Cultuurplan voor Brussel / Plan culturel pour Bruxelles
Werkgroep Interculturaliteit
23-02-2010 / Les Brigittines
Aanwezig : Koen De Leeuw (Beursschouwburg), Charlotte Launoy (CC Jacques Franck),
Bram Bogaerts (Demos), Els Rochette (Globe Aroma), Veerle Vanderleen (Lasso), Patricia
Balletti (Théâtre Les Tanneurs), Jolien Gadeyne (VTI), Julie Rodeyns (Ada vzw), Christine
Rigaux (Centre culturel Bruegel), Maarten Bresseleers (Sociaal Fonds voor Podiumkunsten),
Lamia Mechbal (Concertation des Centres culturels bruxellois), Anne-Sophie Noël (Les
Halles), François Braem (individuel), Angella Scillia (FGTB/CBAI), Joris Janssens (VTI)
Verontschuldigd / afwezig : Ingeborg Steenbeke (Daarkom), Willy Thomas / Dite Vanbrempt
(KVS), Anne-Françoise Martin (MRAH-KMKG), Paul Blondeel (Studio Stad), Myriam Stoffen
(Zinneke Parade), Sévérine Janssen (BNA-BBOT), Nadia El Mahi (Into Image), Tomas De
Groote (Kamo), Luc Mishalle (Met-X), Christel Simons (Needcompany), Katrien Braeckman
(OPB), Chantal Brems (VGC Erfgoed), Vanessa Vindreau (Fondation Hicter), Nadège Albaret
(Centre culturel Le Fourquet)

1. Inleiding
Voorzitterschap
De werkgroep gaat akkoord met het voorstel om het voorzitterschap toe te kennen aan een
kleine stuurgroep die zal bestaan uit Veerle Vanderleen (Lasso) en enkele mensen uit de
praktijk: Patricia Balletti (Théâtre Les Tanneurs) en Els Rochette (Globe Aroma). Deze laatste
twee zullen vooral functioneren als raadgeefsters in functie van de agenda en het
voorbereiden van de vergaderingen.
Doel van de vergadering
Tijdens de eerste vergadering heeft de werkgroep beslist te werken op de inventaris van good
& bad practices (ivm culturele participatie in een interculturele context) enerzijds en op de
notie van ambassadeur anderzijds. Wij stellen voor om de inventaris van praktijvoorbeelden
op een volgende vergadering te bespreken en het vandaag te hebben over de
ambassadeurs.
Op de volgende vergadering zullen we verschillende inventarissen van naderbij bekijken en
trachten te leren uit de fouten die in het verleden zijn gemaakt. Joris Janssens zal Tracks
voorstellen, een publicatie uit 2007 van het VTI en Kunst en Democratie.
>>> Kunnen uitgenodigd worden : CBAI, Kennisknooppunt interculturaliseren, Koning
Boudewijstichting, Kennisknooppunt Interculturaliseren, etc.
Samenstelling van de werkgroep
Stellen we de werkgroep open voor spelers uit andere sectoren ? Moet de werkgroep op een
of andere manier vervolledigd worden ? Werken we met vertegenwoordigers van het
verenigingsleven / welzijn? Zoja, op welke manier?
De groep vindt het belangrijk dat de leden van de werkgroep afkomstig zijn uit het artistieke
en culturele veld. Deze regel moet duidelijk zijn. Het uitgangspunt van de groep bestaat uit
het werk en de ervaringen van culturele en artistieke spelers, die dichtbij of in verbinding
staan met de Brusselse realiteit. Via deze verbindingsfiguren wordt de expertise – die verder
gaat dan expertise over het louter artistieke - verzameld. In functie van het thema of
onderwerp in kwestie, zal de werkgroep regelmatig vertegenwoordigers van andere sectoren
uitnodigen om haan het gesprek deel te nemen.
2. Ambassadeurs

- Welke kenmerken heeft de ambassadeur / hebben de ambassadeurs ?
Relais (koppelteken, doorgeefluik)
Personen / organisaties die informatie doorgeven
Stewards, informatiepunten, bibliotheken, enz.
Ambassadeur
Vertrouwenspersonen, persoonlijke motivatie, erkenning in de eigen kring
Openheid, nieuwsgierigheid, enthousiasme
Overtuiging, expertise
‘Investering’ op lange termijn
Netwerk
- Definiëring van de verschillende types van ambassadeurs
Rolmodellen
Bekende figuren in een buurt, vertrouwenspersoon binnen een gemeenschap
Personen die actief zijn in het veld en niet noodzakelijk een link hebben met de culturele sector
Toeschouwers, mensen die een passie hebben voor kunst en cultuur
Kunstenaars
3. Kalender volgende vergaderingen
Dinsdag 30 maart van 12u30 tot 16u00
Donderdag 29 april van 13u30 tot 16u00
Donderdag 27 mei van 13u30 tot 16u00
Donderdag 24 juni van 13u60 tot 16u00
NB : de werkgroep stelt voor om op de volgende vergadering twee uur tijd te besteden aan de
presentatie van inventarissen van good practices en één uur aan de definiëring van de
ambassadeurs en aan een concreet project hieraan gelinkt.
***

