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vantie en haalbaarheid van schaalver-
groting voor de digitale infrastructuur 
van cultuur- en gemeenschapscentra. 

Voor al onze (nieuwe) diensten ontwik-
kelden we een duurzaam beheersmo-
del. Naar analogie met de cocreatieve 
fase in de experimenten willen we ook 
bij de opschaling en het beheer van 
een dienst betrokkenheid van de sec-
tor. Ziedaar het coöperatief model. 
Vanaf 2019 zitten cultuurhuizen en bi-
bliotheken mee aan het stuur van onze 
diensten. 

Dankzij een doordacht opschalings mo-
del maken we opnieuw ruimte vrij voor 
bottom-up experiment. Ook in 2019 
richten we ons daarbij vooral op de ge-
bruiker van de bibliotheek en het cultuur-
 centrum en zijn of haar behoeften. 

Via onze events, inspiratie-artikels en 
workshops exploreren we ook in 2019 
trends en nieuwe technologieën. Stil-
aan bouwen we een netwerk op van  
experten, makers, techneuten die kan-

Blik even mee terug. Na een 2-tal jaar 
was het zover: welke van de geslaagde 
R&D experimenten kunnen duurzaam 
opgeschaald worden voor de hele sec-
tor? Hoe kan Cultuurconnect deze op 
een kwalitatieve en financieel haalbare 
manier aanbieden, jaar na jaar? Hoe-
veel cultuurcentra en bibliotheken vin-
den een dienst waardevol? Resultaat: 
voor een reeks nieuwe initiatieven is er 
een breed draagvlak in de sector. 

Naast deze bottom-up innovatiepro-
jecten, lanceerden we ook een aantal 
grootschalige verbeterprojecten zoals 
het Bibliotheeksysteem of de nieuwe 
Bibliotheekwebsites. De gemeenschap-
pelijke digitale basisinfrastructuur voor 
bibliotheken is in volle ontwikkeling. 
Limburg beet de spits af om aan te slui-
ten op het nieuwe Bibliotheeksysteem. 
De nieuwe Bibliotheekwebsites lieten 
even op zich wachten, maar 2019 
wordt alvast het jaar van de lancering 
van dit nieuwe sectorale platform. Met 
een groep enthousiaste cultuurcentra 
voerden we onderzoek naar de rele-

sen zien voor het lokaal cultuurbeleid, 
cultuurcentra en bibliotheken. Zo krij-
gen we grip op de talloze mogelijk-
heden van technologie en hoe we ze 
op een maatschappelijk verantwoorde 
manier kunnen inzetten voor kunst- en 
cultuur beleving van vandaag en mor-
gen. Dat blijft voor Cultuurconnect de 
motivatie om te innoveren en slim op 
te schalen, samen met bibliotheken en 
cultuur centra en hun doelpubliek. Dat 
onze organisatie daarbij aan omvang 
wint, is een aangenaam neveneffect. 
Het stelt ons in staat om met nog meer 
slagkracht en expertise onze opdracht 
voor het werkveld te realiseren.

Team Cultuurconnect

In 2018 is Cultuurconnect aanzienlijk gegroeid. Hoera !  
Of … wacht even, is groei dan ons doel? Was dat niet  
digitale innovatie en schaalvergroting voor biblio the ken, 
cultuur- en gemeenschapscentra? Jazeker, en maatschap-
pelijke meerwaarde is daarbij steeds ons kompas. 

WOORD VOORAF
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Wat brengt de toekomst?
3 inzichten

1. Grenzen vervagen

Terwijl elders muren worden opge-
trokken, doet technologie de grenzen 
tussen verschillende sectoren verva-
gen. Kunstenaars, architecten en cul-
tuurhuizen werken steeds meer samen 
met wetenschappers, ingenieurs en 
ontwikkelaars. Zo vinden mensen uit 
diverse kennisdomeinen elkaar in grens-
overschrijdende, hybride kunst en cul-
tuur. Een theatervoorstelling in virtual 
reality, een interactieve graphic novel 
waarbij je als lezer zelf het verloop van 
het verhaal bepaalt, een installatie die 

de persoonlijke data van bezoekers 
verwerkt tot een ‘zelflerend’ kunst-
werk … Ook in onze opleiding Maker-
spaces Uncovered ontmoeten mensen 
uit verschillende disciplines elkaar om 
samen te werken aan grensoverschrij-
dende projecten. Het zijn boeiende  
tijden voor nieuwe vormen van kunst- 
en cultuurbeleving. 

Naast grenzen tussen disciplines, ver-
vagen ook grenzen tussen tijd en 
ruimte. Dit stelt cultuurhuizen voor 
nieuwe mogelijkheden en uitdagingen: 
hoe breng je iets op een podium? Is 

jouw podium in het cultuurcentrum  
of elders? Kan een digitale beleving  
de fysieke plek versterken? Hoe zet je 
het digitale aanbod in een bibliotheek-
rek? Wij tasten samen met lokale cul-
tuurhuizen deze grenzen af. In 2019 
live streamen we samen enkele voor-
stellingen vanuit cultuur- en ge meen-
schaps centra naar een minder mobiel 
publiek. Jouw cultuurhuis kan online 
intekenen. Momenteel experimenteren 
we ook met straffe documentaires, films, 
jeugd- en wereld cinema on demand 
via het bibliotheekabonnement.

We hebben het afgelopen jaar onze oren en ogen open
gezet op festivals als KIKK, Supernova, and& Leuven, Ars 
Electronica (Linz), IMPACT Hasselt … Een ontdekkings
tocht doorheen nieuwe vormen van cultuurbeleving en 
toekomstperspectieven. Hierbij alvast 3 inzichten die we 
de komende jaren samen met jou verkennen.

TRENDS
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3. Utopia of 1984?

Fake news, privacy, hoaxen en trollen ... 
Er komt meer aandacht voor de don-
kere kant van het techno-optimisme. 
Onze gegevens – en daarmee ook wij-
zelf – worden vaak herleid tot koop-
waar. Ons gedrag en onze beslissin-
gen worden gestuurd. Een aantal 
techgiganten bepaalt waar onze (on-
line) aandacht naartoe gaat en hun 
drijfveer is meestal niet het maatschap-
pelijk belang, maar harde winst. Er klinkt 
een roep om meer ethiek bij diegenen 
die onze technologie ontwerpen. Tij-
dens onze Uncovered inspiratiedagen 
denken we samen met digitale experts 
en kunstenaars na over jouw stad of 
gemeente als incubator voor maat-
schappelijke ideeën en oplossingen.

