
Dossier: 54134 - Anna Vyazemskaya Snauwaert - Kunstendecreet van 29 juni 2018 : projectsubsidie
kunstenaar [24-07-2020] [041740]

28000 - principiële beslissing

PRINCIPIËLE BESLISSING

Datum beslissing

De minister kan een toekenningsbesluit ondertekenen op voorwaarde dat alle procedurele aspecten zijn afgerond. De Inspectie van Financiën zal een advies geven over de wettelijkheid en de budgettaire haalbaarheid van de principiële beslissing. Als dit

advies positief is, zal de minister het toekenningsbesluit ondertekenen. Deze procedure neemt gemiddeld een viertal weken in beslag. Zodra de minister het toekenningsbesluit heeft ondertekend, zal de afdeling Kunsten u hiervan een definitieve bevestiging

bezorgen.

31/08/2020 

Beslist bedrag

31.240,85 

Motivering beslissing

De minister maakt zich de overwegingen en het advies van de bevoegde beoordelingscommissie volledig eigen. Beleidsmatig streeft de minister binnen de budgettaire context naar een zo divers mogelijk landschap. Bovendien streeft de

minister ernaar het aantal gehonoreerde aanvragen te maximaliseren, volgens de rangorde die bepaald is door de beoordelingscommissies. Daarom ontvangen volgende beurzen en projecten een subsidie: 1. alle beurzen, voor zover zij

als 'zeer goed' zijn beoordeeld en 2. alle projecten, voor zover zij als 'zeer goed' zijn beoordeeld, tot en met rang 5, met een degressief percentage van het geadviseerd bedrag aan subsidiebedrag (rang 1-2: 100%, rang 3-4: 95% en rang

5: 90%). 

Startdatum subsidieperiode

21/09/2020 

Einddatum subsidieperiode

20/09/2021 

26000 - advies

ADVIES PROFIEL

Geef een beknopte situering ven (subsidie)-historiek van de aanvrager.

De administratie geeft een beknopte historiek van de aanvrager:

eventuele vroegere subsidieaanvragen

de huidige aanvraag (totale kosten, eigen inkomsten, % gevraagd subsidiebedrag t.o.v. de totale kosten) eventuele gelijktijdig lopende aanvragen

Anna Vyazemskaya is actief als multimediaal kunstenaar, performer en fotograaf, zowel lokaal als internationaal. Kim Snauwaert (1986) is theaterwetenschapper, performer en beeldend kunstenaar. Deze partners in huwelijk vormen

samen het kunstenaarsduo 'Kim Snauwaert & Anyuta Wiazemsky Snauwaert'. Anna Vyazemskaya dient het voorliggend dossier in voor het duo, dat sinds 2019 structureel ondersteund wordt door workspacebrussels. 

Het voorliggend project 'A Number of Contradictions, Ignorances en Oddities' gaat uit van het duo Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert. De aanvragers zetten voor dit project in op de functie 'productie'. Het project start op 21

september 2020 tot 20 september 2021 en heeft daarmee een looptijd van één jaar. Kim en Anyuta vragen een subsidie van 31.240,85 euro op een totale kost van 49.240,85 euro, zijnde 63,44% van het totale bedrag. 

Voor de creatie van de voorstelling 'A Number of Contradictions, Ignorances en Oddities' wil het duo Kim en Anyuta verderbouwen op de eenmalige lecture-performance over hun werk die werd gerealiseerd voor het WoWmen! Festival in

maart 2020. 'A Number of Contradictions, Ignorances and Oddities, een voorstelling tussen theater, performance en lecture-performance, die een beeld schetst van hun huwelijk als levenswerk sinds 2016, zou in première gaan tijdens

het Beyond The Black Box Festival in De Brakke Grond (Amsterdam) in februari 2021. Daarnaast zijn al publieksvoorstellingen gepland in workspacebrussels op 23 april 2021 en in De Grote Post op 28 augustus 2021. 

In deze ronde heeft Anna Vyazemskaya Snauwaert drie dossiers ingediend. Ze vraagt opnieuw een kortlopende beurs van 10.000 euro aan voor een periode van één jaar (1/9/2020-1/9/2021), om haar individuele praktijk verder uit te

diepen en te focussen op het beeldend aspect ervan. Daarnaast loopt er in deze ronde ook een aanvraagdossier voor het artistiek participatief project 'Wijktotem Bloemekenswijk' (15/10/2020-31/12/2020), waarbij Anna  samen met

beeldend kunstenaar en textielontwerper Ayla Willaert een reeks workshops en een installatie wil realiseren. 

Anna Vyazemskaya vroeg in 2017 een projectsubsidie aan als individuele kunstenaar voor 'Is it Creative? Is it Art?' en kreeg hiervoor een goed (zakelijk) / volstrekt onvoldoende (artistiek) advies. In januari 2018 vroeg ze een kortlopende

beurs aan van 10.159,92 euro en werd hiervoor gehonoreerd met 10.000 euro. In 2019 vroeg ze opnieuw een kortlopende beurs van 10.000 euro voor negen maanden, maar het dossier werd beoordeeld als 'nipt onvoldoende' door te

weinig inhoudelijke duidelijkheid over de ambities van de kunstenaar en het ontbreken van de artistieke urgentie. 

Is de aanvrager betrokken bij het kunstgebeuren binnen de Vlaamse Gemeenschap? (keuzelijst: ja;nee)

De artistieke beoordelaar geeft een korte omschrijving van de aanvrager.

