
het dus met zo'n 5 miljoen minder doen. Vol-

gens Dirk Celis van INS heeft dit op verschil-

lende vlakken gevolgen gehad. Ten eerste 

moest de INS haar vertrouwde werkwijze 

gedeeltelijk afbouwen, INS was of is gewoon 

om met een relatief grote groep acteurs te 

werken die samen met een regisseur bij voor-

keur een creatie opzetten. In plaats van twee 

van zulke produkties per seizoen te brengen, 

besloot de INS na de subsidievermindering 

om nog maar één zo'n grote produktie per 

seizoen op te zetten. Waar er vroeger bij de 

meeste produkties met dertien, veertien, of 

zelfs meer acteurs werd gewerkt, speelt de INS 

nu meestal met een bezetting van twee of drie 

mensen. Dit gaat volgens Dirk Celis in tegen 

zowel de 'roeping' van de INS als tegen wat het 

publiek van het gezelschap verwacht. 

Een tweede belangrijk gevolg van de sub-

sidievermindering was dat de INS een aantal 

mensen moest afdanken. In totaal werden vijf 

mensen ontslagen: twee mensen op het secre-

tariaat, twee techniekers en de dramaturg. 

Het overbruggingskrediet werd gebruikt om 

de vooropzeg van deze mensen te betalen. 

Ook wat betreft de mensen waar INS nog wel 

mee werkt, heeft de subsidievermindering ge-

volgen gehad. In tegenstelling tot vroeger, 

toen bijna alle artistieke medewerkers vast in 

dienst waren, worden de meeste mensen nu 

per produktie aangenomen. Dit heeft als na-

delig gevolg dat er geen sprake meer kan zijn 

van continuïteit, temeer omdat men nu nog 

meer dan vroeger met jongere mensen werkt. 

Door hun geringere anciënniteit moeten die 

immers minder betaald worden. Het was al-

tijd al wel de keuze van INS om met jonge men-

sen te werken omdat die bijvoorbeeld nog 

meer open staan voor improvisatie, maar om-

dat men deze mensen niet meer voor een lan-

gere termijn in dienst kan nemen, kunnen zij 

zich niet meer ontwikkelen binnen de groep. 

Een derde belangrijk gevolg ziet Dirk Ce-

lis op het gebied van de communicatie met 

het publiek. De promotie kan niet meer zo 

goed gebeuren omdat men bijvoorbeeld moet 

besparen op ontwerpers. Het contact met het 

publiek gebeurt niet meer op het zelfde ni-

veau als vroeger. Het eerste contact, bijvoor-

beeld via folders of affiches, loopt anders, dus 

krijgt het publiek een ander beeld van wat er 

gebeurt bij de INS. Wél voelt men vanuit de 

INS dat er meer solidariteit is vanuit het pu-

bliek. Er is blijkbaar een trouw publiek dat 

een emotionele band heeft met de INS. Na de 

subsidievermindering heeft de INS dan ook 

een publieksinjectie gekregen: naar eigen zeg-

gen komt er nu veel meer publiek ldjken. Dit 

is volgens Dirk Celis zowat het enige positieve 

gevolg van de subsidievermindering. Een laat-

ste belangrijk gevolg betreft de spreidingspoli-

tiek van de INS. Vroeger ging men veel meer op 

reis met produkties, maar die reisvoorstellin-

gen, vooral naar Nederland, zijn omwille van 

de hoge kosten gedeeltelijk teruggeschroefd. 

Ook de tent, voor de INS een essentieel onder-

deel van hun concept, kan wegens de hoge 

kosten niet meer gebruikt worden. 