2. Fysiek + digitaal = fygitaal

De grens tussen fysiek en digitaal ver-
vaagt. De zoektocht naar een ‘fygitaal’ 
evenwicht is volop bezig, waarbij we 
de authenticiteit van het fysieke com-
bineren met het comfort van het digi-
tale. Denk aan digitale spiegels in pas-
hokjes, betalen zonder kaart, online 
ambachtelijke en lokale producten ko-
pen, de terugkeer van de vinylplaat. 

Voor cultuurhuizen is het een uitdaging 
om ook de ‘fygitale’ kaart te trekken 
en digitaal en fysiek te combineren in 
dienstverlening en ruimte. Momenteel 
ontwikkelen we Voor De Show, een  
digitaal theaterspel voor lager onder-

wijs waarmee je leerlingen interactief 
voorbereidt op een schoolvoorstelling. 
Met een virtuele wandeling door het 
cultuurhuis wekken we hun interesse 
en voelen ze zich meer betrokken bij 
de theaterbeleving. Ook [Jouw Stad 
Leest] geeft inwoners van een stad een 
virtueel en fysiek platform voor alles 
wat leeft op literair vlak.

Interessant leesvoer hierover is de ‘Brief aan de Mensheid’. Die moe-
digt mensen aan om geen slaaf of slachtoffer van onze technologie te 
worden, maar ze in te zetten om onze menselijkheid te vergroten. 

Lees er meer over op lettertohumanity.org
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Wat betekenen
onze diensten
voor jou?
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Het idee voor een gedeeld ticketing
systeem werd in 2018 enthousiast 
onthaald door cultuurhuizen. We on-
derzoeken momenteel de bestaan-
de ticketingsystemen en de noden 
in het werkveld, op pagina 16 lees je 
er alles over. 

Bibliotheekwebsites

100.000 nieuwe Mijn Bibliotheek-profielen

8 miljoen verlengingen

In maart staan alle nieuwe Bibliotheekwebsites live 

Open Vlacc | Catalografie

50.000 nieuwe beschrijvingen

1,5 miljoen etiketten in Biblioprint

Ticketingsysteem 
voor cultuurhuizen 

 Geslaagde haalbaarheidsstudie 

Expertenteam samengesteld
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UNDER CONSTRUCTION * UNDER CONSTRUCTION * UNDER CONSTRUCTION
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NMomenteel doen we alle voorbe-

reidingen voor de ontwikkeling van 
Bieblo, Mijn Leestipper en [Jouw 
Stad Leest]. Bij de opschaling van 
het experiment Recommender 
kreeg het beestje een nieuwe 
naam: Mijn Leestipper. [Jouw Stad 
Leest] draait op volle toeren in 
Leuven en er wordt gewerkt aan 
de uitrol in andere steden.

De nieuwe Bibliotheekwebsites en het 
nieuwe Bibliotheeksysteem maken samen 
met Open Vlacc Catalografie deel uit van 
de basisinfrastructuur die Cultuurconnect 
aanbiedt voor openbare biblio theken. Be-
gin 2018 namen we de Provinciale Bib  lio
theeksystemen over en startten we de im-
plementatie van één nieuw Bibliotheek-
systeem. Ook de data uit Open Vlacc werd 
succesvol aangesloten. Het systeem werd 
getest en goedgekeurd en intussen is de 
eerste migratiegolf (Limburg) gestart. De 
eerste bibliotheek draait alvast succesvol 
op het nieuwe systeem. De nieuwe Biblio-
theekwebsites ondervonden jammer ge-
noeg performantieproblemen in 2018. Nu 
alle problemen van de baan zijn, beginnen 
we aan de lancering van alle websites. Mid-
den maart zullen alle sites live staan. De 
bibliotheekmedewerkers werden alvast 
klaargestoomd met opleidingen.

[Jouw Stad Leest] 
Leescommunity 

Bieblo

Mijn Leestipper 

Bibliotheeksysteem

Eerste bibliotheek ging live

Migratie:
· 2019: Limburg en Oost-Vlaanderen
· 2020: West-Vlaanderen en Brussel 
· 2021: Vlaams-Brabant en Antwerpen

2019
2020

2020
2021

2021

2019



8

Cultuurconnect Magazine #2

B
E

LE
V

E
N Livestreaming 

Selectie van 
de voorstellingen 
afgerond

Voor De Show 
Theaterspel

Mobiele Arcadegames

54 aanvragen 

3 beschikbare arcadehallen

Bibster | Bibliotheekspel

152 bibliotheken speelden Bibster

500.000 beantwoorde vragen

Makerspaces Uncovered

3 opleidingstrajecten volzet

Theaterspel

UNDER CONSTRUCTION * UNDER CONSTRUCTION
 UNDER CONSTRUCTION
 UNDER CONSTRUCTION

UNDER CONSTRUCTION 
UNDER CONSTRUCTION 

Het komende jaar livestreamen we 
5 voorstellingen naar een minder 
mobiel publiek. Jouw cultuurcentrum 
kan intekenen om één van de geselec-
teerde voorstellingen mee te strea men 
naar woonzorgcentra en ziekenhuizen 
uit je regio. Het theaterspel Voor de 
show is in volle ontwikkeling. De in-
houd en techno logische keuzes krijgen 
vorm. Onze artistieke mobiele arcade
kasten voor jong en oud maken de 
komende jaren een reis door Vlaan-
deren en Brussel. Passeren ze ook in 
jouw cultuurhuis?

Het bibliotheekspel Bibster was in 
2018 een groot succes met meer dan 
500.000 beantwoorde vragen door 
meer dan 25.000 teams. Neem ter in-
spiratie zeker eens een kijkje bij de 
spelopdrachten van andere biblio-
theken. De Makerspaces Uncovered 
opleidingen zijn helemaal volzet, maar 
we plannen er binnenkort nieuwe. Je 
hoort nog van ons!
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Eboeken