Ja 

Indien nee: motiveer waarom niet.

Is de aanvrager professioneel actief in de kunstensector?

Indien nee: motiveer waarom niet.

Behoren de activiteiten tot de bevoegdheden van het VFL of het VAF, of betreft de aanvraag het ontwerp en de uitvoering van bouwprojecten?

Enkel bij 'nee' kan de aanvraag gesubsidieerd worden, bij 'ja' valt de aanvraag niet onder het toepassingsgebied van het Kunstendecreet.

Beoordeel de positionering van de aanvrager in het kunstenveld, en de meerwaarde van eventuele samenwerkingsverbanden.

Beoordeel de landelijke en/of internationale betekenis van een werking/initiatief op basis van de samenwerkingen die worden aangegaan, de spreiding van producties, het publieksbereik of de referentiewaarde van de werking/het

initiatief.

Positionering:

Hoe positioneert de kunstenaar zich tegenover andere kunstenaars in het algemeen?

Samenwerking:

Evalueer de wijze waarop de aanvrager voor dit project samenwerkt met organisaties of personen binnen en buiten het kunstenveld, in binnen- en buitenland. Wordt de rol en de inbreng van de partners voldoende geduid? Is er

meerwaarde voor elk van de samenwerkende partners en waaruit bestaat die meerwaarde dan op artistiek vlak? Opmerking: niet de grootte van het netwerk of het aantal samenwerkingsverbanden zijn van belang, wel de kwaliteit en

zinvolheid van de relaties die een aanvrager aangaat.

Betekenis:

Heeft de werking/het initiatief door de partnerschappen die worden aangegaan een landelijke en/of internationale betekenis? Worden de producties (indien van toepassing) landelijk en/of internationaal gespreid? Wordt (indien van

toepassing) een landelijk en/of internationaal publiek bereikt? Heeft de werking/het initiatief een referentiewaarde door het artistieke belang (wat bijvoorbeeld kan aangetoond worden door kritische persartikels, documentaire en ander

beschouwend werk) of door de voorbeeldwerking voor andere organisaties/kunstenaars binnen Vlaanderen en Brussel?

ADVIES PRODUCTIE

Functie productie: conclusie op basis van de functiespecifieke criteria

Beoordeel de visie op en de kwaliteit van het creatie-en productieproces op basis van de planning, de eventuele partners (die ook besproken worden onder andere criteria) en de werkcondities die voorzien worden (tijd en ruimte).

Werd een realistische planning opgesteld (zowel qua tijd als qua locaties)), de eventuele partners en de werkcondities die voorzien worden (tijd en ruimte)?

Wordt met artistieke partners samengewerkt die een verantwoorde keuze lijken? Wordt het productieproces voldoende professioneel ondersteund (vb. samenwerkingen productiemedewerker, managementkantoor, galerie)?

Hoe verhoudt de gekozen werkvorm zich tot de artistieke inhoud? Hoe wordt de productionele omkadering ingevuld op inhoudelijk, logistiek, technisch, zakelijk,... vlak?

Beoordeel de kwaliteit van het beoogde artistieke resultaat.

Beoordeel de kwaliteit van het te verwachten artistiek resultaat rekening houdend met o.a. de motivering in het dossier, de procesbeschrijving, de samenwerkingen, de planning, de eventuele partners, de gekozen werkvorm.

Hoe verhoudt het project zich tot eventuele vroegere projecten?

Visie op distributie en publieksbereik

Beoordeel de visie op distributie: Distributie wordt per discipline anders ingevuld. Het kan enerzijds wijzen op de spreiding van producties (podiumkunsten en muziek), of de distributie van audio opnames en kunstwerken (muziek en

beeldende kunst).

Is het distributiepotentieel correct ingeschat? Worden de spreiding/distributieplannen voldoende gemotiveerd?

Met welke partners wordt hiervoor samengewerkt? Zijn er aan het dossier samenwerkingsovereenkomsten of intentieverklaringen toegevoegd?

Bespreek de keuze voor de presentatiecontext. Hebben de initiatieven en activiteiten een kennismakend, verbredend of verdiepend karakter?

Beoordeel de visie op publieksbereik: Afhankelijk van de soort werking kan het concept ‘publiek’ wijzen op bijvoorbeeld toeschouwers, deelnemers (reëel en virtueel), …

Heeft de aanvrager aandacht voor communicatie en publiekswerking?

Wordt aangegeven hoe men het publiek wenst te bereiken?

Hoe wordt aan zichtbaarheid gewerkt? Bestaat er een communicatieplan?

De commissie is van oordeel dat de aanvraag volledig voldoet aan dit criterium. 

ADVIES ZAKELIJK

Is er overlap tussen deze aanvraag voor een projectsubsidie en een kortlopende beurs?

Indien ja: zie vervolgvraag; indien nee: deze aanvraag is subsidieerbaar.

Ja 

Worden de overlappende aanvragen voor kortlopende beurs en projectsubsidie gelijktijdig geadviseerd?

Indien ja: slechts 1 van beide aanvragen is subsidieerbaar. De beoordelende commmissie(-s) moeten een keuze maken. Indien nee: de meest recente aanvraag is niet subsidieerbaar; maar de overlappende, reeds toegekende subsidie of beurs blijft wel

gesubsidieerd.

