen worden ‘gecureerd’ lijkt op de context
waarin PAZ-1 zich afspeelde, namelijk het maken
van een tentoonstelling in een museum. We kunnen
ons echter de vraag stellen of het publiek van Het
Theaterfestival, dat voor de meerderheid bestaat uit
mensen met een meer dan gemiddelde ervaring met
theater, het meest geschikte publiek is om te peilen
naar interpretatieve noden en om bemiddelende acties te evalueren. We kunnen verwachten dat een
professioneel tot zeer ervaren publiek minder nood
heeft aan acties bedoeld om de interpretatie en beleving te ondersteunen, of er zelfs afwijzend tegenover zou kunnen staan. Deze specifieke context kan
haast niet anders dan de resultaten uit het publieksonderzoek beïnvloeden. Daarom is het goed dat
PAZ-4 weer in een theatercontext zal plaatsvinden,
met het nieuwstedelijk als partner, zodat vergelijking
mogelijk is.

Tekst is de meest ingeburgerde manier om informatie te verkrijgen, zowel op papier als digitaal. Als
voordeel van teksten wordt de mogelijkheid om ze
om het even wanneer (vooraf, nadien, ook thuis) te
kunnen lezen, genoemd. Teksten worden gewaardeerd als korte inleiding, maar ook als verdiepend
instrument; dat tweede dan vooral na de voorstelling. Ook recensies en interviews worden als tekstvorm genoemd.

Desondanks stellen we vast dat de genoemde interpretatieve noden divers zijn, en dat de waardering
voor de bemiddeling ontwikkeld door PAZ overwegend positief is.
1. Welke interpretatieve noden geven bezoekers
van Het Theaterfestival aan? Wat ondersteunt
hun interpretatie wel en wat niet?
De bevraagde bezoekers stellen het bijna allemaal
op prijs om informatie te krijgen in verband met de
bezochte voorstelling. Voor het maakproces is er
het meeste interesse, met onmiddellijk daarna de
vraag naar informatie over de acteurs en/of regisseur. Andere genoemde interessepunten zijn het uitgangspunt en de doelstelling van een voorstelling,
de context en auteur van een stuk, de inhoud van
een voorstelling.
Die informatie blijkt zowel vooraf als nadien gewenst. Vooraf zijn er bezoekers die nog niets willen weten, bezoekers die basisinformatie willen, en
bezoekers die zich willen inlezen of een inleiding
bijwonen. Nadien zien we hetzelfde patroon: er is
vraag naar geen, een beetje en verdiepende informatie. Dat hangt af van het kijkprofiel: van de geïnformeerde kijker die de voorstelling aan het vooraf
gevormde kader toetst tot de kijker die graag eerst
beleeft en interpreteert en er pas nadien meer over
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Daarnaast is er veel animo voor ‘live’ bemiddeling
(inleiding, nagesprek, interview met acteur, regisseur
…), maar ook voor filmpjes op de website en/of ter
plaatse getoond, over bijvoorbeeld het maakproces,
de gezelschappen of met interviews. De ‘live’ bemiddeling wordt geapprecieerd omdat het meer actief is en omdat de gelegenheid bestaat om vragen
te stellen en in discussie te treden (ook met elkaar).
Een korter format, op een meer centrale plaats, zou
meer mensen kunnen aanspreken die er nu omwille
van tijdgebrek niet aan deelnemen, maar er wel interesse voor hebben.
Ook blijkt dat ruimtelijke en inhoudelijke oriëntatie
belangrijk zijn, en dat de voorziene signalisatie en
communicatie op dat vlak voor veel bezoekers niet
voldoet.
2. Wat leren de experimenten van de PAZ-participanten ons in verband met de ondersteuning van
interpretatie? Wat werkt wel en wat werkt niet?
29 respondenten gebruikten 1 tot 3 bemiddelingsinstrumenten ontwikkeld door PAZ. Daarvan waren
er 12 respondenten die 1 instrument gebruikten, 9
mensen gebruikten 2 instrumenten en 8 mensen
gebruikten er 3. De steekproef is te klein om er een
sluitende uitspraak over te doen, maar het valt wel
op dat de 3 mensen die het meest klassieke instrument gebruikten (de nabespreking), geen van de
andere instrumenten hadden gehanteerd, en dat de
5 mensen die het instrument gebruikten dat als het
meest uitdagend werd gekarakteriseerd (de ontvoering), allemaal meerdere instrumenten hanteerden.
Gaf de ontvoering zin in meer? Of wijst dit op profielen gedefinieerd door een voorkeur voor vertrouwde
formats of een voorkeur voor avontuurlijke formats,
waardoor nieuwe formats pas na verloop van tijd
ook het eerste profiel kunnen bereiken?
Los daarvan stellen we vast dat de instrumenten
een groot percentage van het publiek bereikten,
hoewel ze niet direct aansloten (buiten de nabe-

spreking) bij de door de respondenten spontaan
genoemde bemiddelingsinstrumenten (tekst en live
bemiddeling; zie 1). 46 respondenten werden geïnterviewd bij een voorstelling omkaderd door PAZ, en
daarvan gebruikten 29 mensen één of meerdere instrumenten, dat is 63%. En dat is zonder contacten
met de PAZ-hosts of het bijwonen van een pop-up
performance gerekend. Bovendien bleek dat lang
niet iedereen op de hoogte was van de omkadering
van PAZ. Hieruit kunnen we afleiden (en dat sluit ook
aan bij vaststellingen uit ander onderzoek) dat mensen, gevraagd naar hun bemiddelingsvoorkeuren,
in de eerste plaats zaken opnoemen die ze kennen
(teksten, inleidingen, nabesprekingen), en minder
zelf dingen bedenken. Maar veel mensen gebruiken
ze dus wel indien aangeboden.
Bijna alle respondenten die wisten waarover het
ging, apprecieerden de instrumenten ook. Niet iedereen had er nood aan, of op dat moment tijd voor
of zin in, maar zowel gebruikers als niet-gebruikers
waren er enthousiast over en zagen er de meerwaarde van in, voor zichzelf of voor een ander. Vooral
de ontvoeringen, conversatiemenu’s en (kijkwijzer)
reactiekaarten konden de waardering wegdragen.
Zoals hierboven reeds werd aangestipt, zijn dat 3
formats die een alternatief bieden voor de klassieke instrumenten (waarbij de ontvoering op zich wel
binnen de categorie van live bemiddeling past, maar
sterk verschilt van de formats die daarbinnen werden opgenoemd).

gevoerd, wijzen erop dat de interpretatieve noden
van theaterbezoekers meer divers zijn dan uit een
klassieke bevraging naar voor komt, en dat het bemiddelingsaanbod dus moet worden uitgebreid.
Daarbij is het niet de bedoeling dat het ene het andere vervangt, want er is een belangrijk publiek dat
geen nood heeft aan de instrumenten zoals ontwikkeld door PAZ, maar dat voldoende heeft aan de
meer traditionele tekst. Net zoals dat ook gebleken
is uit PAZ-1, kan een participatief traject net de diversiteit binnen het publiek naar boven brengen, en
een stimulans zijn om een aantal extra strategieën
met betrekking tot de beleving en interpretatie van
kunst mogelijk te maken.
Ten slotte is er de interessante vaststelling dat 72 op
80 respondenten het positief vinden dat het publiek
wordt betrokken bij de organisatie van Het Theaterfestival. Daarmee bedoelden ze zeker niet (allemaal)
dat het festival moet worden overgenomen door het
publiek, maar wel dat het publiek een kwalitatieve
bijdrage kan leveren, en dat het een manier is om
het publiek meer te betrekken. 15 respondenten
zien zichzelf ook daadwerkelijk participeren, 2 misschien.