Werkgroep met experten is samengesteld

Aanbestedingsprocedure wordt een afweging 
tussen twee valabele kandidaten

Filmstreaming via de bibliotheek

12 pilootbibliotheken

13.800 bekeken films

Fundels | Interactieve 
kinderboeken

Verbeterde Fundelsapp
+_ 25.000 gelezen exemplaren

35% meer prentenboeken 
uitgeleend tov 2017

Gopress | Online kranten 
en tijdschriften

Gratis toegang voor scholen en 
cultuur- en gemeenschapscentra

275.000 consultaties van thuis uit

125.000 artikels gelezen in de Kiosk

Hoe kunnen we filmstreaming en eboeken succesvol toevoegen aan de digi-
tale collectie van je bibliotheek? Over die vraag buigen we ons met een team 
van experten, zodat we dit jaar kunnen overgaan tot de opschaling ervan. In 
het Filmstreaming experiment met 12 pilootbibliotheken bekeken meer dan 
2.000 bibliotheekleden van juni tot december bijna 13.800 films. Dat bewijst 
alvast dat de belangstelling groot is bij de bibliotheekgebruiker. Gopress online 
kranten en tijdschriften worden nog steeds gretig geraadpleegd. Geabon-
neerde bibliotheken kunnen vanaf nu gratis toegang geven tot de kiosk en 
het archief aan scholen, cultuur- en gemeenschapscentra in de buurt. Met 
35% meer lezers van de Fundels prentenboeken tegenover 2017, worpen de 
communicatie-acties vorig jaar hun vruchten af. Om het gebruik verder op 
te krikken werkt Cartamundi aan een optimalisatie van de technologie. We 
zorgen ervoor dat je die binnenkort gratis kan testen in jouw bibliotheek.
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Een nieuwe selectie 
digitale uitdagingen

We vroegen cultuurprofessionals om een uit-
daging in te dienen. We ontvingen 38 uitdagin-
gen, waaruit deze keer wel duidelijk bleek wat nu 
juist de kern van het probleem was en voor wie. 

Elke ingediende uitdaging werd aan een aantal 
criteria afgetoetst. Indien een probleemstelling 
hieraan voldeed, ging deze door naar een volgend 
selectieproces waarbij we (toekomstige) bezoe-
kers van bibliotheken en cultuurcentra en cultuur-
professionals betrokken. Dit vanuit de filosofie dat 
we de gebruiker centraal plaatsen bij elk experi-
ment. Per ingediende uitdaging formuleerden we 
concrete hypotheses en welke doelgroepen hier-
mee in aanraking komen. Vervolgens organiseer-
den we zowel online als offline bevragingen. Met 
een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen, 
jong en oud, trouwe fans van de bib of het cul-
tuurcentrum maar ook niet-bezoekers. 

In 2016 lanceerde Cultuurconnect een allereerste 
oproep naar cultuurprofessionals om een zicht te 
krijgen op de digitale uitdagingen uit de cultuur-
sector. Van de 100 ingediende ideeën selecteerden 
we er 16 en onderzochten we samen met lokale 
partners volgens de lean startup-methode of het 
probleem reëel is en of er een digitale oplossing 
kon gecreëerd worden. 8 experimenten waren 
succesvol genoeg om op te schalen tot bovenlo-
kale diensten voor bibliotheken en cultuurcentra.

Een belangrijke les die we leerden uit onze eerste 
experimenten, is niet te vertrekken vanuit con-
crete oplossingen, maar vanuit effectieve noden 
van je gebruikers. Bij de eerste oproep in 2016 
waren de meeste ideeën al te concreet gericht 
op een oplossing. Zo sla je een aantal belangrijke 
stappen over. Bij de tweede oproep in de zomer 
van 2018 pakten we het daarom iets anders aan. 

EXPERIMENTEN
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3. Leesplezier bij 12 tot 15jarigen bevorderen: 
Uitleencijfers tonen aan dat 12- tot 15-jarigen af-
haken. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat deze 
doelgroep (opnieuw) graag boeken leest? In welke 
taal en via welke digitale kanalen bereiken we 
jongeren best? Hebben jongeren hier nood aan 
en waarom wel/niet?

Ingediend door Bibliotheek Kaprijke.

Dit alles mondde uit in één shortlist met digitale 
uitdagingen voor bibliotheken, en één shortlist 
voor cultuur- en gemeenschapscentra. De hele 
sector kon meestemmen, online én in de vorm 
van een klankbordgroep. Maar liefst 750 cultuur-
professionals uit Vlaanderen en Brussel brachten 
hun stem uit via de website over wat volgens hen 
de belangrijkste uitdagingen zijn. Ook een zorg-
vuldig samengestelde klankbordgroep van digi-
tale pioniers en experten uit de cultuursector gaf 
input over de uitdagingen op de shortlists. 

Op basis daarvan besloten we om de komende 
maanden aan de hand van de lean startup- 
methode een oplossing te zoeken voor volgende 
uitdagingen voor bibliotheken en cultuurhuizen. 

Geselecteerde experimenten

1.  Creative in residence: Cultuurcentra zijn op 
zoek naar nieuwe dynamieken en expertises op 
diverse vlakken. Langs de andere kant zijn er crea-
tievelingen met deze expertises die op zoek zijn 
naar de inspirerende locatie, accommodatie en 
knowhow van cultuurcentra. Via welke digitale 
weg kunnen beide partijen elkaar vinden? Kan 
ook de bedrijfs- en ondernemerswereld een part-
ner zijn?

Ingediend door cc De Grote Post (Oostende)  
en cc De Ploter (Ternat).

2. Bibliotheek 24/7: De openingsuren van de 
bibliotheek matchen niet altijd met het drukke  
leven van bezoekers en leden van de bib. Wat als 
de bib open blijft na de openingsuren, zonder 
personeel? Voor welke diensten van de bib kan 
dat nuttig zijn?

Ingediend door de bibliotheken van Bree,  
Overijse, Hoeilaart, Halle, Muntpunt Brussel,  
samen werkingsverband Bibliotheken Vlaamse  
Ardennen (Maarkedal, Ronse, Kluisbergen,  
Oudenaarde, Brakel en Wortegem-Petegem).

De synergie die er de laatste  
jaren in Lokeren is ontstaan 
tussen de Jeugddienst,  
het cc en de jeugdsector willen 
we versterken. Het is onze droom 
om de culturele honger van 
jongeren te kunnen stillen en  
aan te wakkeren tegelijk. 
 — Elke Clompen, cc Lokeren
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5. Een divers publiek bereiken: Onze samen-
leving wordt alsmaar diverser, maar dit trekt zich 
nog niet (helemaal) door in het publiek van onze 
cultuurhuizen. Welke digitale kansen zijn er in pro-
jectwerking, programmering en communicatie om 
een diverser publiek te bereiken en te betrekken?

Ingediend door gc Vaartkapoen (Molenbeek)  
en cc Het Bolwerk Vilvoorde.

4. Jongeren bereiken en een meerwaarde  
bieden: Deelnemen aan culturele activiteiten vormt 
voor sommige jongeren een drempel, omdat ze 
niet weten wat leeft en soms vooroordelen heb-
ben. Kan een cultuurcentrum op een alter natieve, 
(digitale) manier meerwaarde bieden aan jonge-
ren die niet geïnteresseerd zijn in het ‘klassieke’ 
aanbod van een cultuur- of gemeenschaps-
centrum?

Ingediend door cc Lokeren.