Ja 

Worden de overlappende aanvragen voor meerjarige beurs en projectsubsidie gelijktijdig geadviseerd?

Indien 'ja': zie vervolgvragen bij de beoordeling van de projectsubsidie. Beide aanvragen zijn dan subsidieerbaar, maar de projectsubsidie moet voor de overlappende periode proportioneel verminderd worden met een deel van het toegekende beursbedrag.

Indien nee: de meest recente aanvraag voor de beurs is niet subsidieerbaar; maar de overlappende, reeds toegekende projectsubsidie blijft wel gesubsidieerd.

Niet van toepassing 

Vermeld het bedrag van de toegekende, overlappende beurs (valuta).

Vermeld het proportionele gedeelte van de reeds toegekende meerjarige beurs dat overlapt met de positief geadviseerde projectsubsidie, uitgedrukt in een breuk met in de teller het aantal overlappende maanden en in de

noemer het totaal aantal maanden waarvoor een beurs is toegekend.

Vermeld het bedrag (= het proportionele gedeelte) van de reeds toegekende meerjarige beurs (die dus integraal behouden blijft) waarmee de positief geadviseerde projectsubsidie moet verminderd worden.

Geef aan in welke mate de artistieke en de zakelijke planning met elkaar sporen. Motiveer of de begroting haalbaar en realistisch is.

Worden de artistieke keuzes weerspiegeld in het zakelijke plan en vice versa?

Werd het plan juist begroot? Zijn de artistieke uitgaven opportuun (bv. zijn de opbrengsten voldoende hoog in verhouding tot de artistieke uitgaven)?

Kijk naar het verband tussen de activiteiten, de kosten en de opbrengsten. Omschrijf uit volgende aandachtpunten (kort!) alles wat klopt en beargumenteer wat niet klopt:

inkomstensamenstelling: andere subsidies, realistische aantallen en hoogte uitkoopsommen/voorstellingen, ticketverkoop, sponsoring, inkomsten uit coproductie- en samenwerking, financiering investeringen.

kostenstructuur: loonlast en personeelsbezetting (ingeschreven medewerkers, andere vergoedingswijzen), investeringen en afschrijvingen, reis-, verblijf- en transportkosten, productiekosten. Vermeld geen individuele lonen en

vergoedingen.

Beoordeel in hoeverre de engagementen en samenwerkingen realiteitsgehalte hebben. Geef die delen van de plannen aan waar zakelijk, de noodzaak, resp. artistiek de opportuniteit niet van aangetoond is. Argumenteer ook waarom je

bepaalde elementen van het plan niet realistisch of niet haalbaar vindt.

De commissie is van oordeel dat de aanvraag volledig voldoet aan dit criterium. 

Worden de kunstenaars op een correcte wijze vergoed?

Worden de kunstenaars vergoed volgens de geldende cao?

Worden de kunstenaars op een gelijkwaardige manier vergoed als de overige (niet-artistieke) medewerkers?

Vink aan als de kunstenaars correct vergoed worden. Maak enkel een opmerking ingeval er bv. sprake is van oneigenlijk gebruik van de kvr of vrijwilligersvergoeding.

De commissie/administratie heeft volgende opmerkingen m.b.t. niet-correcte vergoeding van kunstenaars:

Heeft de administratie bijkomende zakelijke opmerkingen bij de beoordeling door de commissie?

De administratie maakt hier enkel een opmerkingen als erop zakelijk vlak geen overeenstemming is met het advies van de commissie.

De administratie heeft volgende bijkomende zakelijke opmerkingen bij de beoordeling door de commissie:

ADVIES CONCLUSIE

Motivering advies

Vat beknopt samen waarom je tot deze conclusie komt (baseer je op de waardeschaal uit het draaiboek) en welke elementen tot een ander dan het gevraagde subsidiebedrag leiden, als je niet het volledige gevraagde bedrag adviseert.

De commissie baseert haar eindscore op de beoordeling van alle individuele criteria. 

Conclusie advies

Zeer goed 

advies gevraagd/lager bedrag

Advies voor de toekenning van het gevraagde bedrag. 

inkorting periode meerjarig project

Vink aan indien een positief advies gegeven wordt voor bv. het eerste jaar van een meerjarige projectaanvraag.

Heeft de administratie bezwaar bij de beoordeling door de commissie?

De administratie heeft volgend bezwaar bij de positieve beoordeling door de commissie:

Beleidsprioriteit: divers landschap

Vink aan ingeval het project binnen het kunstenlandschap een ‘blinde vlek’ invult.

Beleidsprioriteit: internationaal

Vink aan ingeval het project bijzondere mogelijkheden om kunstenaars in het buitenland te laten werken of presenteren biedt.

Beleidsprioriteit: kunstenaar

Vink aan ingeval de centrale focus van het project de versterking van de positie en/of praktijk van de kunstenaar is.

Beleidsprioriteit: duurzaam ondernemerschap

Vink aan ingeval het project bijzondere aandacht voor duurzaamheid heeft.

Beleidsprioriteit: publiekswerving en -werking

Vink aan ingeval het project bijzondere inspanningen doet om bij te dragen aan laagdrempeligheid en brede deelname.

Aandachtspunten artistiek (visienota Kunsten)

U kunt hier verdere commentaar bij de beleidsprioriteiten toevoegen.

adviesdatum

24/07/2020 

13000 - beoordeling ontvankelijkheid aanvraag

MELDING ONTVANKELIJKHEID

Is de aanvraag tijdig?