Als je dan gaat kijken naar het wat, dan zie je dat
de bemiddeling ontwikkeld door PAZ in vergelijking
met de algemene vragen over bemiddelingsnoden
niet alleen afwijkt qua format (hoe), maar ook qua
inhoud. De respondenten gaven los van PAZ vooral
aan dat ze geïnformeerd wilden worden, in de eerste
plaats over het maakproces, de acteurs en de regisseur (zie 1). Enkel de ontvoeringen sloten hier enigszins op aan omdat ze een kijk achter de schermen
en dus een inkijk in het maken boden, maar dat kon
evengoed het maken door een technieker als door
een acteur zijn. Geconfronteerd met de acties van
PAZ, bleek dat er niet alleen interesse voor informatie bestaat, maar ook voor instrumenten die aanzetten tot reflectie en dialoog. Niet iedereen heeft daar
nood aan, of heeft de instrumenten van PAZ nodig
om dat te stimuleren, maar 23 respondenten gaven
aan dat een omkadering zoals die van PAZ daar wel
positief aan kan bijgedragen, tegenover 17 die het
niet nodig achtten.
De experimenten ontwikkeld door de participanten
van PAZ en het publieksonderzoek dat errond werd
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DEEL II
DE PARTICIPATIEVE METHODIEK
II.1 BESCHRIJVING VAN HET TRAJECT
Het traject liep van september 2014 tot mei 2016.
De ingrepen van het publiek werden gerealiseerd
tijdens Het Theaterfestival van 3 tot 13 september
2015 (uitvoeringsfase). Ervoor vonden de voorbereidingen plaats in een conceptfase (waarom?), een
verkenningsfase (hoe?) en een ontwikkelingsfase
(wat?). Nadien creëerden de participanten een instrument om hun ideeën en ervaringen aan de theatersector aan te bieden ter inspiratie (postproductiefase).
II.1.1 CONCEPTFASE: WAAROM?
Tijdens de editie van Het Theaterfestival 2014 (414/09, Antwerpen) werd de aftrap voor PAZ-2 gegeven. Via verschillende kanalen (Mooss, Cera, Het
Theaterfestival, BAZART, Kif Kif, Kunst in Huis, Karel
de Grote Hogeschool Antwerpen, het KunstForum,
Magda, Vitamine C …) werd een oproep verspreid
om als participant deel te nemen aan het traject.
Er werden drie startmomenten op Het Theaterfestival georganiseerd: dinsdag 9, woensdag 10 en
zaterdag 13 september. Op woensdag 10 september werd gewerkt met kinderen en begeleiders van
BAZART, de twee andere momenten waren bedoeld
voor volwassen geïnteresseerden (er waren 15 volwassen participanten). De startmomenten werden
opgezet als een kennismaking (onderling en met het
festival) en brainstorm rond het waarom en hoe van
(publieksparticipatie aan) een theaterfestival.
De daaropvolgende maanden werd aan een concepttekst gewerkt: waarom zouden wij als publiek
een theaterfestival organiseren? Welke elementen
vinden wij belangrijk? Samenkomsten op 26 oktober (met de participanten die in september waren
ingestapt) en 9 november (met 7 nieuwe participanten) resulteerden in een werkdocument waaraan
vervolgens vooral via e-mail werd verder geschaafd
(er waren ook participanten die niet aan de samenkomsten deelnamen, maar wel via mail feedback
gaven). In totaal was in deze fase een dertigtal participanten (naast de input van BAZART op 10/09)
op een of andere manier betrokken. Deze denkoefening resulteerde in een manifest (zie bijlage).
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Er is relatief veel tijd naar deze fase gegaan, maar
de uitdaging van PAZ-2 aan de participanten was
dan ook niet min. In tegenstelling tot PAZ-1 waar
een open, maar duidelijke vraag werd gesteld (organiseer naar eigen inzicht een tentoonstelling met
alles erop en eraan), waren er hier, nog los van de
concrete invulling, verschillende ingrepen mogelijk:
zelf een voorstelling selecteren, een voorstelling laten maken, een geselecteerde voorstelling omkaderen, in het festivalcentrum ingrijpen enzovoort. De
participanten moesten dus eerst hierin hun koers
bepalen, vooraleer ze over de invulling konden beginnen nadenken (waarbij het niet gemakkelijk bleek
om beide te scheiden).
Ondanks het feit dat deze fase cruciaal was en dat
werd geprobeerd om een en ander concreet te houden door bijvoorbeeld ook tips te geven voor het
bekijken van theatervoorstellingen, heeft een aantal
participanten hier afgehaakt omdat het traject voor
hen te abstract was en niet aan hun verwachtingen
voldeed. Het bleek ook niet vanzelfsprekend om
participanten te motiveren om naar een vergadering
te komen, waardoor deze fase langer uitgesponnen
werd dan noodzakelijk. Het afhaken van participanten had als gevolg dat PAZ zich voor een nieuwe
rekruteringsuitdaging zag gesteld. Enkelen van de
afgehaakte participanten werden in de laatste ontwikkelings- en uitvoeringsfasen wel weer opgepikt.

II.1.2 VERKENNINGSFASE: HOE?

II.1.3 ONTWIKKELINGSFASE: WAT?

Op 8 februari 2015 werd de tweede fase gestart.
Na het vastleggen van wat zij als publiek belangrijk vinden aan een theaterfestival, was het hier de
bedoeling om de 6 uitgangspunten of doelstellingen uit het manifest om te zetten in concrete acties.
Er waren daartoe samenkomsten op 08/02, 02/03,
18/03, 30/03, 13/04, 27/04, 03/05, 07/05 en 17/05.
Er was overleg met de directie van Het Theaterfestival (vorige, huidige en toekomstige), met medewerkers van Het Theaterfestival en van het Kaaitheater
en met juryleden. Via brainstormtechnieken werd
een breed scala aan mogelijke acties verzameld, om
vervolgens te focussen op een aantal prioritaire (en
haalbare) lijnen en deze verder te onderzoeken. Binnen deze onderzoeken hadden de participanten zelf
ook heel wat contacten. Zo is er veel tijd en energie geïnvesteerd in gesprekken met diverse actoren
over hoe de buurt rond het Kaaitheater betrokken
kon worden bij het festival. Dit onderzoek werd later vertaald naar input voor experimenten rond de
optimalisering van de publieksbeleving: hoe kunnen we mensen met weinig of geen theaterervaring
ondersteunen bij hun interpretatie en beleving, en
hoe kunnen we ‘toevallige passanten’ bij het festival
betrekken? Er werden lijnen uitgezet rond het verlevendigen van het festivalcentrum en rond het festival als een plek voor ontmoeting en publieksinput.
Daarnaast werd op initiatief van de participanten de
PAZ-website aangepast, met inbegrip van een blog
(www.publiekaanzet.be).

Na de bekendmaking van de festivalselectie kon het
echte werk beginnen. Op 28 juni hebben de participanten dan ook knopen doorgehakt: welke van
hun doelstellingen zijn prioritair en willen ze met hun
acties op Het Theaterfestival (HTF) realiseren? Dat
werden:
•
PAZ wil de publieksvriendelijkheid van HTF 		
verhogen
•
PAZ wil het festivalgevoel van HTF vergroten
•
PAZ wil de drempel van HTF verlagen
Een tijdens de verkenningsfase prioritaire lijn, die
rond het verlevendigen van het festivalcentrum om
het festivalgevoel te vergroten, moest hier noodgedwongen worden teruggebracht tot een lightversie
omdat Het Theaterfestival door budgettaire problemen de plannen rond dit centrum sterk had afgebouwd. Ook het loslaten van de lijn rond het actief
aanspreken van nieuwe publieksgroepen uit de
buurt had met de afslanking van het festivalcentrum
te maken; veel ideeën rond het betrekken van de
buurt waren op zo’n groot en levendig centrum geënt. Daarnaast speelden overwegingen rond duurzaamheid van de op te bouwen band, praktische
haalbaarheid en financiële beperkingen mee in deze
beslissing. Maar ideeën uit deze twee lijnen werden
wel meegenomen in de uiteindelijk weerhouden drie
prioritaire doelstellingen.
Naast deze drie prioriteiten werd gesteld dat ze ook
over de duurzaamheid van hun bijdrage verder wilden nadenken: hoe zouden ze een impact kunnen
hebben op de publieksvriendelijkheid van de volgende edities van Het Theaterfestival?

Over het geheel van deze fase waren 15 participanten actief betrokken (met nog eens een tiental participanten die via e-mail betrokken bleven). Aan het
begin van deze fase was de groep klein, maar door
de volgehouden inspanningen op het vlak van rekrutering (via de eerder gebruikte kanalen, maar onder andere ook via CultuurNet) werd er naar het einde toe een solide en geëngageerde groep gevormd.