Agile project management 
We pakken onze experimenten op 
een ‘agile’ manier aan. De term ver-
wijst naar de methode bij het ontwik-
kelen van software en betekent dat je 
jezelf flexibel opstelt. Je legt dus niet 
op voorhand elk detail van het pro-
jectplan vast, maar aan de hand van 
nieuwe inzichten ben je bereid je plan 
aan te passen. Alle voorwaarden om 
agile te werken vind je terug in een 
manifest, Manifesto for Agile Software 
Development: agilemanifesto.org 

User centered
Steeds vaker verplaatsen ontwikke-
laars zich in de doelgroep voor wie ze 
een nieuwe dienst of product creëren. 

Ook wij doen dit vanaf het prille begin 
van een experiment. We toetsen af of 
de ‘gebruiker’ dezelfde nood ervaart 
zoals in de uitdagingen werd omschre-
ven (door de indienende bibliotheken 
en cultuurcentra). We toetsen elke 
hypothese af bij huidige maar vooral 
ook bij mogelijke toekomstige ge-
bruikers. 

Iteratie
Het ontwikkelproces verloopt in over-
zichtelijke testperioden die steeds 
herhaald worden. Na elke aanpassing 
binnen een experiment vragen we 
opnieuw feedback bij de gebruiker. 
Een van de afgelopen experimenten 
resulteerde in het product Voor De 

Show, een theaterspel voor het lager 
onderwijs. Momenteel is dat spel in 
ontwikkeling en worden leerlingen 
betrokken, geobserveerd en be-
vraagd tot elk detail goed zit. 

Lean startup 
Grondlegger Eric Ries wil met zijn 
‘Lean startup-methode’ verspilling en 
een te grote workload vermijden. Hij 
adviseert om eerst te bepalen wat 
jouw product of dienst minimaal no-
dig heeft. Zodat je dit al meteen bij  
je eindgebruiker kan aftoetsen en in-
dien nodig bijsturen. Daarom voeren 
wij eerst experimenten uit met eind-
gebruikers voor we een nieuwe 
dienst of product ontwikkelen.

Het ABC van onze innovatiemethodieken
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Eind april 2018 lanceerde Cultuur
connect in samenwerking met 12 
bibliotheken een prikkelend nieuw 
concept: video on demand via de 
plaatselijke bibliotheek. De piloot
bibliotheken bieden hiermee een 
kwalitatief alternatief voor de grote 
streamingdiensten aan hun publiek. 

Bibs stellen vast dat steeds minder 
films op dvd verschijnen. Daarnaast 
hebben ook steeds minder mensen 
een dvd-speler in huis. Om hun divers 
aanbod en een breed publiek te behou-
den kwam de vraag naar een streaming-
aanbod via de bibliotheek. Zo kunnen 
bibliotheekleden dit aanbod gewoon 
thuis bekijken met hun Mijn Bibliotheek- 
profiel.

Binnen dit pilootproject kozen we voor 
de samenwerking met een bestaand 
strea mingplatform: Dalton. Het aan-
bod in het Daltonplatform bestaat uit 
de betere film – wereldcinema, kort-
films, documentaires en jeugdfilms – 
en spreekt een divers publiek aan. 
Daar waar Netflix stopt, wil de bib een 
stapje verder gaan en bewust kiezen 
voor een kwalitatieve selectie films die 
de kijker uitdaagt en verrast. 

“Het Daltonproject zien wij als een kans. 
Het filmaanbod sluit immers aan bij het 
DNA van de bibliotheek en bij ons film-
publiek van ‘meerwaarde zoekers’. Het 
is mooi meegenomen dat we dit dank-
zij het regionaal samen werkings ver-
band ook als kleinere bibliotheek kun-
nen uittesten en ervan leren”, vertelt 
Nicolas Cappelle, bibliotheek Izegem.

De eerste resultaten van het project 
zijn positief: het aantal unieke gebruikers 
ligt, in verhouding tot het aantal inwo-
ners, 10 keer hoger dan de gebruiks-
cijfers van andere digitale collecties. 

Toch geldt ook voor deze digitale col-
lectie dat je als bibliotheek voldoende 
moet investeren in promotie en mar-
keting. “Het filmstreamingaanbod ver-
koopt zich niet vanzelf”, stelt Rens 
Creusen, bibliotheek Turnhout. “In Turn-
 hout verwachten de bibliotheekbezoe-
kers dit aanbod niet meteen via de bib. 
Daarom is het belangrijk om actief te 
investeren om deze nieuwe dienst  
aan de man te brengen. Dat vraagt 
tijd, (h)er kenning en zeer gerichte com-
municatie: via flyers in de relevante 
dvd- doosjes, artikels in de stadskrant, 

scher men in de bibliotheek, Face book-
 be richten ...” 

Momenteel testen we wat aanslaat en 
welk publiek geïnteresseerd is. Begin 
2019 onderzoeken we ook de moge-
lijkheid om het traject op te schalen tot 
een digitale collectie voor alle biblio-
theken. 

Lees meer op  
cultuurconnect.be/filmstreaming 

Filmstreaming  
via de bib

Het enthousiasme om het aanbod uit te  
proberen is groot, zeker bij een persoon lijke 
aanpak. Bezoekers zijn dan blij verrast en 
maken er gebruik van. ‘Rabot’ is in bibliotheek 
Permeke met stip de popu lairste Daltontitel. 
Omdat de dvd meestal is uitgeleend, biedt 
streaming een mooi alternatief.   

— Hilde Dekeyser, bibliotheek Antwerpen

Foto: still uit Dood van een Schaduw, een 
kortfilm uit 2012 van Tom Van Avermaet.
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Een manifest als buffer tegen technooptimisme

Het fundament van Dear Tech is neergeschreven 
in een manifest. “Je kan technologie niet gebrui-
ken als een antwoord op alle problemen, zo 
werkt het niet. De concrete invulling is een fra-
giele evenwichtsoefening: hoe kan je probleem-
oplossend zijn zonder het grotere verhaal uit het 
oog te verliezen?” Het manifest is een toetssteen 
voor het collectief. Het helpt om niet verleid te 
worden tot techno-optimisme. “Om, uit naïviteit 
of onwetendheid, geen technologische oplossing 
te ontwikkelen die nog ergere problemen ver-
oorzaakt.”

“Technologie inzetten om maatschappelijke uit-
dagingen aan te pakken is een ontnuchterend 
proces”, zegt Annelies Desmet. “Het is fantas-
tisch om technologie daarvoor te gebruiken en 
niet enkel om bijvoorbeeld een app te ontwikke-
len waarmee je sneller pizza’s bestelt. Maar je 
mag het niet kritiekloos doen vanuit een vorm 
van technologisch chauvinisme, alsof we alles  
altijd zomaar kunnen oplossen. Je mag niet ver-
wachten dat je kan blijven consumeren, en dan 
hopen dat technologie op magische wijze een  
situatie schept waarbij je niet meer vervuilt of 
mensonwaardig produceert.” Het is die ontnuch-
tering die mee de basis vormde voor de oprich-
ting van Dear Tech.

maar hoe 
krijg je nog 
levenskunst 
mee?