Tijdig = bij aanwezigheid buitenlandse presentatieplekken: 2 maand voor de start, tenzij de administratie de motivatie voor de uitzondering aanvaardt.

Is de aanvraag volledig?

Conclusie ontvankelijkheidstoets

Ontvankelijk 

Conclusie beoordeling

Motivatie (on)ontvankelijkheid

Meldingsdatum (on)ontvankelijkheid

26/05/2020 

12000 - aanvraag

PROFIEL AANVRAGER

U K U N T D E A A N V R A A G I N C L U S I E F D E H E L P T E K S T E N A F P R I N T E N V I A H E T P R I N T I C O O N R E C H T S B O V E N.

Beschrijf kort op welke manier u professioneel actief bent in de kunstensector.

Deze aanvraag gaat uit van Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert. Hun samenwerking is gestart in 2016, toen ze elkaar aan het KASK leerden kennen tijdens de voorbereidingen van een tentoonstelling. In 2018 zijn ze

getrouwd en hun huwelijk vormt de basis van hun gezamenlijke artistieke praktijk, die ze ontwikkelen naast hun eigen werk.

Kim Snauwaert (1986) is theaterwetenschapper, performer en beeldend kunstenaar. Ze werkte o.m. met Richard Schechner, Rachel Monosov, Lars Siltberg, Marcio Carvalho, Boris Ljugov, Joka Raes, Pop-up Theatrics, Melissa

Krodmann en Anna De Rijk, en speelde de hoofdrol in het debuut van Anke Blondé, The Best of Dorien B. Deze film opende het filmfestival van Oostende in 2019 en was te zien op internationale filmfestivals in Lucca, Seoel, Taipei,

Beijing, Sidney, New York, Cleveland, Amsterdam en Boekarest. Ze was ook gastdocente aan UGent. Haar eigen werk bevindt zich op het snijvlak tussen het persoonlijke en het politieke, en bestaat uit beeldende installaties, videowerk,

schilderijen en performatieve interventies.

Anyuta Wiazemsky Snauwaert (1989) is transdisciplinair kunstenaar. Ze werkt met fotografie, tekeningen, collages, found art en walks, en onderzoekt noties als trivialiteit en waarde. Haar werk is gepresenteerd tijdens expo’s en

happenings als Subjectief in het nieuwe Gentse initiatief Poort 8 of Spelen met Flora in PostX. Daarnaast is betrokken bij verschillende artistiek-maatschappelijke en participatieve projecten. Ze is embedded artist voor de Stad Gent in het

kader van het internationale onderzoeksproject Cultural Adaptations, initieerde het participatieve traject Wijktotem Bloemekenswijk in Gent, cureert i.s.m. Museum Dr. Guislain relaties en samenwerkingen tussen de wereld van de

psychiatrie en daarbuiten, en voert samen met Samira El Khadraoui een beeldend onderzoek naar Het Lam Gods in het kader van het project Van Eyck Cosmopoliet. Sinds 2017 neemt Anyuta samen met Samira El Khadraoui de

artistieke leiding van het Gentse platform voor actuele kunst croxhapox op zich. Het duo maakte een radicale keuze voor nomadisme, waarbij onderzoek wordt verricht naar ‘ruimtes van tonen’. Sinds 2019 zetelt Anyuta in het Gentse

Kunstenoverleg.

De gedeelde artistieke praktijk van Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert is integraal verbonden met hun huwelijk, een artistiek levensproject dat de maatschappelijke notie van een ‘duurzame levensgemeenschap’

onderzoekt en documenteert onder de titel Between Us.

Het is een project dat startte in 2017 met het huwelijksaanzoek, dat een neerslag vond in de installatie An engagement in croxhapox en de performance A conversation in Gouvernement. In 2018 volgde het huwelijk, dat plaatsvond in

Gent en een artistiek vervolg kreeg met een publiek huwelijksfeest op Theater aan Zee in Oostende. Datzelfde jaar presenteerde het duo de installatie The Newlyweds tijdens het Kunstenfestival Plan B in Bekegem.

Uit dit traject volgden nog meerdere werken, waaronder de installatie Between Us and Everybody Else (workspacebrussels 2019 & Red Star Line Museum 2020) en de performatieve installatie Female Russian Immigrant I married For

Papers and Turned into My Muse in order to Build a Great Career, As A Woman (WoWmen! / Kaaitheater 2020).

Op vraag van het Kaaitheater creëerden Kim en Anyuta voor het WoWmen! Festival in maart 2020 een eenmalige lecture-performance over hun werk. Dat materiaal was veelbelovend en wordt nu ingezet voor de creatie van de

voorstelling A Number of Contradictions, Ignorances and Oddities, die in première zal gaan tijdens het Beyond The Black Box Festival in De Brakke Grond (Amsterdam) in februari 2021.

Sinds 2019 wordt het duo structureel ondersteund door workspacebrussels, dat drie jaar op rij een luik van Between Us coproduceert. Andere partners van Between Us zijn wpZimmer, Decoratelier Jozef Wouters en Buda

Kunstencentrum, dat in 2021 een nieuwe fictie-documentaire coproduceert.

Laad een beknopte artistieke cv of een beknopte historiek op (pdf of Word, max vier A4).