Aan deze doelstellingen koppelden ze concrete acties die in vier werkgroepen ontwikkeld en voorbereid zouden worden. De onderlinge communicatie
gebeurde via een gesloten facebookgroep, via vergaderverslagen en via de begeleiding. Op 3 augustus was er nog een vergadering met de hele groep
om de ontwikkelingen in de verschillende werkgroepen (en ook binnen Het Theaterfestival, de directeur
is op deze vergadering toelichting komen geven) te
presenteren en vragen bij elkaar af te toetsen. Hier
werd ook beslist voor welke voorstellingen ze hun
acties zouden ontwikkelen, dus waar en wanneer ze
tijdens Het Theaterfestival aanwezig zouden zijn.
De werkgroep ontmoetingen focuste op ontmoetingen tussen publiek en theater, publiek en theatermensen en publiek onderling. De bedoeling was om
zowel de publieksvriendelijkheid te verhogen door
middel van bemiddelingsinstrumenten en -acties,
als om de drempel te verlagen. Zij hebben kijkwij-
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zerkaarten (voorzijde kaart), conversatiemenu’s,
ontvoeringen en nabesprekingen ontwikkeld. Vergaderingen waren er op 03/08, 18/08 en 26/08,
en daarnaast was er veel thuiswerk en onderling
e-mailcontact. Er waren ook gesprekken met medewerkers van Het Theaterfestival, het Kaaitheater en
BRONKS rond de ontvoeringen, en contacten met
de theatergezelschappen om de kijkwijzerkaarten
en conversatiemenu’s voor te leggen en de ontvoeringen en nabesprekingen te organiseren.
De werkgroep reacties focuste op de mening van het
publiek door middel van reactiekaarten (achterzijde
kaart), een citatenmuur en een publieksfilm. Door het
gesprek op gang te brengen over theater (in het algemeen via de citatenmuur, en in het bijzonder over
de voorstellingen via de reacties van het publiek
geschreven op de reactiekaarten die aan de muur
van het Kaaicafé of op een verplaatsbare kiosk in
BRONKS werden verzameld), was het de bedoeling
om de drempel te verlagen en het festival publieksvriendelijker te maken. Het feit dat de citaten dag en
nacht zichtbaar waren, ook voor passanten, paste
in de doelstellingen rond drempelverlaging en het
festivalgevoel vergroten. De verzamelde reacties op
de kaarten, maar vooral de publieksfilm (waarin het
publiek aan het woord komt over Het Theaterfestival en de acties van PAZ), kaderen binnen de wens
om meer permanent de publieksvriendelijkheid te
verhogen (duurzaamheid). Vergaderingen waren er
op 03/08, 15/08 en 31/08 en op 02/09 werden de
citaten op de tribunes van het festivalcentrum geschilderd. Daarnaast was er ook hier thuiswerk en
onderling e-mailcontact, en contact met de ontwerper van het festivalcentrum.
De werkgroep programmeren focuste op het vergroten van het festivalgevoel en het verlagen van de
drempel door in het festivalcentrum een aantal korte acts te programmeren die het centrum tot leven
moesten brengen en de toevallige passant goesting
in kunst geven. Zij zorgden ook voor de fanfare op
de opening en een van de dj’s. Vergaderingen waren er op 25/07, 10/08 en 25/08, naast intensief onderling e-mailcontact en contacten met kandidaten,
de directeur en medewerkers van Het Theaterfestival, en de ontwerper van het festivalcentrum. Het
programmeren verliep door diverse factoren eerder
moeilijk (beschikbaarheid van de kandidaten, inpassing in de programmering van Het Theaterfestival,
specifieke omstandigheden van het festivalcentrum
met weinig ruimte, weinig technische ondersteuning
en veel omgevingslawaai …), waardoor er vooral in
de laatste week nog heel veel is moeten gebeuren
en Mooss hier voor extra ondersteuning heeft ge-
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zorgd.
De werkgroep communicatie zorgde voor de
blog, facebookpagina en website van PAZ
(www.publiekaanzet.be), en bereidde de bijdragen
aan de dagkrant en festivalblog van Het Theaterfestival voor. Zij zorgden voor de bekendmaking
van de PAZ-acties, en beheerden ook de gesloten
facebookgroep voor de interne communicatie.
Vergaderingen waren er op 17/07, 28/07, 27/08 en
01/09 (tweemaal in aanwezigheid van de coördinator van de dagkrant en festivalblog van Het Theaterfestival) en daarnaast was er veel thuiswerk en onderling e-mailcontact.
Daarnaast beslisten de participanten om als hosts
op te treden bij de voorstellingen die zij voor hun
omkadering hadden geselecteerd: om hun acties in
goede banen te leiden, maar ook binnen hun doelstellingen rond publieksvriendelijkheid en drempelverlaging.
Over het geheel van deze fase waren 16 participanten actief betrokken, en nog eens 14 volgden de
evoluties op via e-mail. Het engagement was over
het algemeen heel groot, maar de omstandigheden
waren niet altijd gemakkelijk omwille van het zomerverlof van de theaterhuizen en theatergezelschappen, waardoor veel instrumenten en acties erg last
minute ontwikkeld moesten worden.
II.1.4 UITVOERINGSFASE: HET THEATERFESTIVAL
2015
Op 3 september opende Het Theaterfestival en
schoten de PAZ-hosts in actie: ze realiseerden hun
experimenten en traden in interactie met het publiek
(zie I.1).
14 participanten namen de rol van host op zich, en
daarnaast waren er nog participanten in andere rollen aanwezig (journalist, fotograaf, organisator …).
17 participanten namen actief deel aan deze fase.
II.1.5 POSTPRODUCTIEFASE: DUURZAAMHEID
Na Het Theaterfestival werd de publieksfilm van de
werkgroep reacties afgewerkt en engageerden 7
participanten zich om een instrument te ontwikkelen
om hun experimenten rond het optimaliseren van de
publieksbeleving in een theatercontext een langer
leven te geven dan enkel tijdens Het Theaterfestival
2015. Ze hadden zoveel positieve reacties gekregen
en waren zo gebeten om de theaterervaring op een

meer duurzame manier te verbeteren, dat ze theaterhuizen, cultuurcentra, theatergezelschappen etc.
inspiratie wilden bieden om hun publiek op een andere manier te benaderen. Aan dit inspiratieboekje
hebben 5 participanten actief meegeschreven, en
anderen engageerden zich voor het verzamelen van
materiaal en het nalezen van teksten. Het boekje is
een naslagwerk voor de theaterbemiddelaar geworden met een beschrijving van en reflectie op de acties en instrumenten, met tips & tricks en ook met
reacties van henzelf en van het publiek. In mei 2016
was het boekje klaar en werd het verspreid naar cultuurcentra, gemeenschapscentra, podiumkunsthuizen, podiumkunstgezelschappen en kunsteducatieve organisaties in Vlaanderen en Brussel.
Je kan het downloaden op www.publiekaanzet.be.

drijf.
In vergelijking lag de gemiddelde leeftijd bij PAZ-2
lager dan bij PAZ-1 (waar we dan even abstractie
maken van de bijdragen van BAZART): er waren
meer studenten betrokken. Deze studenten waren
vooral, maar niet uitsluitend, afkomstig van de opleiding Kunst- en Cultuurbemiddeling van de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen, maar deze
specifieke (gespecialiseerde) insteek heeft volgens
de begeleiding weinig invloed gehad op het project.
Deze participanten vertrokken net als de andere
deelnemers vooral van hun eigen interesses en noden, minder of niet van kaders die ze eventueel op
school hadden geleerd. Specifieke bemiddeling bij
theatervoorstellingen zit bovendien niet in hun lespakket.
De rekrutering ging minder vlot dan bij PAZ-1, waar
omwille van de grote interesse geselecteerd diende
te worden (ook bij PAZ-3, dat intussen in volle gang
is in het Musée des Beaux-Arts in Charleroi, was de
belangstelling overweldigend). Bovendien haakten
participanten soms af, waardoor op bepaalde momenten voor een volgende fase in het traject bijkomend gerekruteerd moest worden. Voor het afhaken
werden vooral de duur van het traject en – gedurende de eerste negen maanden – de abstracte, meer
conceptuele invulling van de activiteiten genoemd.
De postproductiefase is altijd een facultatief gegeven binnen PAZ, waarvoor een aantal participanten
zelf het initiatief neemt, waarbij niet wordt verwacht
dat iedereen het hele eind meeloopt.

II.1.6 PARTICIPANTEN EN BEGELEIDERS
De profielen van de participanten waren heel uiteenlopend, onder andere op het vlak van leeftijd,
professionele achtergrond (sociaal-cultureel werk,
journalistiek, filmmaker, fotograaf, schrijnwerker,
management, zonder diploma …; er namen zowel
studenten, werkende mensen, mensen zonder een
betaalde job, als mensen met pensioen deel) en vertrouwdheid met theater en het podiumkunstenbe-

De conceptfase werd begeleid door Bram Kelchtermans, kunsteducatief medewerker theater van
Mooss. De verkenningsfase werd begeleid door
Bram Kelchtermans en Shana Gallon, stagiaire van
de opleiding Kunst- en Cultuurbemiddeling van de
Karel de Grote Hogeschool. De ontwikkelingsfase,
uitvoeringsfase en postproductiefase werden begeleid door Marijke Van Eeckhaut, aangesteld als projectcoördinator voor de eindfase van PAZ-2. Deze
switch in begeleiding kwam er aan de ene kant
omdat het traject moeilijk verliep, en aan de andere
kant omdat Bram Kelchtermans loopbaanonderbreking nam.
In tegenstelling tot bij PAZ-1 werd er geen begeleiding door Het Theaterfestival voorzien bij de werkgroepen. Dit had aan de ene kant te maken met de
compleet verschillende inhoud van de twee projecten, maar aan de andere kant ook met het feit dat
de uitnodigende directeur Els De Bodt halverwege
het traject vertrok, waardoor de betrokkenheid en
samenwerking veranderde.
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De return voor de participanten bestond voor een
deel uit een kijk achter de schermen van het theaterbedrijf en Het Theaterfestival (gesprekken met de
directie van het festival, met juryleden, met medewerkers van theaterhuizen), ervaring (ontwikkeling
en organisatie van hun activiteiten, kennismaking
met programmeren, bemiddelen, communiceren
…), tickets voor voorstellingen, onkostenvergoeding
tijdens Het Theaterfestival en groepsactiviteiten (samen naar een voorstelling, barbecue, etentje).