Technologie 
geeft je alles  

op maat,

Er zijn van die gesprekken waarbij vragen resulteren 
in bedachtzame antwoorden die tot nadenken  
stemmen en nieuwe vragen oproepen. Zo’n gesprek 
hadden we met Annelies Desmet, medeoprichter 
van Dear Tech, een collectief dat mensen wil  
doen nadenken over hun relatie met technologie. 
Over cultuur, levenskunst en technologie.

INTERVIEW
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De cultuursector als digitale dwarsligger

Op de vraag wat technologie voor de cultuur-
sector kan betekenen volgt een bedachtzame 
stilte. “De cultuursector kan optreden als digitale 
dwarsligger, dat zou sterk zijn. Je ziet veel bedrij-
ven spartelen om ‘digitaal te transformeren’ en 
daardoor de focus verliezen op hun kernactiviteit. 
De cultuursector is goed geplaatst om mee na te 
denken over hoe we technologie beter kunnen 
inzetten op onze sterktes en waar we met techno-
logie naartoe willen als mensheid.” Volgens Anne-
lies gaat het over levenskunst. “Onze maatschap-
pij draait mee met de klok van de efficiëntie. Je 
krijgt alles op maat van wat je verwacht, maar 
hoe krijg je nog levenskunst mee? Hoe kom je 
nog in aanraking met iets wat je niet bestelde of 
op voorhand bedacht, iets wat je overkomt, zon-
der dat dit tot iets moet leiden? Goed en bewust 

ontworpen technologie kan ervoor zorgen dat je 
ruimte krijgt om volop de kaart te trekken van de 
levenskunst. Het ‘goeie leven’, alles waar cultuur 
wel over gaat en technologie niet. Dat is het doel 
van digitale transformatie.” 

Meer uitgesproken curatorschap

Digitale transformatie en globalisering zorgen  
ervoor dat we heel wat keuzes moeten maken. 
“Of het nu gaat over reizen, lifestyle of shampoo: 
die keuzes werken soms verlammend. Dat geldt 
ook voor cultuur. Curatorschap is hierin nood-
zakelijk én waardevol. Dat is iets anders dan voor 
totale personalisatie gaan. Waarom volgen wij 
bloggers of mensen op Instagram? Omdat zij ons 
inspireren. Die rol kunnen ook cultuurhuizen in-
nemen, als vertrouwenswaardige curatoren die 
de weg wijzen in het gigantische aanbod. Eén van 
de voordelen van nieuwe media is dat je de per-
soon achter de keuzes kan tonen.” 

Creatief en kritisch aan de slag met technologie

Cultuurhuizen kunnen mensen bewust maken van 
de impact van technologie op hun leven. “Onze sa-
menleving functioneert volgens een commerciële 
logica die is binnengedrongen in onze werkom-
geving, huishouden, de manier waarop we com-
municeren met vrienden … De cultuursector kan 
een plek zijn waar je niet gereduceerd wordt tot 
consument of product. Dé plek om stil te staan bij 
onze relatie met technologie, een vrijplaats om 
op een andere manier te denken en te handelen.”

Voor Cultuurconnect is een duidelijke rol weg-
gelegd: de dagelijkse werking openbreken en een 
plek creëren waar cultuurprofessionals kunnen 
experimenteren. Net zoals de cultuurhuizen dat 
kunnen doen voor hun lokale gemeenschap. Walk 
your talk. Een beetje zoals een therapeut die in 
therapie gaat. Of zoals Annelies zegt: “Blijf vooral 
luidop denken. Door luidop te denken ga je de 
confrontatie aan met andere zienswijzen en evo-
lueer je in je denken.”

Wie is Annelies Desmet?

 ACHTERGROND — Van TEW, edelsmidkunst en taxidermie naar de technologiesector  
 en filosofie. Mede-oprichter van Dear Tech

 JOB — Technology Manager bij June Energy

 PASSIE — Techniekfilosofie

 PODCAST — Dear Tech

 LEESTIPS — Islands in the Cyberstream / Joseph Weizenbaum
   Onlife. Hoe de digitale wereld je leven bepaalt / Katleen Gabriëls

© Zoë Van Kuyk
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Naar een gedeeld 
ticketingsysteem?

Het projectteam brengt 
de werkprocessen in kaart

Er ligt veel werk op de plank voor dit 
complexe project. Daarom omringen 
we ons de komende maanden met een 
projectteam. Het team is samenge-
steld uit 8 experten uit verschillende 
cultuur- en gemeenschapscentra en 
kunsthuizen. Begin januari kwam het 
projectteam een eerste keer samen 
om de werkprocessen in kaart te bren-
gen. We maken een overzicht van alle 
mogelijke taken, wie ze uitvoert en 
met welke systemen. Dit plan vormt 
op zijn beurt de leidraad voor inter-
views tijdens een tiental werkbezoe-
ken in heel Vlaanderen.

Op werkbezoek bij cultuurhuizen

De volgende maanden zal het project-
team verschillende types van cultuur- 
en gemeenschapscentra bezoeken. In 
de ideale wereld komen wij langs bij 
elk centrum, spijtig genoeg is dit or-
ganisatorisch niet haalbaar. Om toch 
een zo breed mogelijke kijk te krijgen 
op het geheel worden de centra nauw-
keurig uitgekozen op basis van grootte, 
werking en de systemen waarmee ze 
werken. 

Na afloop zullen we alle input verza me-
len en harmoniseren. Uit deze visie op 

de werkprocessen worden de vereis-
ten gepuurd. Wat moet het ticketing-
sys teem allemaal kunnen? Wat is de 
relatie met andere systemen (zoals 
web  shops, websites, CRM-software, 
plan ningsystemen ...)? Waar worden 
de brondata van events en profielen 
bijgehouden en welk systeem is hierin 
doorslaggevend? 

Aan de hand van de resultaten van de 
werkbezoeken en de haalbaarheids-
studie brengen we de volledige digi-
tale infrastructuur van een cultuur- en 
gemeenschapscentrum in kaart tegen 
de zomer. Dit laat ons toe om gefun-
deerde beslissingen te nemen over 
moge lijke vervolgstappen.

Benieuwd 
naar het verdere 

verloop? Hou onze sociale 
media in de gaten of 
schrijf je in voor onze 

Connected 
nieuwsbrief. 