U kunt slechts 1 bijlage opladen. Wanneer u een nieuwe bijlage oplaadt wordt de vorige verwijderd.

Opgeladen document : CV Kim en Anyuta.pdf - 175 KB (15/05/2020 08:11)

Vul hier de URL in van uw website.

Portfolio van het duo: 

https://b74b5bc6-ec47-45cc-8195-87554e83dbb3.filesusr.com/ugd/9edf4a_d960869296b14997bdf345356d83b614.pdf

Anyuta Wiazemsky Snauwaert: 

https://wiazemsky.eu

Kim Snauwaert: 

https://www.kimsnauwaert.com

PERIODE

Wanneer gaat het project van start? (datumveld)

De startdatum van uw project is de datum vanaf wanneer u uitgaven voor uw project zal beginnen doen (voorbereidingen, repetities, composities, materiaalaankopen…).

Enkel kosten gemaakt vanaf de startdatum tot de einddatum van het project komen in aanmerking.

Houd er rekening mee dat de subsidiebeslissingen ten vroegste twee weken na de start van de projectperiodes vallen (15 januari en 15 juli).

U moet het verantwoordingsdossier indienen uiterlijk 3 maanden na de datum die in de subsidiebeslissing is bepaald.

21/09/2020 

Wanneer eindigt het project? (datumveld)

De startdatum van uw project is de datum vanaf wanneer u uitgaven voor uw project zal beginnen doen (voorbereidingen, repetities, composities, materiaalaankopen…).

Enkel kosten vanaf de startdatum tot de einddatum van het project komen in aanmerking.

Houd er rekening mee dat de subsidiebeslissingen ten vroegste twee weken na de start van de projectperiodes vallen (15 januari en 15 september).

U moet het verantwoordingsdossier indienen uiterlijk 3 maanden na de datum die in de subsidiebeslissing is bepaald.

Uitzonderlijk kunt u na aanvraag / toekenning van de subsidie een aangepaste indiendatum voor het verantwoordingsdossier vragen, rekening houdend met en op grond van de specifieke doeleinden waarvoor de projectsubsidie moet

worden aangewend, of op grond van de bijzondere kenmerken van het project of de realisatiedatum van het project. In dat geval kan de minister een nieuwe uiterlijke indiendatum in een nieuwe subsidiebeslissing bepalen, mits

aanvaarding van uw motivering.

Als uw project start tussen 1/9/2020 en 31/12/2020, dan mag uw project niet langer dan 1 jaar duren.

20/09/2021 

INDIENRONDE

In welke ronde wil u een subsidiedossier indienen: ronde?

15 mei = uitzonderlijke deadline, enkel voor initiatieven die van start gaan tussen 1 september 2020 en 31 december 2020.

15 mei 

In welke ronde wil u een subsidiedossier indienen: jaar?

15 september = voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 januari van het volgende jaar; 15 maart = voor initiatieven die van start gaan vanaf 1 juli van hetzelfde jaar.

2020 

HOOFDDISCIPLINES

Architectuur en vormgeving

U moet minstens 1 hoofddiscipline kiezen.

Audiovisuele en beeldende kunst

U moet minstens 1 hoofddiscipline kiezen.

Podiumkunsten

U moet minstens 1 hoofddiscipline kiezen.

Muziek

U moet minstens 1 hoofddiscipline kiezen.

Transdisciplinair

U moet minstens 1 hoofddiscipline kiezen.

SUBDISCIPLINES

Andere podiumkunsten

Dans

Muziektheater

Performance

Theater

FUNCTIES

Functie ontwikkeling

U moet minstens 1 functie kiezen

Functie productie

U moet minstens 1 functie kiezen

Functie presentatie

U moet minstens 1 functie kiezen

Functie participatie

U moet minstens 1 functie kiezen

Functie reflectie

U moet minstens 1 functie kiezen

PROJECTAANVRAAG

NIEUW! UW P R O J E C TO M S C H R I J V I N G W O R D T O P G E L A D E N A L S B I J L A G E.

Projecttitel

A Number of Contradictions, Ignorances and Oddities

Geef een beknopte samenvatting van uw plannen met aandacht voor de gekozen functie(s) en eventueel hun onderlinge verhouding. Op basis daarvan worden beoordelaars met de juiste expertise gekozen voor de

behandeling van uw aanvraag.

Een volledig overzicht van de geplande activiteiten somt u in de bijlagen op.

In het najaar van 2020 starten we met de creatie van de voorstelling A Number of Contradictions, Ignorances and Oddities. Het wordt een voorstelling tussen theater, performance en lecture-performance, die een beeld schetst van wat

sinds 2016 ons levenwerk is: ons huwelijk. De voorstelling is een etappe binnen het overkoepelende project Between Us, waarin we alles documenteren wat met ons huwelijk te maken heeft, en zal in première gaan tijdens het Beyond

the Black Box Festival in De Brakke Grond in Amsterdam in februari 2021.

Maar eerst een voorgeschiedenis.

In augustus 2018 zijn wij gehuwd in het stadhuis van Gent. Een van de redenen was dat we Anyuta aan een verblijfsvergunning wilden helpen. Maar we zagen die verblijfsvergunning ook werkelijk als een middel om een duurzame

levensgemeenschap te creëren en te behouden. Dat laatste is volgens het wetboek de belangrijkste vereiste voor een legitiem huwelijk. De definitie van wat een duurzame levensgemeenschap inhoudt wordt in dat wetboek niet verder

verduidelijkt. Wel vonden wij een definitie in de sociologie: ‘een samenhangende groep mensen waarin solidariteitsgevoelens en collectiviteitsbesef aanwezig zijn’. Van dit project wilden we een artistiek levenwerk maken.

