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Actualiteitsvraag van mevrouw Lotte Stoops aan mevrouw Elke Van den Brandt, 

collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp : Kunstenaars zendtijd geven bij Bruzz om hen op die manier ‘werk’ en 

‘publiek’ te geven. 
  
In de Morgen van 28 oktober 2020 en via een tweet van gisteren lanceerde actrice en muzikante 
Esther Lybeert een oproep op twitter: waarom zou de VRT geen life concerten uitzenden ipv de 
herhalingen om zo de getroffen kunstensector te steunen? Deze oproep kreeg weerklank. De VRT en 
de bevoegde ministers zouden hiermee aan de slag gaan. 
  
Toen ik de oproep van het Brussels collectief de Sprekende Ezels zag, dat het wellicht een laatste 
keer zou zijn dat ze hun vrij podium voor woordkunstenaars en ander ongeregeld zouden streamen, 
bedacht ik me dat we ook voor onze Brusselse kunstenaars iets kunnen opzetten samen met BRUZZ 
in het kader van hun publieke opdracht voor en door Brussel. Zouden we onze kunstenaars die het 
niet enkel moeilijk hebben door gebrek aan geld maar ook door gebrek aan het uitoefenen en laten 
zien van hun werk, niet via de media terug letterlijk in beeld brengen? 
  
Bruzz beschikt over een eigen tv- en radiostudio. Dus er kan uitgezonden worden ‘zoals het 
moet’.  Ze hebben reeds ervaring door de 1ste golf met live streamings en deden al technische 
huzarenstukken zoals de uitzending van de opening van het academisch jaar van de VUB op 5 
verschillende locaties.  
Een oproep zou een bepaalde programmatie kunnen mogelijk maken die én de zendtijd nuttig 
gebruikt, én die de mensen die veel meer thuis zitten onze Brussels kunstenaars doet ontdekken en 
omarmen. Het is ook een uitgelezen mogelijkheid om de diversiteit van ons landschap te laten zien. 
  
Ik denk onmiddellijk aan huizen zoals Zinnema, en nieuwe lichting die bij Decoratelier van Jozef 
Wauters over de vloer komt, maar ook bottom up initaitieven zoals die Sprekende Ezels en de 
jonge  kunstenaars / schrijvers / redacteurs / fotografen van het splinternieuwe Platform van Estrade 
Magazine. 
Maar ook andere kunstvormen zouden betrokken kunnen worden door een eerder mobiel team dat 
het portofolio van een kunstenaar van Level 5 doorbladert. 
  
De invulling van het format zelf moet natuurlijk met Bruzz, de ministers en de sector ingevuld 
worden. Buiten expertise heeft BRUZZ ook veel creativiteit in huis, dus ik zie dat goed komen. 
  
Belangrijk is, dat er enerzijds budgetten nodig zijn om dit technisch, logistiek en organisatorisch 
mogelijk te maken voor de mediapartners. 
Anderzijds is het absoluut noodzakelijk dat er budget voorzien wordt voor de kunstenaars zelf. Het is 
een soort actief noodfonds. We kunnen hier onze kunstenaars op drie niveaus mee helpen: met 
werk, met publiek en met een loon. 
  
Ik wil hier vooral de vraag stellen: Ziet ook u hier muziek in om het drama dat onze cultuursector 
treft enigszins te verlichten? 
  
Benieuwd naar uw antwoord 
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