Uit een haalbaarheidsstudie kwam duidelijk naar boven dat de 
sector uitkijkt naar een gedeeld ticketingsysteem en Cultuur connect 
als de geschikte partij ziet om dit te realiseren. We trekken het 
werkveld in om te kijken hoe cultuurhuizen verschillende ticketing
systemen vandaag gebruiken. We gaan ook na hoe de ticketing
systemen zich verhouden tot andere systemen zoals websites, 
webshops, planningsoftware, CRMsoftware, boekhouding … 
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Aan Het Woord

In 2018 stelden we onze nagelnieuwe podcastreeks ‘Aan het 
woord’ aan je voor. In elke aflevering voeren we een gesprek over 
een digitaal thema met telkens twee gasten van binnen of buiten 
de cultuursector. We willen inspi reren, nieuwe inzichten bieden  
en concrete tips geven om de digitale werking van je cultuurhuis 
te boosten.

Vier afleveringen 

1. Krist Biebauw en Nathalie De Neve van bibliotheek De Krook aan het 
woord over leescommunity’s.

2. Koen Van Bockstal, directeur van het Vlaams Fonds voor de Letteren, 
en Sylvie Dhaene, directeur van Iedereen Leest, aan het woord over 
de (digitale) toekomst voor het boek en voor lezen.

3. Peter Van den Eede, programmator van het boekenprogramma  
Uitgelezen van Vooruit, en Mathieu Charles van het Minderheden-
forum aan het woord over hoe cultuurhuizen kunnen omgaan met  
en jongeren en diversiteit.

4. Techneut en ondernemer Wouter Van den Bosch en futurologe  
Catherine Van Holder aan het woord over de mogelijkheden voor  
cultuurhuizen in de toekomst. 

Je vindt de  
podcasts op  
onze web site, op  
Anchor (anchor.fm/ 
cultuurconnect) 
en op elke pod-
cast-app voor 
Android of iOs.

PODCAST
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De recente resultaten van Ape staart-
jaren, de Digimeter en de Participatie-
survey leren ons dat de cultuurpartici-
pant steeds digitaler cultuur opzoekt, 
beleeft en creëert. En dat veel mensen 
niet zomaar de weg vinden naar be-
staande cultuurhuizen. In tijden van 
Amazon, Google, Netflix, Spotify, enzo-
voort heb je geen glazen bol nodig om 
te beseffen dat we voor een grondige 
verandering staan in de manier waarop 
we kunst en cultuur zullen beleven. Het 
digitale dringt door in alle domeinen 
van de samenleving en staat definitief 
op de beleidsagenda’s, zowel inter-
nationaal als lokaal. Om verschillende 
publieken aan te trekken in cultuur-

huizen en relevant te blijven in een digi-
tale samenleving, is een denk oefening 
nodig. Hoe kunnen we actief, bewust, 
creatief en kritisch burgerschap stimu-
leren? En dit vanuit de klassieke ingre-
diënten waar we al decennia sterk in 
zijn: mensen, plekken en aanbod.

Een mandaat voor 
innovatie

2019 is een planningsjaar. Daar hoort 
een sterke visie bij op de digitale trans-
formatie om burgers te versterken in 
de samenleving. Cultuurhuizen zijn dé 
plekken bij uitstek waar burgers elkaar 

ontmoeten, hun (digitale) creativiteit 
en vaardigheden aanscherpen en proe-
ven van kunst en cultuur. We willen 
meer lokale en bovenlokale ini tiatieven, 
waar burgers samen met experten en 
kunstenaars nadenken over hun stad 
of gemeente en over digitale oplos-
singen. Om dit te realiseren moeten 
we nu in onze beleidskeuzes ruimte 
durven maken om nieuwe cultuurfor-
mats te verkennen.

In verschillende bibliotheken, cultuur-
centra en cultuur- en vrijetijdsdiensten 
duiken nieuwe functies en middelen 
op om werk te maken van die digitale 
uitdagingen. Lokaal zorgt dit voor 

Een visie op 
digitale transformatie 

in het lokaal beleid

BELEID
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Anderzijds bieden digitale media de 
kans om cultuurparticipanten actief te 
betrekken. Dan is het als overheid 
vooral kwestie van deze initiatieven in 
kaart te brengen en te ondersteunen 
met mensen en middelen vanuit cul-
tuurhuizen. Bottom-up initiatieven zo-
als het FabLab in Erpe-Mere ontstaan 
vanuit een gemeenschap van vrijwilli-
gers en bloeien doordat ze gesteund 
worden vanuit de gemeente. 

Multimediakunst,  
een verborgen parel

Durven we voldoende plaats maken 
voor nieuwe vormen van kunst- en cul-
tuurbeleving? Enkele cultuurcentra 
pio nieren in deze ontdekkingstocht. 
Zo creëerde cultuurcentrum Hasselt 
IMPACT, een jaarlijks festival op het 
raakvlak tussen podiumkunsten en di-
gitale technologie. Via internationale 
samenwerking werd dit festival een 
maakplek voor artiesten die multime-
diakunst naar een hoger niveau tillen. 
Anno 2019 is het tijd om ons publiek 
hierin mee te nemen. 

kwalitatieve digitaliseringsprocessen, 
nieuwe cultuurvormen, nieuwe doel-
groepen … 

Cultuurhuizen als 
laboratoria

Binnen deze transformatie hebben we 
nood aan ruimte voor experiment. 
Heel wat organisaties experimenteren 
wereldwijd met het innovatief inzetten 
van hun beschikbare ruimte. Via maker-
spaces en fablabs pikken lokale com-
munities ideeën vanuit de hele wereld 
op en krijgen ze de kans om deze ver-
der uit te bouwen (met behulp van co-
ding, lasercutters, 3D-printers, virtual 
& augmented reality …) 

Cultuurhuizen experimenteren steeds 
meer met online tentoonstellingen om 
een breder publiek te bereiken, zoals 
cc Strombeek. De open bib van Bree 
experimenteert met digitale middelen 
om de fysieke ruimte open te stellen 
zonder personeel, waar leden voortaan 
terecht kunnen met een e-ID en een 
persoonlijke code. De bib van Kortrijk 
maakt werk van educatie in digitale tij-
den. Een 10-tal medewerkers ontwikke-
len er een aanbod op maat voor scho-
len, huiswerkbegeleiding, nieuwe for-
mats die bezoekers wegwijs maken  
in nieuwe technologie … Ook kleinere  
organisaties en regio’s maken de be-
wuste keuze om medewerkers een 
nieuwe rol op te laten nemen. 