Anticiperend op interviews door de dienst migratie en de mogelijkheid dat we aan een politieonderzoek zouden worden onderworpen, beslisten we om zo transparant mogelijk te zijn over onze intenties. Dat wil zeggen: om niet te

verbergen dat onze relatie niet noodzakelijk romantisch van aard is, dat wij mede trouwden omwille van het verkrijgen van een verblijfsvergunning, maar dat wij oprecht een duurzame levensgemeenschap willen stichten en dat de

zoektocht naar wat dit is, ook een artistieke vertaling kent. 

Dit proces is een onderzoek naar thema’s als integratie, inclusie en vertrouwen, de verwachtingen en behoeften binnen onze relatie, de beoordeling door buitenstaanders... Wat maakt onze relatie duurzaam? Wat zijn in dit traject onze

twijfels en tekorten? Sinds 2016 wordt dit hele proces nauwkeurig gedocumenteerd.

Naar aanleiding van dit ‘levenswerk’ werden wij begin 2020 uitgenodigd door het Kaaitheater om voor het WoWmen! Festival een lecture-performance te maken waarin we ons huwelijk toelichten. Het ontwikkelde materiaal werd erg goed

onthaald en overtuigde ons van de noodzaak en goesting om ons werk op een performatieve manier te ontwikkelen. Tot nu toe maakten wij enkel beeldend werk binnen het traject van Between Us, maar tijdens de creatie van de lecture-

performance werd duidelijk dat een performatieve context ongeziene mogelijkheden biedt om ons narratief, dat zich beweegt tussen docu en fictie, tussen privé en politiek, verder te ontwikkelen en verfijnen. 

We vonden partners in De Brakke Grond, workspacebrussels en de Grote Post en zullen tussen september 2020 en januari 2021 werken aan tekstmateriaal, regie, dramaturgie, licht, geluid en scenografie, om in het voorjaar van 2021 in

première te gaan. We werken samen met een team van kunstenaars en vakmensen, zoals Charlotte Vanden Eynde (bewegingsdramaturgie), Henri Emmanuel Doublier (licht), Peter Connelly (geluid), Leontien Allemeersch (scenografie),

Jivan van der Ende (kostuumontwerp) en Milan Van Doren (techniek). Deze samenwerkingen sterken ons in het vertrouwen dat we met ons materiaal een voldragen voorstelling kunnen maken, en we hopen daarvoor ook steun te vinden

bij de Vlaamse Gemeenschap.

Laad hier uw projectomschrijving op.

Bespreek 1) uw artistieke of inhoudelijke plannen i.f.v. de gekozen functies, 2) uw ambities/samenwerkingsverbanden .

Gebruik voor de opbouw van uw aanvraag zo maximaal mogelijk de volgorde van het sjabloon, dat u via deze link kunt downloaden:   https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/formulieren-kunsten

U kunt slechts 1 bijlage opladen. Wanneer u een nieuwe bijlage oplaadt wordt de vorige verwijderd.

Let er bij het uploaden van documenten die afbeeldingen bevatten op om ingesloten afbeeldingen eerst te comprimeren.

Sla tekst in uw pdf-bestand niet als afbeelding op.

Opgeladen document : Projectomschrijving A Number of Contradictions.pdf - 162 KB (14/05/2020 19:49)

Laad hier bijkomende documentatie op (bv. cv’s medewerkers, beeld- en geluidsmateriaal, kritische persartikels…). Voeg in deze bijlage ook links toe naar online beschikbaar documentatiemateriaal. Deze links moeten

minstens actief blijven tot het moment waarop de minister een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. (1 bestand)

De beoordelaars zijn niet verplicht informatie te raadplegen die wordt meegestuurd via links. Voeg hier nooit intentieverklaringen toe!

Opgeladen document : Documentatie A Number of Contradictions.pdf - 1 MB (15/05/2020 08:16)

U kunt intentieverklaringen, (toelichting bij) coproductie- en samenwerkingsovereenkomsten hier opladen (in 1 pdf-bestand).

Zorg er in de mate van het mogelijke voor dat de bedragen vermeld in uw begroting ook vermeld staan in de intentieverklaringen. Voeg offertes toe voor artistieke kosten.

Opgeladen document : Intentiebrieven A Number of Contradictions.pdf - 577 KB (15/05/2020 08:21)

BEGROTING

NIEUW! HE T G E B R U I K VA N H E T F O R M AT VA N D E A D M I N I S T R AT I E V O O R D E B E G R O T I N G,  A C T I V I T E I T E N E N M E D E W E R K E R S (EX C E L)  I S  V E R P L I C H T.  DO W N L O A D D E N I E U W E V E R S I E.  GE B R U I K G E E N O U D E R E

V E R S I E.  LA A D D I T  D O C U M E N T N I E T O P A L S P D F.  AA N V R A G E N M E T E E N F O U T E O F O N V O L L E D I G E B I J L A G E W O R D E N O N O N T VA N K E L I J K V E R K L A A R D.