II.2 ERVARING VAN DE PARTICIPANTEN
Hoe hebben de participanten het traject ervaren?
Bij deze onderzoeksvraag ligt de focus op de participanten. De aandacht gaat naar de gebruikte methodiek en het proces. Het onderstaande is gebaseerd op de kritische reflecties van participanten
verzameld door middel van halfopen interviews. 8
participanten namen hieraan deel.
a. Waarom namen de participanten deel aan dit
PAZ-traject?
“Het was vooral een project dat ik persoonlijk heel interessant vond.”
Uit de interviews kwamen twee belangrijke motieven naar boven.
Ten eerste werd vooral de leerervaring genoemd,
zowel op het vlak van theater (“Leuke kans om veel
te leren over cultuur en theater”, “Om het medium
theater beter te leren kennen”), als op meer algemeen vlak (“Een drang naar ervaring, zelf initiatief
nemen”). Daarbij valt op dat belang wordt gehecht
aan leren in een ontspannen, informele, leuke context en het ontmoeten van nieuwe mensen.
Ten tweede, maar wel wat aansluitend op het zoeken naar een leerervaring, was er interesse voor de
opzet van PAZ, voor het specifieke experiment en
voor het type project.
“Mee ingestapt omdat ik zelf al lang met zo’n projecten bezig ben. Ik wilde kijken hoe dat verliep als
het geleid werd door professionals.”
“Interesse in het experiment van PAZ.”
“Hoe voelt het om als deelnemer zoiets te doen?”
Ten slotte werd ook het doen van vrijwilligerswerk
als reden voor deelname genoemd, en dan specifiek de aantrekkingskracht van niet alleen praktisch,
maar ook inhoudelijk betrokken te worden.
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Als verder wordt gepolst naar de verwachtingen,
dan blijkt dat de deelnemers wel in algemene termen een idee hadden van (de bedoelingen van) het
traject, maar dat er vooraf geen helder beeld was
van inhoud en verloop. Dat heeft te maken met de
aard van het traject – invulling door de participanten – en werd door de meeste participanten niet
als problematisch ervaren. Wat wel moeilijk werd
genoemd, was de heel open uitdaging van PAZ-2,
in tegenstelling tot bijvoorbeeld de meer omlijnde
vraag van PAZ-1 (tentoonstelling) – zie c. duur en
invulling van het traject.
In dat verband bleek uit bepaalde opmerkingen dat
moet worden opgepast met de formuleringen in de
tekst die wordt gebruikt om participanten te werven. “Er werd gezegd ‘het publiek gaat Het Theaterfestival runnen’, maar dat bleek al heel snel niet zo
te zijn. Het bleek dat we niet aan de programmatie
mochten raken, dat was no go area.” Het was inderdaad niet de bedoeling om in te grijpen op de
selectie van de jury, maar de participanten hadden
een budget tot hun beschikking gelijk aan één uitkoopsom, en konden daarmee zowel een productie
selecteren, als een creatieopdracht geven, als een
omkadering uitwerken etc. Programmatie was dus,
indien gewenst door de participanten, ten dele wel
aan de orde. Aan de ene kant was de uitdaging van
PAZ-2 aan de participanten dus heel open, maar
aan de andere kant roept een slagzin als ‘het publiek gaat Het Theaterfestival runnen’ inderdaad wel
een beeld van absolute vrijheid op wat niet strookte
met de werkelijkheid.
We zien hier met andere woorden een worsteling
met aan de ene kant een heel grote openheid (en
dus onduidelijke verwachtingen) en aan de andere
kant een beperking die niet overeenkwam met de
verwachtingen gewekt door de wervende communicatie.
b. Werden de verwachtingen ingelost?
“Ik vond het op deze manier wel fantastisch, dus ik kan het zeker aanraden om dat
ook zo verder te zetten. Al is deze manier
van werken soms wel redelijk arbeidsintensief en dat is niet altijd even haalbaar …”
In verband met het leren, ook van ‘het experiment
PAZ’, waren de ervaringen uiteenlopend.
Op het vlak van theater waren er aan de ene kant
positieve ervaringen met de voorstellingen en de
gezelschappen op het festival.
“Heel boeiende kennismaking met een aantal gezel-

schappen.”
“Ik heb ook over theater in het algemeen wat geleerd, en dieper leren nadenken over voorstellingen.
Het heeft me alleszins veel meer goesting gegeven
om met cultuur bezig te zijn!”
Maar aan de andere kant hadden sommige participanten gehoopt om (nog) een dieper inzicht in theater te verwerven.
“Het fijne was dat de beste voorstellingen aan de
orde kwamen, maar ik had gehoopt nog meer in
aanraking te komen met theater.”
“Ik miste het meer inzetten op samen kijken: meer
samen naar voorstellingen gaan, zicht krijgen op
voorstellingen, meer visie kunnen ontwikkelen in
dialoog met Het Theaterfestival.” De participanten
werden tijdens het traject wel uitgenodigd om mee
naar voorstellingen te gaan, maar “dat kwam vaak
last minute binnen en er gebeurde ook niet veel
mee.”
Op het vlak van meer algemene leerervaringen was
de appreciatie eveneens gemengd. Aan de ene kant
waren er participanten die het een heel fijne en leerrijke ervaring vonden.
“Ik wilde veel bijleren (over het culturele landschap,
theater, organiseren), veel zelf kunnen doen, liefst
ook op een ontspannen en leuke manier (wat helemaal zo was!).”
“Ik hou er zeker een leuke ervaring aan over waarbij
ik heb bijgeleerd over theater en een project op poten zetten.”
“Ik vond de conceptuele fase wel heel interessant,
maar vooral de laatste maanden vond ik zelf het
boeiendst; daar heb ik heel veel uit geleerd. Van de
concrete taken, maar ook van de begeleiding.”
“Heel veel nieuw bijgeleerd, ook vooral op het vlak
van bemiddeling.”
“De combinatie tussen zelfstandig werken en in
groep werken was wel interessant. Op een efficiënte manier leren vergaderen, mails opstellen naar
andere organisaties, leren organiseren, leren helder
communiceren en waarschijnlijk nog een heleboel
dingen waar ik niet op kan komen.”
De participanten waren dan ook echt gebeten door
het project. Een aantal maakte de opmerking dat
het fijn zou zijn om het experiment nog eens op Het
Theaterfestival te herhalen: kijken wat anders en beter kan.
Aan de andere kant waren er participanten die meer
‘return’ hadden verwacht.
“Meer gebruik maken van de expertise die er is bij
een aantal vrijwilligers én meer input geven aan de
vrijwilligers met minder expertise.”
“Meer teambuilding.”
“Nog meer opleiding aan vrijwilligers.”

Enkele participanten hadden het moeilijk met het
ongelijke engagement van de deelnemers.
“Er waren een paar die het voortouw namen en een
paar die niet veel deden.”
“Geen engagement van heel de werkgroep. Liever
niet zo’n aantal mensen die ‘er achteraan fladderen’. Soms wat te vrijblijvend.”
Anderen vonden dan weer dat “alles best wel vlot
verliep.”
“Echt leuke sfeer, goeie groep.”
“Heel fijne, open samenwerking met andere participanten, allemaal hadden ze een erg open attitude
als basishouding.”
Deze beleving had aan de ene kant te maken met
een persoonlijke visie op engagement bij sommige
participanten en hun verwachtingen ten aanzien van
de andere deelnemers, maar aan de andere kant
waren er ook verschillen tussen de werkgroepen,
waarbij de taakverdeling en samenwerking in de ene
groep vlotter en evenwichtiger verliep dan in de andere. De participanten mochten zelf kiezen bij welke
werkgroep ze wilden, waardoor het engagement effectief niet gelijk verdeeld was. Eén participant stelde: “Ik ben er veel meer ‘ingezogen’ dan gedacht.”
Velen konden zich daar ongetwijfeld bij aansluiten,
maar een aantal heeft een meer afzijdige houding
aangenomen, meestal ingegeven door persoonlijke
omstandigheden en mogelijkheden.
c. Wat vonden de participanten van de duur en invulling van het traject?
“Je kan zo’n jaar lang werken, maar dan
moet dat beter opgebouwd worden. Het is
echt wel een lange spanningsboog.”
Het algemene aanvoelen was dat een jaar te lang
was voor dit traject (abstractie makend van de facultatieve postproductiefase, waardoor het eigenlijk
om een traject van meer dan anderhalf jaar ging voor
de participanten die zich voor het geheel engageerden), of dat het binnen dat jaar te lang duurde vooraleer de handen ook echt uit de mouwen konden
worden gestoken en er echt acties en instrumenten
werden ontwikkeld.
“Goed om lange tijd te werken. Maar een jaar is wel
heel lang om vrijwilligers te binden aan je project.”
“Het duurde te lang vooraleer het concreet werd. Er
was ook een aantal momenten waarop het echt stil
lag.”
“Te lang en te breed gebrainstormd. Veel te lang
plannen blijven creëren.”
Iemand die pas in mei was ingestapt: “Lengte van
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het traject was prima voor mij. Fijn dat het duidelijk
afgebakend is (vooral ook omwille van praktische
redenen).”
Aansluitend werd opgemerkt dat “een scherper afgebakend project” misschien beter had gewerkt,
“zoals bij DINGES: maak mee een tentoonstelling
is helderder.”
En ook: “Misschien toch werken in een andere context, bijvoorbeeld Krokusfestival in Hasselt. Dat
publiek is net iets meer afgebakend. Daar weet je
ook sneller welke voorstellingen gaan spelen: dan
kan je daar ook beter op werken. Dat was nu veel
te laat, veel te last minute. Zou ook kunnen binnen
de context van een cultureel centrum. Dan kan je
meer inwerken in een organisatie, een veel nauwere
band installeren, waardoor er meer ruimte komt om
echt te gaan experimenteren. Daar kan je ook meer
ondersteuning hebben vanuit de organisatie.”
Hieruit kunnen we afleiden dat het traject te lang als
te open werd ervaren, dat er een grote nood was
om sneller concreter te beginnen werken. Een jaar
is dus inderdaad lang, maar op zich kunnen we over
de duur op basis van PAZ-2 geen conclusies trekken; het was vooral de lange open aanloopfase die
moeilijk was, en mede als gevolg daarvan, het gevoel dat de dingen te snel moesten gebeuren op het
moment dat er dan echt concreet werd gewerkt.
Een bijkomend probleem veroorzaakt door de lange
duur van het traject en/of de lange, meer abstracte
brainstormfase daarbinnen, was dat er deelnemers
afhaakten en er ook weer nieuwe mensen bijkwamen. “Omdat er nadien weer mensen bijkwamen en
de dingen dan weer helemaal veranderd werden.
Anderzijds zou het ook positief kunnen zijn om te
kunnen kiezen om een heel jaar deel te nemen, of
later in te stappen. Maar dan moet er wel een basisgroep zijn die blijft. Niet telkens opnieuw beginnen.”
Nieuwe instappers betekent niet alleen vers bloed,
uit de interviews bleek ook dat zij soms minder goed
op de hoogte waren van de opzet van PAZ. “Een
idee dat op voorhand bedacht werd.” Inderdaad,
maar door de participanten eerder in het traject, niet
door de organisatie.
d. Wat vonden de participanten van de begeleiding
van het proces?
“Continuïteit is cruciaal.”
Het eerste deel van het proces werd te open, te lang
conceptueel, te weinig afgebakend en te chaotisch
bevonden.
“Te grote openheid, te brede conceptuele fase.
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Schoot alle kanten op. Moment om echt te gaan beslissen en afbakenen liep moeilijk.”
“Veel helderder maken wat er verwacht wordt en
wat er gaat gebeuren.”
“Had zeker strakker begeleid en meer begrensd
mogen zijn. Heel dubbele boodschap: er werd gezegd ‘het publiek gaat Het Theaterfestival runnen’,
maar dat bleek al heel snel niet zo te zijn. Maar toch
bleven we vanuit die gedachte werken en brainstormen, dat klopte niet.”
“In de beginfase was het vaak te vaag.”
“Begeleider moet meer kunnen afbakenen ook:
wanneer er een beslissing genomen is, daar meer
achter staan en die beslissing blijven verdedigen.
Daarvoor moet je genoeg bagage hebben. Als je
als begeleider het zelf allemaal niet goed weet, dan
werkt dat niet.”
Er was met andere woorden nood aan deadlines,
knopen doorhakken, beslissingen handhaven en afbakening. De concept- en verkenningsfases werden
begeleid door een theaterspecialist, wat misschien
kan verklaren waarom de nadruk zo lang op een
conceptuele brainstorm bleef liggen. De openheid
van de uitdaging werkte dat ook in de hand, net als
het wachten op de selectie door de jury. Deze ervaring bevestigt dat het begeleiden van een participatieproces een specifieke methodische aanpak
en expertise vraagt, naast de nodige inhoudelijke
bagage. Het was dan ook een delicate oefening om
in de verkenningsfase een aantal verantwoordelijkheden aan een stagiair te delegeren.
Vanaf de ontwikkelingsfase vonden de participanten
het proces beter afgebakend, met tegelijk nog voldoende ruimte voor hun eigen inbreng.
“Leuk dat we zo creatief mochten zijn.”
“De dynamiek in de concrete fase was heel fijn, dat
enthousiasmeert echt.”
“Qua begeleiding zat het hier ook goed, één persoon die het geheel coördineert en verder de vrijwilligers hun ding laat doen, lijkt me perfect (daardoor
hadden we ook maar één contactpersoon, in tegenstelling tot andere organisaties waar ik al gewerkt
heb, en dat is wel handig).”
“Je moet inderdaad ervaring hebben met vrijwilligers én met de sector.”
“Goed inspelend op de mensen en tegelijk heel professioneel.”
Door de korte duur van de ontwikkelingsfase, bovendien bemoeilijkt door de vakantieperiode (met
zowel theatermedewerkers als participanten die niet
steeds bereikbaar waren), werd wel door een enkeling ondervonden dat de druk werd opgevoerd. “Dan
was er ondertussen zoveel tijdsdruk, dat er ook veel
‘doorgedrukt’ moest worden.” Anderen vonden dan