Waarom krijgt ‘nieuwe mediakunst’ 
in Vlaanderen nog steeds niet haar 
welverdiende plek in de kunsten? 
Deze nieuwe vormentaal is mense-
lijker en esthetischer dan ooit, maar 
wordt vaak niet gezien of gehoord. 
 — Lilith Geeraerts, schrijfster en cultuurjournaliste  
in Rekto:Verso

Cultuurconnect wil graag een 
reisgezel zijn in jouw zoektocht 
naar relevante pistes voor digi
tale transformatie. Op dinsdag 
26 februari 2019 tekenen we 
present op het Dig It Up festival 
in Antwerpen. Deze inspiratie
dag is dé plek bij uitstek om sa
men na te denken over cultuur
huizen in digitale tijden.
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De omslag naar dit coöperatieve be-
stuursmodel is een logische evolutie. 
We evolueren stilaan van een start-up 
naar een scale-up. Deze opschaling 
naar een middelgrote organisatie 
brengt op veel vlakken uitdagingen 
met zich mee. Wanneer lokale cultuur-
spelers zeggenschap hebben over de 
dagelijkse werking van onze diensten, 
komt dat de effectiviteit, kwaliteit en 
gedragenheid van de dienstverlening 
ten goede. Voor elke dienst wordt een 
consortiumgroep en een stuurgroep 
van deelnemers in het leven geroepen. 
Zo trekt iedereen mee aan de Cultuur-
connect-kar.

De consortiumgroep van een dienst 
bestaat uit alle deelnemende biblio-
theken of cultuurcentra. Binnen het 
consortium kan iedereen zich kandi-
daat stellen voor de stuurgroep, een 
– kleinere – groep van geëngageerde 
deelnemers die de beslissingen van 
de consortiumgroep voorbereidt en 
de uitvoering ervan bewaakt. Beide 
groepen zullen terechtkunnen op een 
digitaal platform om input te geven, 
te debatteren, zich te informeren en 
samen beslissingen te nemen. Met 
vereende krachten gaan we deze 
uitdaging aan.

In een nieuw bestuursmodel 
geven we de aansturing van 
onze digitale diensten in handen 
van bibliotheken en cultuur
centra. Jullie bepalen mee 
de strategische koers.

Met de co 
van coöperatief

4 pijlers 

1. Cocreatie 

Door de nauwe en actieve betrokkenheid 
van de cultuursector bij de ontwikkeling 
van onze diensten, houden we voeling 
met wat er leeft en waar de (digitale) 
noden liggen. Zo varen we steeds de 
juiste koers, richting relevante diensten 
die cultuurhuizen in tijden van toene-
mende digitalisering echt versterken.
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 Dit nieuwe bestuursmodel zorgt 
voor een kortere afstand tussen 
wat de bibliotheken nodig hebben 
en wat Cultuurconnect doet. Dat 
bevordert niet alleen de samen-
werking tussen de biblio theken en 
Cultuurconnect, maar ook tussen 
de bibliotheken onderling. 
Bibliotheken kennen hun publiek, 
waardoor ze de belangen van de 
eindgebruiker nu rechtstreeks 
behartigen op bovenlokaal niveau. 
— Annemie Arras, bibliotheek Bree

2.  Cofinanciering 

Met Vlaamse middelen en bijdragen 
van alle coöperanten kunnen we onze 
diensten voortdurend onderhouden en 
optimaliseren. We lanceren diensten 
steeds op maat van de sector, maar tij-
den veranderen snel en ook diensten 
moeten mee evolueren. Door samen te 
investeren, maken we dit mogelijk.

3. Communicatie 

Cultuurconnect ondersteunt met hel -
dere communicatie de coöperanten. 
Via de communicatiekanalen van 
Cultuurconnect, enquêtes, stemron-
des en later ook een digitaal plat-
form reflecteren en overleggen we: 
Waar staan we? En waar gaan we 
heen?

4. Coöperatie 

Als afnemer/gebruiker van de dienst ben je 
automatisch coöperant. Je maakt deel uit 
van de consortiumgroep. En misschien enga-
geer je je dieper door beslissingen van de 
consortiumgroep voor te bereiden en de uit-
voering ervan te bewaken in de stuurgroep. 
Zo bepalen we samen het nu en het straks 
van onze gemeenschappelijke diensten.
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Met Uncovered ondersteunen we je het hele jaar 
door met inspiratiesessies rond nieuwe vormen 
van creativiteit, kunst en cultuur in combinatie 
met digitale technologie. Voor een beleid rond 
mediawijsheid en e-inclusie kan je terecht bij 
Mediawijs. Voor tools en trajecten om mensen 
wegwijs te maken in de informatiesamenleving 
moet je bij Linc zijn. 

Bij Cultuurconnect focussen we op digitale in-
novatie binnen de cultuursector en zorgen we voor 
begeleiding op maat. Er zijn reeds veel cultuur-
huizen, steden of regio’s die samen met hun pu-
bliek deze nieuwe kunst- en cultuurbeleving onder-
zoeken en omarmen. Samen houden we de vinger 
aan de pols. 

Op verschillende manieren willen we ervoor zor-
gen dat jouw stad, gemeente of cultuurhuis vol-
doende knowhow in huis heeft om te experimen-
teren met digitale cultuurbeleving:

Uncovered Inspiratiesessies

We nemen je mee naar festivals en maken steeds 
de vertaalslag naar jouw lokale context, zodat je 
naar huis gaat met nieuwe vaardigheden, een 
netwerk aan contacten, technologische tools, 
goede praktijken … Wees erbij op onze volgende 
Uncovered sessie: Festival Digital Uncovered op 
28 februari.

Dig It Up festival

Op dinsdag 26 februari kom je tijdens ons jaar-
lijkse inspiratiefestival te weten wat er leeft op 
vlak van digitale kunst & cultuur. Je krijgt een 
waaier aan mogelijkheden voor digitale creati-
viteit en visieontwikkeling als beleidsmaker en 
cultuurhuis.

Van een Digitale Week ...
naar digitale kunst en cultuur 
het hele jaar door 

Ook buiten de Digitale Week, kiezen 
lokale overheden en organi saties steeds 
meer voor digitale cultuur of kunst
beleving. Daarom maken de partners 
van Digitale Week (Mediawijs, Linc en 
Cultuur connect) de omslag van een 
campagne naar een structurele aanpak.

UNCOVERED

© Jeffrey Roekens @ Mutation festival Uncovered
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Plug your nose and try to hum 
— Martina Menegon

Met een VR-bril aan zweef je in een ruimte vol 
kleine lichamen van de kunstenares. Aan jou de 
keuze hoe deze massa lichamen zich voortbe-
weegt. Grenzen vervagen: tussen echt en virtu-
eel, fysiek en digitaal, het zelf en de ander. Marti-
na stelt met haar multimediakunst onze com-
plexe identiteit en ons zelfbeeld in vraag. Ontdek 
haar werk op martinamenegon.com en dat van 
vele andere VR-artiesten op radiancevr.co.