Geef hier het gevraagde bedrag. Ingeval van een meerjarig project, geeft u het gevraagde bedrag op voor de volledige periode. Voer het bedrag in deze vorm in: 6543,21. Gebruik geen punt voor scheiding van de

duizendtallen, gebruik een komma voor het decimaalteken en voeg geen valutatekens toe.

Op het tabblad 'toelichting' van de begroting (Excelbijlage) en op eventuele extra tabbladen die u zelf daar rechts van toevoegt, kunt u ook volledige of gedeeltelijke begrotingen toevoegen en/of verduidelijken in een zelf gekozen vorm.

31.240,85 

OPGELET! ENKEL DE KOSTEN DIE BINNEN DE PROJECTPERIODE VALLEN WORDEN AANVAARD ALS SUBSIDIEERBARE KOST.

Geef aan waarop de begrote kosten en opbrengsten gebaseerd zijn. Duid ook het verband tussen de geplande activiteiten en de begrote kosten en opbrengsten en verduidelijk waar mogelijk het verband met de functies

uit het profiel van uw aanvraag. U neemt berekeningen van kosten op in de toelichting bij de begroting in de Excelbijlage (detailbegroting, berekeningen personeelskost,...).

Indien van toepassing:

Licht beknopt de meerjarenbegroting toe als u grote verschillen voorziet tussen de werkingsjaren.

Licht de voorwaarden toe die van toepassing zijn op de gebruikte infrastructuur (eigenaar, kost, financiering, contract,...).

ALGEMENE INFO

Zie ook: bijlage toelichting begroting, met eigen model algemeen budget, loonberekening en berekening uitkoopsom

Aangezien workspacebrussels is vrijgesteld van BTW volgens art. 44 § 2.9 van het wetboek, zijn alle bedragen in de begroting inclusief BTW

Kosten verbonden aan de voorstellingen in februari 2022 zijn niet opgenomen in deze begroting gezien deze buiten de gesubsidieerde periode vallen

 

1. UITGAVEN

 

1.1. Algemene kosten

Aangezien workspacebrussels optreedt als toelagetrekker en instaat voor de administratieve en financiële opvolging en afrekening van de begroting, worden voor het project zelf geen algemene kosten in de begroting voorzien

(boekhouder etc.). Deze worden gedragen door workspacebrussels.

 

1.2. Artistieke productiekosten

Dit betreft alle kosten voor de aankoop van materiaal voor scenografie en kostuums.

 

1.3. Personeelskosten creatie en voorstellingen

Zie ook: detail lonen en berekening uitkoopsom in bijlage toelichting medewerkers en begroting met eigen model. 

In de loonbegroting wordt uitgegaan van 2 periodes:

a) Creatiefase: alle medewerkers

De voorziene periode tijdens de creatiefase dekt de volledige residentieperiode zonder de voorstellingen. Voor de twee makers-performers (Kim Snauwaert en Anyuta Wiazemsky Snauwaert) worden 6 weken repetitie voorzien (zie ook:

planning creatie). Voor de dramaturg (Charlotte Vanden Eynde) worden 3 weken repetitie voorzien. Voor de scenograaf (Leontien Allemeersch) worden 2 weken creatie en repetitie voorzien. Voor het licht- en geluidsontwerp (Henri

Emmanuel Doublier en Peter Connelly) worden 2 weken repetitie voorzien. Voor kostuumontwerp (Jivan van der Ende)  worden 8 werkdagen en 7 dagen repetitie voorzien. Voor technicus (Milan Van Doren) worden 2 weken repetitie

voorzien.

b) Voorstellingen: 2 performers, 1 technieker en 1 persoon productie/spreiding



Voor de voorstellingen wordt telkens uitgegaan van twee dagen (1 dag opbouw en repetitie + 1 dag voorstelling): in totaal 7 dagen.

2 voorstellingen in de Brakke Grond

1 voorstelling tijdens Open Studios workspacebrussels

1 voorstelling in De Grote Post

Per medewerker is een gedetailleerde berekening gemaakt op basis van het brutoloon voor de periode in dienst vermeerderd met de sociale bijdrage werkgever, vakantiegeld en kosten sociaal secretariaat +

arbeidsongevallenverzekering.

 

1.4. Promotiekosten

Om te kunnen werken aan de verdere spreiding van de voorstelling wordt er van de voorstelling zowel een integrale captatie gemaakt als een trailer door Jan Bosteels. De foto voor de affche wordt gemaakt door Kris Dewitte. Voor

scènefoto's wordt ook een fotograaf ingezet.

 

1.5. Residentiekosten

De residentiekosten beperken zich tot transportkosten en per diems voor de betrokken medewerkers. Indien tijdens de residentie geen lunch wordt voorzien, wordt een bedrag van € 6 pp/dag gerekend voor lunch en € 9 pp/dag voor de

avondmaaltijd. In de begroting werd een correcte kilometervergoeding voorzien om van en naar de verschillende residentieplekken te reizen voor het hele team, alsook een bedrag voor de huur van de bestelwagen.