weer dat er “echt een goed evenwicht was tussen
steunen en loslaten.”
Specifiek voor de ontwikkelingsfase is dat de participanten opgesplitst in werkgroepen aan het project
werken. Uit het onderzoek naar PAZ-1 was gebleken dat de deelnemers meer van elkaars werkzaamheden hadden willen weten. Ondanks het feit dat er
op basis van die bevindingen nog meer aandacht
was gegaan naar de communicatie over de werking
in de diverse groepen, merkte één persoon toch op
dat de info over de vorderingen in de andere werkgroepen soms te summier was. Ook andere opmerkingen in verband met teambuilding zijn misschien
in deze context te begrijpen. Het gaat met andere
woorden om de spanning tussen het groepsgevoel
en het eigenaarschap van de participanten voor het
hele project, en de noodzaak om in kleinere groepen
concrete stappen te zetten. Dit blijft bijgevolg een
belangrijk aandachtspunt.
De relatie tot Het Theaterfestival werd door sommige participanten als oké, en door anderen als moeilijk omschreven. De werkgroep programmeren ondervond bijvoorbeeld problemen (“dit groepje werd
wel wat geblokkeerd”) door vragen over de kwaliteit
en de zichtbaarheid van hun programma met popup performances. Hieruit bleek een zekere spanning
tussen de open uitnodiging aan PAZ en de realiteit
van het festival. Dat had waarschijnlijk veel te maken met het feit dat de uitnodiging kwam van een
directeur die er ten tijde van de uitvoering van het
project niet meer was. Of ook: “Er had meer communicatie over het aanbod mogen zijn. Het publiek
was daar nu te weinig van op de hoogte, daardoor
is er veel verloren gegaan.” En aansluitend: “Ik had
het gevoel dat niemand van de organisatie ons daar
eigenlijk wou.”
Dat laatste klopt pertinent niet, er was zeker goodwill bij de organisatoren van Het Theaterfestival om
PAZ een plek te geven. Maar het was wel zo dat de
betrokkenheid die er was vanuit de directie die PAZ
had uitgenodigd, verdwenen was. Els De Bodt was
vertrokken en werd opgevolgd door Kathleen Treier,
die omwille van zwangerschapsverlof werd vervangen door Hendrik De Smedt. Het was aan hem om
samen met zijn ploeg Het Theaterfestival 2015 met
alle reeds aangegane engagementen in goede banen te leiden. Dat had als gevolg dat PAZ een eerder
instrumentele plaats kreeg, als een partner tussen
de andere partners die er zijn ding kwam doen, er
was niet de verbondenheid en het samen groeien
in het traject zoals dat de bedoeling van PAZ was.
Dat had overigens niet alleen te maken met de directeurswissels, maar ook met de wissel in begelei-

ding van het PAZ-traject zelf, en de zeer korte ontwikkelingsfase waarin zo veel op zo’n beperkte tijd
moest gebeuren, dat er weinig gelegenheid was om
dat in een nauwe samenwerking met het festival te
doen (bovendien in een periode waarin ook de festivalorganisatie zelf op volle toeren moest draaien).
Daarbovenop kwam de verschillende vraag in vergelijking met PAZ-1: een tentoonstelling maken vereist diverse expertises waar het museum een goede
bron voor is, bemiddeling bij theater is een homogener werkveld waar de festivalorganisatie minder beslagen in was. Een samenloop van omstandigheden
heeft dus tot deze afstand tussen gastorganisatie
en PAZ geleid; de opmerkingen van de participanten wijzen er in ieder geval op dat de relatie met de
gastorganisatie inderdaad een delicate affaire is en
dat de signalen over het algemeen goed worden opgevangen door de deelnemers (zie ook opmerkingen zoals in c. duur en invulling van het traject over
mogelijke alternatieve partners als een CC).
e. Wat vonden de participanten van de resultaten?
“Ik hoop dat het de toeschouwers heeft geholpen om langer stil te staan bij de voorstellingen.”
De participanten waren tevreden over het bemiddelingsaanbod dat ze hadden gecreëerd, en ze hebben er ook veel positieve reacties over gekregen van
het publiek.
“Ik heb het idee dat de menukaarten goed gebruikt
zijn, mensen gebruikten dat echt, dat verraste mij.”
“Ontvoeringen vond ik een heel leuk concept. Ik had
vooraf wat twijfels hierover, maar het werkte heel
goed.”
“Naar wat ik heb opgevangen zijn de ontvoeringen
wel in de smaak gevallen, en ik denk de reactiekaartjes ook. De reacties die we gekregen hebben
waren wel positief.”
“In het begin stelde ik me echt wel vragen bij al die
bemiddelingsinstrumenten: wat is het nut? Maar ik
heb echt wel gezien dat dat erg goed werkte.”
Het feit dat de participanten het initiatief hebben genomen om een inspiratieboekje te schrijven voor de
podiumkunsten, is eveneens een teken dat zij tevreden waren over hun experiment.
De programmering was moeilijker verlopen en dat
vonden velen spijtig. Deze werkgroep had bovendien pech met het weer, waardoor het publiek minder geneigd was om buiten op de tribunes te gaan
zitten. Anderzijds vonden ze wel dat hun acties bijdroegen tot de sfeer van het festival.
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“Er leefde veel meer, meer sfeer. Ook wel fijne reacties gekregen van de mensen met wie ik gesproken
heb.”
“Ik denk dat de activiteiten zeker wel voor een extra
sfeer zorgden (en wat meer voor een festivalgevoel;
‘het is niet gewoon een reeks theatervoorstellingen,
maar hier gebeurt ook iets meer’).”
Ten slotte hadden veel participanten in de loop van
het traject de wens uitgedrukt om een nieuw publiek te kunnen aanspreken, maar uiteindelijk is de
focus gelegd op acties en instrumenten die de interpretatie ondersteunen en de drempel verlagen.
Dat bleven velen jammer vinden, hoewel ze zich wel
bewust waren van de context.
“Maar qua nieuw publiek: dat is niet gelukt zoals we
het hadden willen doen. Zou misschien ook beter
plaatsvinden in een huis waar al een bestaande link
is met de buurt (bvb. Roma). Je hebt sowieso ook
nood aan een langer traject als je een buurtwerking
wil opzetten.”
“De band die opgezet wordt, moet ook op langere
termijn lopen. Dat is echt een langduriger proces.”