Het 360°theater — De Grote Post in 
samen werking met VRT Sandbox

Uitgerust met een VR-headset kon je in de 
inkomhal van De Grote Post plaats nemen 
in een pop-uptheater zonder fysieke ar-
tiesten. 4 kunstenaars in residentie speel-
den met de grenzen van het virtuele 
theater met een 360°-camera: THERE 
THERE company, Luanda Casella, Live 
Others en Laura Vroom. We bekijken mo-
menteel met De Grote Post of ze deze in-
stallatie kunnen laten reizen naar andere 
cultuurhuizen. Keep you posted.

Technozelf — Mardulier en Deprez

De 2 jonge circusartiesten Ruben 
Mardulier en Michiel Deprez denken 
creatief na over post-internetkunst. In 
de installatie Technozelf zie je jezelf 
met VR-bril vanuit een derde per-
soonsperspectief. Je wordt als het 
ware verplicht om vanuit een ander 
standpunt naar jezelf te kijken. Je 
moet jezelf opnieuw leren oriënteren 
om de vlag te vangen. 
mardulierendeprez.com

Opleidingstraject 
Makerspaces Uncovered 

In deze vierdaagse opleiding zoek je uit 
hoe je kan inspelen op de cultuur van ma-
kerspaces. Je ontwikkelt een netwerk, for-
mats en praktijkvoorbeelden zodat jij een 
maakplek kan uitbouwen in jouw lokale 
context. 

Uncovered artikels

Als kenniscentrum proberen we 
zoveel mogelijk kennis en interes-
sante praktijken te delen via on-
line nieuwsitems, nieuwsbrieven 
en sociale media, … 

Uncovered begeleiding 
op maat

Je kan als regio begeleiding op maat 
aanvragen over hoe je digitale inno-
vatie kan inpassen in jouw organisatie. 
Verwacht je aan inspirerende voor-
beelden en een klankbord voor jouw 
lokaal en regionaal cultuurbeleid.

Tijdens Mixed Reality Uncovered op 20 november 2018 bundel-
den we de krachten met De Grote Post en VRT Sandbox om 
de mogelijkheden van deze technologie voor de kunsten te 
onder zoeken. Onderzoekers, kunstenaars en start-ups presen-
teerden de nieuwe virtuele mogelijkheden aan cultuurhuizen, 
gezel schappen, artiesten en werkplaatsen.

3 interessante Mixed Reality installaties

© Martina Menegon

© Studio Nunu
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26 februari 2019

Tijdens dit jaarlijkse in-
spiratiefestival maak je 
kennis met pioniers in  
digitale innovatie in de 
culturele sector (zowel 
beleidsmatig als opera-
tio neel). Stel je persoon-
lijk programma samen  
uit een ruim aanbod aan 
workshops en inspiratie-
sessies.

28 februari 2019

Samen met KOPER-
GIETERY gaan we op 
zoek naar de raakpunten 
tussen podiumkunsten, 
technologie en media. 
Met scholen en educatie-
medewerkers ontdekken 
we innovatieve podium-
voorstellingen, work-
shops en games.  
We gaan dieper in op 
thema’s als internet  
privacy, mediageletterd-
heid en beeldvorming.

19 maart 2019

In samenwerking met  
Publiek Centraal wordt 
dit een dag boordevol  
inspiratie over hoe je 
meer publiek bereikt.  
Op de affiche: tientallen 
sessies over digitale  
communicatie, story-
telling, sociale media, 
marketingstrategie,  
innovatie, ambassadeur-
schap, jongeren-
marketing, participatie, 
diversiteit, digitale  
beleving en veel meer.

juni 2019

We experimenteren  
momenteel volop met  
de geselecteerde uit-
dagingen van de project-
oproep. Café Connect is 
een netwerkmoment om 
terug te blikken op de  
experimenten, vooruit  
te blikken op de toe-
komst en collega’s te  
ontmoeten.

VOORUITBLIK
2019
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Herman Lauwers 
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SAMENSTELLING EN EINDREDACTIE

Herlinde De Vos, Ianthe De Boeck, 
Lieselot Van Maldeghem

WERKTEN MEE

Maike Somers, Hannes Vanhaverbeke, 
An Vanlierde, Evi Gillard, Klaar Leroy, 
Sara Logghe, Gwenny Vlaemynck, 
Jotie Boone, Bart Beuten, Johan Mijs

ILLUSTRATIES

Flore Deman

FOTO’S

Sien Verstraeten, Lien Wevers, Zoë 
Van Kuyk, Bastien Ranschaert, Jeffrey 
Roekens, Studio Nunu, Unsplash.com

ONTWERP & DRUK

karakters.be

JAAR VAN UITGAVE: 2019

Blijf op de hoogte en 
schrijf je in op onze nieuws-
brief via de footer van 
cultuurconnect.be. 

Volg ons op Facebook en 
Twitter

@ Cultuurconnect
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December 2019

Tijdens onze jaarlijkse 
dienstendag bepaal jij 
mee de strategische 
koers van de verschil-
lende Cultuurconnect- 
diensten. Je krijgt een 
zicht op het aanbod, 
de vernieuwingen en 
hoe het concreet in zijn 
werk gaat per dienst.

Doorlopend

In deze vierdaagse 
opleiding zoeken we uit 
hoe je als cultuurhuis in-
speelt op de cultuur van 
makerspaces. Je keert 
huiswaarts met een net-
werk en een zicht op de 
mogelijkheden om een 
interessante maakplek 
uit te bouwen in je lokale 
context.



De cultuursector is  
goed geplaatst om  
de juiste vragen te stellen: 
hoe kunnen we techno logie 
inzetten op onze sterktes  
en waar willen we met  
technologie naartoe als 
mensheid? 
 — Annelies Desmet
 mede-oprichter van Dear Tech, een collectief om  
 mensen ethisch te doen nadenken over technologie 

Annelies geeft een workshop tijdens Dig It Up, het inspiratie-
festival over digitale kunst- en cultuurbeleving en cultuur-
beleid. Op de affiche: inspiratiesessies, workshops, artistieke 
ervaringen en gerenommeerde sprekers als Maya Van  
Leemput (Futurologe, Erasmus hogeschool Brussel), Thierry 
Geerts (CEO, Google Belgium), Rozenbrood Trendstudio ... 

Schrijf je in via cultuurconnect.be/events/dig-it-up
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