Het Gentse Arca werd iets minder zwaar 

getroffen door de subsidievermindering. De 

eigenlijke subsidie werd van 31,5 miljoen te-

ruggebracht tot 20,9 miljoen, maar Arca kreeg 

wel 5 miljoen overbruggingskrediet, zodat het 

gezelschap het met ongeveer zes miljoen min-

der moet doen. Jo Decaluwé zegt dat Arca het 

overbruggingskrediet heeft beschouwd als 

een gewone subsidie. De administratieve en 

technische staf van Arca is al zo beperkt, dat 

er geen afvloeiingen konden of moesten ge-

beuren. Wel is één persoon na zijn pensione-

ring niet vervangen. Volgens Jo Decaluwé is er 

voornamelijk op artistiek vlak gesnoeid. Om-

dat pas in mei bekend werd dat de subsidies 

verminderd zouden worden, moesten drie 

produkties die voor het volgende seizoen ge-

pland waren, afgelast worden omdat ze een te 

grote bezetting vereisten. Het meest spijtige 

vindt Jo Decaluwé hieraan dat bij die drie 

produkties twee creaties voor Vlaanderen za-

ten: Het spel met vragen van Handke en Re-

quiem voor een spion van Tabori. Door de af-

gelasting hiervan verloor Arca de rechten op 

deze stukken, zodat die ondertussen door de 

KVS zijn kunnen gecreëerd worden. Arca 

vindt de huidige subsidie niet genoeg om een 

reële basis te kunnen vormen, maar het gezel-

schap wil ook geen schulden maken. Daarom 

tracht men risico's te vermijden, en program-

meert men vooral stukken met een minder 

grote bezetting. Bepaalde personen, zoals De-

caluwé zelf, staan nu ook onder een grotere 

druk en moeten bijvoorbeeld meer spelen. 

Arca is niet noodzakelijk met andere mensen 

gaan werken. Volgens Decaluwé weten free 

lance ontwerpers, acteurs of regisseurs dat ze 

bij Arca minder kunnen vragen dan in andere 

huizen, en passen ze hun honorarium dan 

ook aan. 

Bruno Koninckx 

Hoera, maar 

1993 kende meer winnaars dan verliezers. Z o 

werden Joris Jozef (nu Ultima Thule), Teater 

Taptoe, het Mechels Stadspoppentheater, 

Compagnie De Koe, Nova Zembla, De Pa-

rade, Toneelspelersgezelschap Stan en Alibi 

voor het eerst structureel gesubsidieerd. Zij 

kregen een startenveloppe van 6 miljoen op 

jaarbasis; Teater Taptoe, het Mechels Stads-

poppentheater en Tg Stan kregen zelfs respec-

tievelijk 9,5 miljoen, 9 miljoen en 13 miljoen 

frank. Verder vallen er nog een aantal stijgers 

te noteren bij de gezelschappen die al gesubsi-

dieerd werden. Theater Malpertuis, Need-

company en Blauw vier behoren tot de sterk-

ste stijgers en krijgen sinds 1993 respectieve-

lijk 20 miljoen i.p.v. 13 miljoen, 12 miljoen 

i.p.v. 4 miljoen en 13 miljoen i.p.v. 6,6 miljoen 

om mee te werken. Etcetera praatte met hen 

en met De Parade, Nova Zembla, Tg Stan, 

Ultima Thule, Alibi en Cie De Koe. Hun erva-

ringen en.bedenkingen sluiten soms bij elkaar 

aan, maar er vallen ook verschillen te noteren. 

De enveloppesubsidiëring betekent in de 

praktijk dat het gezelschap een vast budget 

krijgt dat het zelf kan besteden, binnen be-

paalde richtlijnen. Een constante is dat de ge-

zelschappen het grootste deel van hun budget 

investeren in een vaste infrastructuur (repeti-

tieruimte en kantoor) en lonen. De bovenver-

melde gezelschappen hebben minimaal een ar-

tistiek leider, een zakelijk leider en een halftijd-

se ondersteunende kracht voor administratie in 

vast loonverband in dienst. Met acteurs wordt 

meestal projectmatig gewerkt. 

Alibi : In het begin denk je, wat een smak 

geld, wat moet ik ermee doen. Maar zoveel is 

het ook weer niet. Zonder die subsidies hadden 

we 'de smaakmakerij' nooit kunnen huren en 

uitbouwen. Het is een atelierruimte, werk-

ruimte, en een eigen theater. Een echt theater-

laboratorium. En de subsidie heeft de steun van 

Thassos en van FeVeCC mogelijk gemaakt. 

Ulthima Thule (voorheen Joris Jozef): Het 
is pas na de toekenning van de subsidie dat ik 
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