photo Iris Verhoeyen

II.3 CONCLUSIE
Wat kunnen we uit het traject van PAZ-2
leren om onze participatieve methodiek verder op
punt te stellen? De basis voor die methodiek wordt
gevormd door de inzichten van Nina Simon met betrekking tot participatie, aangevuld met de praktijkervaring en het onderzoek van PAZ.
Een eerste heel belangrijk punt in de begeleiding van participatie is het evenwicht tussen openheid en afbakening; ‘scaffolding’ in de termen van
Nina Simon. Het is niet de bedoeling om te zeer af te
bakenen en van participanten vrijwilligers te maken:
een participant heeft een eigen inbreng en bepaalt
(mee) de koers, een vrijwilliger voert een opdracht
uit. Maar een te open vraag is als een wit blad en kan
tot blokkering leiden, en net dat is wat we in de aanloopfase van PAZ-2 hebben gezien (wat interessant
is als vergelijkende case, omdat het niet bij PAZ-1
voorkwam). De uitdaging die aan de participanten
wordt voorgelegd moet in dat licht zorgvuldiger worden bekeken (en helder worden gecommuniceerd)
en/of er moet een stappenplan worden opgesteld
om in relatief korte tijd samen tot een meer concrete
uitdaging te komen. Daarnaast moet er in elke fase
van het traject voldoende aandacht gaan naar het
evenwicht tussen openheid en afbakening, met een
maximale inbreng van de participanten binnen een
duidelijk kader van doelstellingen, deadlines, beslissings- en uitvoeringsprocessen. Dit kader kan al dan
niet (maar bij voorkeur wel) in samenspraak met de
participanten worden opgesteld, maar het is aan de
begeleiding om ervoor te zorgen dat het wordt gehanteerd en opgevolgd. Zowel in PAZ-1 als in PAZ2 drukten de participanten hun appreciatie uit voor
een begeleiding die professioneel en afbakenend is,
én hen tegelijk de nodige vrijheid laat en stimuleert
tot creativiteit. Daarbij is het wel belangrijk om voldoende tijd te voorzien voor het bedenken, ontwikkelen en uitwerken van het PAZ-experiment, omdat
anders bij de participanten de indruk kan ontstaan
dat het kader te dwingend wordt.
Een tweede belangrijk punt is waarde en
waardering. Participanten moeten het gevoel hebben dat ze iets waardevols kunnen bijdragen aan het
project en/of de gastorganisatie: dat ze iets komen
doen waar de organisatie echt vragende partij voor
is en wat enkel door hun inzet kan welslagen (zowel
vastgesteld in PAZ-1 als in PAZ-2). Dat is ook het
verschil tussen participatie en bijvoorbeeld deelname aan een workshop: het genereren van een meerwaarde voor een ander. Het is ook belangrijk dat
de inspanningen en bijdragen van de participanten
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worden gewaardeerd. Hiervoor lijken drie elementen
bijzondere aandacht te vragen: een duidelijke vraag
(niet: ‘kom eens iets doen’; wel: ‘wij hebben nood
aan’), betrokkenheid van de gastorganisatie, en
waarderende en motiverende begeleiding. Zowel in
PAZ-1 als in PAZ-2 gaven de participanten aan dat
ze de doelstellingen van PAZ wilden ondersteunen,
dus daar is een vorm van meerwaarde genereren
aanwezig (‘wij hebben nood aan’). De betrokkenheid
van de gastorganisatie liet in beide gevallen echter, om uiteenlopende redenen, te wensen over. In
het geval van PAZ-2 was er bovendien veel minder
contact met de gastorganisatie dan in PAZ-1 omdat
er geen medewerkers van Het Theaterfestival aanwezig waren in de werkgroepen als sidekicks, wat
bij PAZ-1 wel zo was. De beperkte betrokkenheid
maakte de projecten minder krachtig, op zich, maar
ook voor de participanten.
Ten derde is het van belang dat de participanten het gevoel hebben iets waardevols voor
zichzelf te kunnen doen. Dat kunnen we op verschillende vlakken situeren: iets voor een project kunnen betekenen en daar waardering voor krijgen; het
gevoel hebben anderen te kunnen helpen; zelf iets
bijleren, ervaring en expertise opbouwen. Deze elementen zien we allemaal terug in de interviews met
de participanten. Maar tegelijk schort er aan alle
drie ook nog wel iets (voor sommige participanten)
in PAZ-2.
‘Iets voor een project kunnen betekenen en
daar waardering voor krijgen’: zie de bovenstaande
opmerkingen in verband met de betrokkenheid van
de gastorganisatie. Daar moet absoluut meer aandacht naar gaan.
‘Het gevoel hebben anderen te kunnen helpen’: dat sluit ten dele op het eerste element aan,
maar heeft ook te maken met de dynamiek tussen
de participanten en de begeleiding, en tussen de
participanten onderling. Het groepsgevoel vraagt
bijzondere aandacht. Uit PAZ-1 leerden we dat de
onderlinge band een van de meest gewaardeerde
aspecten van het traject was, en een absolute meerwaarde. PAZ-2 bevestigt dit: wanneer daar iets aan
schort, heeft dat invloed op het welbevinden van de
participanten. Het probleem bij PAZ-2 was vooral
dat er geen continuïteit in de groep was door het
lange traject met afhakers en nieuwkomers, waardoor niet iedereen dezelfde binding had. Daar kwam
bij dat de ontwikkelingsfase zich in juli-augustus situeerde, waardoor veel participanten een langere
periode afwezig waren, en het engagement niet gelijk verdeeld was. Het groepsgevoel groeide daardoor langzaam, en vooral naar het einde toe en tijdens de (korte) uitvoeringsfase. Het is hoe dan ook

een moeilijk punt om te managen in een participatief
proces. Aan de ene kant kunnen we ons de vraag
stellen of er meer moet worden ingezet op teambuilding, zoals enkele participanten suggereerden.
Maar aan de andere kant is er de vaststelling dat er
al een grote tijdsinvestering wordt gevraagd, en dat
de opkomst bij minder ‘noodzakelijke’ activiteiten
dikwijls laag is, tenzij naar het einde van het proces
toe, wanneer de groep gevormd is. Misschien dat
een uitwisseling tussen de werkgroepen hier een
oplossing kan bieden, met telkens een vertegenwoordiger uit de andere werkgroepen om verslag
uit te brengen, maar dat vraagt dan ook weer extra
aanwezigheden natuurlijk.
‘Zelf iets bijleren, ervaring en expertise opbouwen’: veel participanten geven aan dat deelname aan PAZ een fijne, rijke leerervaring was. Anderen vonden dat er meer opleiding voorzien mocht
worden – opvallend is wel dat die opleiding dan
vooral voor andere participanten bedoeld lijkt. Het is
natuurlijk niet de bedoeling van PAZ om participanten een soort opleidingstraject te bieden dat leidt tot
de verwerving van een set gelijkaardige competenties; het is net het uitgangspunt dat iedereen vanuit
zijn/haar eigen achtergrond en ervaring een nuttige
bijdrage kan leveren en daarop voortbouwend nieuwe dingen kan leren. De vraag naar meer opleiding
wijst er op dat er meer aandacht moet gaan naar de
uiteenlopende expertises in een groep participanten
en hoe die allemaal als een sterkte op zich ingezet
en gewaardeerd kunnen worden (en hoe we moeten oppassen dat sommige participanten niet het
gevoel hebben dat zij alle werk moeten doen). Dit
kwam niet as such uit het onderzoek naar PAZ-1,
maar een aantal van de opmerkingen uit dit traject
wijst toch ook in deze richting. Aan de andere kant
zien we zowel in PAZ-1 als in PAZ-2 de kracht van
de synergie tussen heterogene profielen, en gaven
ook de participanten aan dat de samenwerking met
de anderen een verrijking was.
Wat daarnaast, ook nog bij het puntje ‘zelf
iets bijleren, ervaring en expertise opbouwen’, een
aandachtspunt blijft, is de kennismaking met het artistieke veld (theater of beeldende kunsten) en de
gastorganisatie (achter de schermen). Zowel in PAZ1 als in PAZ-2 bleken de participanten hier toch wat
op hun honger te blijven zitten. Het Theaterfestival
als gastorganisatie maakte deze vraag niet per se
evidenter, omdat het geen huis op zich is. De participanten die met de ontvoeringen bezig waren, hebben het meeste ‘achter de schermen’ gezien, maar
dat zou niet mogen afhangen van de taakverdeling.
Daarnaast zijn er wel gesprekken geweest met de
directie, medewerkers en juryleden, maar daar was
lang niet iedereen van de participanten aanwezig,
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en in sommige gevallen was dat ook meer een uiteenzetting dan een ontmoeting (gesprek met juryleden). Het gedeelte achter de schermen moeten we
dus uitbreiden en beter omkaderen. Wat het inhoudelijke deel ‘theater’ betreft, was er de opmerking
dat er wel werd aangeboden om samen naar theater te gaan kijken, maar dat er daar niets mee werd
gedaan. Dat is een duidelijke vraag waar we in de
toekomst meer rekening mee moeten houden. De
return, hoewel de meeste participanten tevreden
zijn over de ervaring, blijft dus toch een zorgenkind.
Daarnaast komen er nog enkele specifieke
aandachtspunten naar boven voor de begeleiding
van een participatief proces zoals in een PAZ-traject.
Een moeilijk op te lossen probleem, reeds
vastgesteld in PAZ-1 en ook nu weer, maar in mindere mate, opgemerkt in PAZ-2, is de onderlinge
communicatie tussen de werkgroepen. De wens om
beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte te
zijn, is bij sommige participanten groot, en valt blijkbaar moeilijk op te lossen met verslagen, een facebookgroep (wat niet zo goed functioneerde) en een
tussentijdse plenaire samenkomst. Dit vraagt bijkomend experiment in de volgende PAZ-trajecten.
Een ander heikel punt is het verschil in verwachtingen, visie en beleving tussen de participanten onderling: wat goed werkt voor de ene is niet
noodzakelijk goed voor de andere. Aan de ene kant
wil PAZ net zo’n divers mogelijke groep samenbrengen, aan de andere kant wil dat zeggen dat je
niet op alle momenten iedereen even efficiënt aanspreekt en ondersteunt. Wat nu wel opgevallen is,
is dat een aantal zaken pas achteraf, bij de interviews, bovenkwam. Dat is dus iets om op in te zetten: sneller detecteren wanneer participanten met
iets zitten. Anderzijds kan niet verwacht worden dat
iedereen volledig zijn gading vindt in één bepaald
traject: meer zorg voor de wervende communicatie,
het afstemmen van doelstellingen en verwachtingen
en het peilen van motivering en engagement zijn
daarom aan te raden.
Net zoals bij PAZ-1, zien we ook bij PAZ-2
dat duur en indeling van het traject belangrijk zijn.
Bij PAZ-1 was er tijd te kort, bij PAZ-2 was dat niet
het probleem, maar wel aan de ene kant de onevenwichtige verdeling waardoor er dan toch weer
te weinig tijd was voor de ontwikkeling, en aan de
andere kant de werkperiode tijdens de zomer waardoor zowel de gastorganisatie als de participanten
minder aanspreekbaar waren.

