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1. Doelstelling van de vergadering
Tijdens deze vergadering wordt de typologie van wat we in kaart willen brengen verder gezet.
Het bureau heeft een schema uitgewerkt die de parameters herneemt die tijdens de vorige
vergadering werden bepaald. De oefening werd verder gezet door de typologie van disciplines
(podiumkunsten, dans, literatuur, etc.) en plaatsen (ateliers, productie, spreiding, vorming,
etc.) met elkaar in verband te brengen.
Stap 1 : zeer brede benadering van de mogelijke doelen om er zeker geen te vergeten. Het
betreft hier de uitwerking van een databank met de parameters die we graag zouden in kaart
brengen. Hier wordt nog niet beslist wat er precies in kaart wordt gebracht.£
Stap 2 : bepaling van de soorten analyses waaraan we het schema willen onderwerpen. Dez
zijn terug te vinden in de doelstellingen van het Cultuurplan (mobiliteit, interculturaliteit, etc.)
2. Het schema (zie exceldocument in bijlage)
Het bureau stelt voor om drie categorieën toe te voegen: de netwerken (vb. BKO en RAB), het
mecenaat (vb. Prométhéa) en dienstverlenende initiatieven (vb. Smart, Vti, …)
Voorstellen van de werkgroep :
- Een lexicon toevoegen met de exacte omschrijving van de typologie van activiteiten
(onderzoek, creatie, bemiddeling, etc.) opdat er geen verwarring ontstaat;
- De categorie ‘Stedelijke kunst’ wordt geschrapt, maar mogen we niet uit het oog
verliezen als kader voor de volgende stap;
- Historische cultuur, politiek, geografie, folklore en spelen worden onder de rubriek
‘Diverse’ geplaatst ;

-

We behouden voorlopig de vraagtekens om de discussie nog open te houden

3. Volgende vergadering
Donderdag 23 september van 9.30u tot 12.00u (locatie te bepalen)
***