24

AANBEVELINGEN
Interpretatie ondersteunen
Theaterbezoekers hebben nood aan informatie via
tekst.
•
Wat? De meest gevraagde informatie gaat 		
over het maakproces en over de acteurs en/
of regisseur.
•
Wanneer? Die informatie blijkt zowel vooraf 		
als nadien gewenst, en op beide momenten
is er nood aan inleidende en verdiepende
informatie.
•
Hoe? Op papier en via de website.
•
Voordelen: meenemen naar / raadplegen 		
thuis.
•
Opmerking: ook recensies en interviews
worden als mogelijke tekstvormen 		
genoemd.
Theaterbezoekers hebben nood aan informatie en
interactie via ‘live’ bemiddeling.
•
Wat? De meest gevraagde informatie gaat 		
over het maakproces en over de acteurs en/
of regisseur; interactie wordt gewaardeerd 		
met theatermedewerkers, specialisten,
andere bezoekers.
•
Wanneer? Zowel vooraf als nadien gewenst.
•
Hoe? Inleiding, nagesprek, interview met acteur, regisseur …, maar ook een concept als
ontvoeringen (een persoonlijk getinte kijk 		
achter de schermen met een medewer-		
ker).
•
Voordelen: meer actief, gelegenheid om
vragen te stellen en in discussie te treden 		
(ook met elkaar), persoonlijk contact.
•
Opmerking: een korter format, op een meer
centrale plaats, zou meer mensen kunnen 		
aanspreken die er nu omwille van tijdgebrek
niet aan deelnemen.
•
Opmerking: een mogelijke tussenvorm is 		
een film afgespeeld in het theaterhuis of te 		
vinden op de website over bijvoorbeeld het 		
maakproces, de gezelschappen of met
interviews.
Theaterbezoekers hebben nood aan instrumenten
die aanzetten tot reflectie en dialoog.
•
Wat? Reflectie en dialoog worden geapprecieerd, zowel om zelf over de voorstelling na te denken, als om het er binnen de 		
eigen groep over te hebben, als om het
gesprek met anderen aan te gaan.
•
Wanneer? Zowel vooraf (bijvoorbeeld via de

•
•
•

citatenmuur van de participanten met cita-		
ten over wat theater kan zijn), maar vooral 		
nadien; ook om mee naar huis te nemen.
Hoe? De conversatiemenu’s en reactiekaarten ontwikkeld door de participanten zijn
goede voorbeelden.
Voordelen: veel mensen vinden reflectie en
dialoog belangrijk, maar kunnen soms een
stimulans gebruiken.
Opmerking: het is belangrijk dat die stimu-		
lans discreet aanwezig is, maar aan de
andere kant moeten de bezoekers wel op 		
de hoogte zijn van het aanbod.

Er moet meer aandacht gaan naar ruimtelijke en inhoudelijke oriëntatie.
Er tekenen zich duidelijk verschillende voorkeuren
af met betrekking tot bemiddeling.
•
Op het vlak van welke bemiddeling (tekst/
live/reflectie en dialoog) en wanneer 		
(voor/na/thuis).
•
Tussen mensen die meer op zoek zijn naar 		
informatie en mensen die meer of ook op 		
zoek zijn naar reflectie, dialoog, interactie.
Gevraagd naar hun bemiddelingsvoorkeuren noemen mensen in de eerste plaats zaken die ze kennen
(teksten, inleidingen, nabesprekingen), ze bedenken
minder zelf dingen. Maar veel mensen waarderen ze
wel indien aangeboden.
Net zoals in PAZ-1, heeft het participatief traject van
PAZ-2 de diversiteit binnen het publiek naar boven
gebracht, en biedt zo een stimulans om een aantal
extra strategieën met betrekking tot de beleving en
interpretatie van kunst mogelijk te maken. Publieksparticipatie aan een kunstorganisatie wordt bovendien sterk gewaardeerd.
Participatie begeleiden
Het begeleiden van een participatieproces vraagt
een specifieke methodische aanpak en expertise,
naast de nodige inhoudelijke bagage. Hieronder
een aantal methodische tips, geleerd uit PAZ-1 en
PAZ-2.
Een goed evenwicht tussen openheid en afbakening
is noodzakelijk: een te open vraag is als een wit blad
en kan tot blokkering leiden.
•
De uitdaging die aan de participanten wordt
voorgelegd mag niet te open of te afgeba-		
kend zijn en/of er moet een stappenplan 		
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•

•

worden opgesteld om in relatief korte tijd
samen tot een meer concrete uitdaging te 		
komen.
In elke fase van het traject moet voldoende 		
aandacht gaan naar het evenwicht tussen 		
openheid en afbakening, met een maxima-		
le inbreng van de participanten binnen een 		
duidelijk kader van doelstellingen, 			
deadlines, beslissings- en uitvoeringsprocessen. Oppassen met tijdsdruk, dan
kan het kader als te dwingend worden
ervaren.
De begeleiding moet professioneel en afba-		
kenend zijn, maar tegelijk de nodige vrijheid
laten en creativiteit stimuleren.

Waarde en waardering: participanten moeten het
gevoel hebben dat ze iets waardevols kunnen bijdragen en dat hun inspanningen worden gewaardeerd. Hiervoor lijken drie elementen belangrijk:
•
Een duidelijke vraag (niet: ‘kom eens iets 		
doen’; wel: ‘wij hebben nood aan’).
•
Betrokkenheid van de gastorganisatie.
•
Waarderende en motiverende begeleiding.
Participanten moeten het gevoel hebben iets waardevols voor zichzelf te kunnen doen.
•
Iets voor een project kunnen betekenen en 		
daar waardering voor krijgen: cf. waarde en 		
waardering.
•
Het gevoel hebben anderen te kunnen
helpen: dat sluit ten dele op het eerste
element aan, maar heeft ook te maken met 		
de dynamiek tussen de participanten en de 		
begeleiding, en tussen de participanten
onderling. De onderlinge band tussen de 		
participanten wordt hoog gewaardeerd, 		
en dus vraagt het opbouwen van het
groepsgevoel bijzondere aandacht, zeker 		
in een participatief proces dat met 			
werkgroepen werkt. Maar het is moeilijk te
managen omdat er al een grote tijdsinves-		
tering wordt gevraagd, en er dikwijls 		
een lagere opkomst is voor meer sociale		
activiteiten, tenzij op het einde van het 		
traject, wanneer de groep is gevormd.
•
Zelf iets bijleren, ervaring en expertise op-		
bouwen – algemeen: het is niet de 			
bedoeling om participanten een opleiding
te bieden die leidt tot de verwerving van 		
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•

een set gelijkaardige competenties; het is
net het uitgangspunt dat iedereen vanuit
zijn/haar eigen achtergrond en ervaring		
een nuttige bijdrage kan leveren en daarop
voortbouwend nieuwe dingen kan leren.
Er moet dus aandacht gaan naar de
uiteenlopende expertises in een groep par-		
ticipanten en hoe die allemaal als een sterkte op zich ingezet en gewaardeerd kunnen
worden. De samenwerking met anderen 		
moet een verrijking zijn.
Zelf iets bijleren, ervaring en expertise op-		
bouwen – artistiek: participanten hebben
een duidelijke vraag naar een grondige 		
kennismaking met de kunsten en met
de gastorganisatie (achter de schermen). 		
Hier moet voldoende aandacht naar gaan,
zonder de frisse kijk van de participanten 		
aan te tasten.

Bij een participatief traject waarbij de participanten
in werkgroepen worden verdeeld, is de onderlinge
communicatie tussen de werkgroepen een aandachtspunt. De wens om beter van elkaars werkzaamheden op de hoogte te zijn, is bij sommige
participanten groot, en dat valt blijkbaar moeilijk op
te lossen met verslagen, een facebookgroep en een
tussentijdse plenaire samenkomst. Dit vraagt bijkomend experiment.
Een ander heikel punt is het verschil in verwachtingen, visie en beleving tussen de participanten onderling: wat goed werkt voor de ene is niet noodzakelijk goed voor de andere.
•
Dit vraagt bijzondere zorg voor de
wervende communicatie, het afstemmen 		
van doelstellingen en verwachtingen en het 		
peilen van motivering en engagement.
•
We moeten ook inzetten op het sneller
detecteren wanneer participanten met iets 		
zitten.
De duur en indeling van het traject zijn belangrijk.
Bij PAZ-1 was er tijd te kort, bij PAZ-2 was dat niet
het probleem, maar wel aan de ene kant de onevenwichtige verdeling waardoor er dan toch weer
te weinig tijd was voor de ontwikkeling, en aan de
andere kant de werkperiode tijdens de zomer waardoor zowel de gastorganisatie als de participanten
minder aanspreekbaar waren.

BIJLAGE:
Manifest van de participanten
	
  
	
  
Waarom	
  zouden	
  wij,	
  	
  
het	
  publiek,	
  een	
  theaterfestival	
  organiseren?	
  	
  
	
  
1)	
  Theaterfestival	
  als	
  kwaliteitslabel.	
  	
  
Op	
   het	
   theaterfestival	
   wordt	
   een	
   best	
   of	
   voorgesteld	
   van	
   het	
   afgelopen	
   seizoen.	
   Op	
   die	
  
manier	
  wordt	
  een	
  selectie	
  voor	
  het	
  theaterfestival	
  een	
  kwaliteitslabel	
  voor	
  de	
  makers	
  en	
  
een	
  kwaliteitsgarantie	
  voor	
  het	
  publiek.	
  	
  
Deze	
  selectie	
  komt	
  tot	
  stand	
  door	
  een	
  professionele	
  jury	
  maar	
  het	
  is	
  belangrijk	
  dat	
  het	
  
festivalpubliek	
  in	
  dialoog	
  kan	
  treden	
  met	
  de	
  jury	
  over	
  die	
  selectie.	
  	
  Op	
  het	
  festival	
  wordt	
  
hiervoor	
   een	
   platform	
   gecreëerd.	
   Dit	
   mag	
   echter	
   geen	
   tribunaal	
   worden	
   waar	
   de	
   jury	
  
afgeslacht	
   wordt.	
   Het	
   is	
   ook	
   belangrijk	
   dat	
   het	
   selectieproces	
   van	
   de	
   jury	
   tot	
   op	
   een	
  
zekere	
  hoogte	
  transparant	
  gebeurt.	
  	
  
Deze	
  selectie	
  vormt	
  het	
  geraamte	
  van	
  Het	
  Theaterfestival.	
  	
  
	
  
2)	
  Theaterfestival	
  als	
  festival.	
  	
  
Een	
   festival	
   bezoeken	
   is	
   iets	
   anders	
   dan	
   het	
   gaan	
   bekijken	
   van	
   een	
   zorgvuldig	
  
geselecteerde	
   voorstelling.	
   Het	
   is	
   meer	
   en	
   het	
   is	
   anders.	
   De	
   festivalprogrammatie	
  
garandeert	
  kwaliteit,	
  maar	
  evenzeer	
  diversiteit	
  aan	
  theaterervaringen.	
  	
  
Deelnemen	
   aan	
   het	
   festival	
   betekent	
   zowel	
   de	
   kans	
   hebben	
   om	
   gericht	
   gekozen	
  
voorstellingen	
   te	
   bekijken	
   als	
   jezelf	
   blootstellen	
   aan	
   onverwachte	
   en	
   verrassende	
  
ervaringen.	
   Aan	
   artistieke	
   en	
   bemiddelende	
   impulsen.	
   Het	
   festival	
   vormt	
   immers	
   een	
  
totaalervaring	
   waarbij	
   het	
   theater	
   de	
   bezoekende	
   burger	
   overkomt.	
   Spontaan	
   en	
  
onverwacht.	
  	
  
Het	
  festival	
  vormt	
  ook	
  een	
  verdichting	
  van	
  tijd	
  en	
  ruimte:	
  de	
  intensiteit	
  waarmee	
  je	
  als	
  
publiek	
   theaterervaringen	
   kunnen	
   overkomen	
   wordt	
   opgedreven	
   gedurende	
   een	
  
welbepaalde	
  tijd,	
  op	
  een	
  welbepaalde	
  plaats.	
  
Als	
   de	
   selectie	
   het	
   geraamte	
   van	
   Het	
   Theaterfestival	
   vormt,	
   vormt	
   dit	
   theaterbad	
   het	
  
vlees,	
  de	
  organen,	
  de	
  zintuigen	
  van	
  Het	
  Theaterfestival.	
  Het	
  geeft	
  het	
  festival	
  body.	
  	
  
	
  
3)	
  Theaterfestival	
  als	
  broeihaard	
  van	
  het	
  theatervirus.	
  	
  
Het	
   festival	
   is	
   een	
   feest	
   waar	
   een	
   breed	
   publiek	
   van	
   podiumkunsten	
   kan	
   genieten.	
   Het	
  
festival	
  verbreedt	
  haar	
  publiek	
  gericht	
  en	
  onderneemt	
  acties	
  om	
  een	
  breder	
  publiek	
  te	
  
laten	
  kennismaken	
  met	
  theater.	
  Zo	
  zet	
  ze	
  bijvoorbeeld	
  in	
  op	
  scholen,	
  stadsgroepen	
  etc.	
  
Het	
  festival	
  wekt	
  de	
  fascinatie	
  op	
  van	
  nieuw	
  potentieel	
  theaterpubliek	
  en	
  verlaagt	
  de	
  
drempel	
  om	
  met	
  theater	
  kennis	
  te	
  maken.	
  
	
  
4)	
  Theaterfestival	
  als	
  ontmoetingsplek.	
  	
  
De	
  festivalformule	
  	
  -‐‑verdichting	
  van	
  tijd	
  en	
  ruimte-‐‑	
   schept	
  mogelijkheden	
  voor	
  makers	
  
en	
   publiek	
   om	
   elkaar	
   op	
   een	
   andere	
   manier	
   te	
   leren	
   kennen.	
   Een	
   ontmoeting	
   die	
   kan	
  
plaatsvinden	
   zonder	
   dat	
   het	
   in	
   een	
   vooropgesteld	
   doel	
   moet	
   resulteren.	
   Makers	
   gaan	
  
met	
  andere	
  makers	
  in	
  gesprek	
  over	
  theater	
  maken,	
  en	
  laten	
  toe	
  dat	
  dit	
  gesprek	
  publiek	
  
gezien	
   en	
   gehoord	
   wordt.	
   Ook	
   theaterbezoekers	
   kunnen	
   elkaar	
   ontmoeten,	
   in	
   gesprek	
  
gaan	
   over	
   ‘publiek’	
   zijn,	
   op	
   een	
   publieke	
   wijze.	
   Bezoekers	
   gaan	
   aan	
   tafel	
   met	
   makers,	
  

makers	
   zoeken	
   het	
   gesprek	
   met	
   bezoekers.	
   Makers	
   spreken	
   publiek	
   met	
   de	
   jury	
   en	
   de	
  
jury	
   spreekt	
   publiek	
   met	
   het	
   publiek.	
   Gesprekken	
   kunnen	
   spontaan	
   ontstaan	
   maar	
   het	
  
festival	
  faciliteert	
  ze	
  ook	
  bewust.	
  	
  
Op	
  het	
  festival	
  worden	
  inzichten	
  uitgewisseld,	
  ervaringen	
  gedeeld.	
  	
  
Door	
   deze	
   al	
   dan	
   niet	
   gefaciliteerde	
   ontmoetingen	
   wordt	
   onder	
   andere	
   het	
   creatief	
  
proces	
   transparanter	
   gemaakt	
   zonder	
   dat	
   de	
   magie	
   moet	
   verdwijnen.	
   Een	
   kleine	
   niet-‐‑
desillusionerende	
  blik	
  achter	
  de	
  schermen	
  dus.	
  	
  
De	
  theatrale	
  kruisbestuiving	
  tussen	
  makers,	
  oud	
  publiek,	
  nieuw	
  publiek	
  	
  en	
  jury.	
  	
  
	
  
5)	
  Theaterfestival	
  als	
  springplank	
  voor	
  jonge	
  makers.	
  	
  
Het	
  Theaterfestival	
  moet	
  jonge	
  makers	
  financieel	
  of	
  productioneel	
  ondersteunen.	
  Het	
  is	
  
de	
  verantwoordelijkheid	
  van	
  het	
  festival	
  dat	
  de	
  toekomst	
  van	
  het	
  theaterlandschap	
  
verzekerd	
  blijft.	
  	
  
	
  
6)	
  Theaterfestival	
  als	
  ambassadeur.	
  
Het	
   Theaterfestival	
   heeft	
   een	
   voortrekkersrol	
   in	
   het	
   blootleggen	
   van	
   de	
  
maatschappelijke	
   betekenis	
   van	
   theater.	
   Ze	
   legt	
   die	
   betekenis	
   niet	
   alleen	
   bloot	
   in	
   een	
  
brede	
   communicatie	
   maar	
   ook	
   in	
   de	
   vaker	
   geëxpliciteerde	
   ervaring	
   van	
   de	
  
festivalbezoeker.	
   Ze	
   doet	
   dat	
   breder,	
   langduriger	
   dan	
   enkel	
   met	
   een	
   speech	
   op	
   de	
  
openingsavond.	
  	
  
	
  