 

1.6. Transportkosten voorstellingen

De raming van de transportkosten voor de 3 voorstellingen werd als volgt berekend:

1 week + 2 dagen huur bestelwagen

km-vergoeding Gent-Amsterdam-Gent

km-vergoeding Gent-Brussel-Gent

km-vergoeding Gent-Oostende-Gent

trein Brussel-Amsterdam en Brussel-Oostende

transportkosten ihkv kostuumontwerp (taxi, trein, Amsterdam-Antwerpen, Brussel-Antwerpen)

 

2. INKOMSTEN

 

2.1. Subsidies

Projectsubsidie Kunstendecreet: deze aanvraag, met een aangevraagd bedrag van € 31.240,85

Projectsubsidie VGC (aanvraag in te dienen op 1 oktober 2020): € 3.500

 

2.2. Coproducties (zie intentiebrieven)

workspacebrussels: € 5.000

De Brakke Grond: € 3.200 

 

2.3. Uitkoopsommen (zie intentiebrieven)

De Grote Post: € 1.750

workspacebrussels: € 1.750

De Brakke Grond: € 2.800

Laad de bijlage met activiteiten, medewerkers en begroting met toelichting en/of resultatenrekening op. (Excel: vast typeformulier, dat u via deze link kunt downloaden:   https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/formulieren-

kunsten)

Gebruik enkel het tabblad ‘individuen-resultatenrekening’ voor uw begroting (ook als de begunstigde een rechtspersoon is). Vul ook de tabbladen activiteiten, personeel en medewerkers en toelichting in.

Zorg ervoor dat uw artistieke keuzes weerspiegeld worden in het zakelijke plan en vice versa.

De beoordeling houdt in: controle op de correcte inschatting van uitgaven en inkomsten alsook het realisme ervan, het realiteitsgehalte van de engagementen en samenwerkingen.

Aandachtspunten inkomstensamenstelling: andere subsidies, realistische aantallen en hoogte uitkoopsommen / voorstellingen, ticketverkoop, sponsoring, inkomsten uit coproductie- en samenwerking, financiering investeringen.

Aandachtspunten kostenstructuur: loonlast en personeelsbezetting (ingeschreven medewerkers, andere vergoedingswijzen), investeringen en afschrijvingen, reis-, verblijf- en transportkosten, productiekosten.

Vermijd de kleine vergoedingsregeling zoveel mogelijk. ingeval van marktconforme vergoedingen, verklaar waarop deze zijn gebaseerd.

.

Opgeladen document : Begroting,activiteiten-en-medewerkers A Number of Contradictions.xlsx - 151 KB (15/05/2020 13:05)

VERGOEDING MEDEWERKERS

Licht toe hoe u de kunstenaars (inclusief uzelf, als u deze subsidie in eigen naam aanvraagt) op een correcte wijze wil vergoeden.

Als bijlage bij de begroting vindt u een gedetailleerde loonbegroting voor de verschillende medewerkers van het project. De brutolonen zijn gebaseerd op de barema’s van de CAO Podiumkunsten (1 april 2020)

voor arbeidsovereenkomsten van minder dan 4 maanden. Voor de verschillende medewerkers wordt uitgegaan van hun reële anciënniteit.

De lonen voor de voorstellingen en uitkoopsom werden berekend op basis van een dagloon (1/20).

De verschillende medewerkers zullen in dienst genomen worden via het sociaal secretariaat van workspacebrussels. Een medewerker kan op vraag vergoed worden als zelfstandige of via een SBK. De huidige loonberekening zal in dat

geval ook als basis gebruikt worden voor de verloning.

SUBSIDIEVOORWAARDEN

LE T O P: L A AT T I J D I G E V E R A N T W O O R D I N G = -5% VA N D E S U B S I D I E!

Ik zal de aanvraag getrouw uitvoeren.

Ik zal de subsidie gebruiken voor het doel waarvoor ze is verleend, tenzij ik kan motiveren dat afwijkingen van het aanvraagdossier noodzakelijk waren. Hierbij kan afgeweken worden van de wet van 16 mei 2003 tot

vaststelling van de algemene bepalingen die gelden voor de begrotingen, de controle op de subsidies en voor de boekhouding van de gemeenschappen en de gewesten, alsook voor de organisatie van de controle door

het Rekenhof.

Ik zal tijdig een verantwoordingsdossier indienen.

Wanneer u het verantwoordingsdossier niet tijdig indient, moet u vijf procent van het toegekende subsidiebedrag terugbetalen. Wanneer u het verantwoordingsdossier niet of later dan drie maanden na de uiterste indiendatum indient, moet u de volledige

toegekende subsidie waarover het verantwoordingsdossier handelt, terugbetalen.

Ik zal een volledig verantwoordingsdossier indienen.

Bij een onvolledig verantwoordingsdossier moet u vijf procent van het toegekende subsidiebedrag terugbetalen, tenzij u het dossier vervolledigt binnen de twintig dagen na de officiële kennisgeving van de onvolledigheid.

Ik zal een verantwoordingsdossier indienen dat aantoont hoe is voldaan aan de subsidievoorwaarden bij de door de Vlaamse Regering aangewezen dienst.

Ik zal aanvullende voorwaarden naleven die door de Vlaamse Regering bepaald kunnen worden en die betrekking hebben op het minimum aantal activiteiten, het minimumpercentage eigen inkomsten en het

minimumpercentage van het toegekende financieringsbudget, te gebruiken voor de honorering van medewerkers en kunstenaars.

Er zijn op dit moment geen aanvullende subsidievoorwaarden bepaald.

Er zijn op dit moment geen bijkomende subsidievoorwaarden bepaald. U moet hier niets invullen.

Ik zal bijkomende subsidievoorwaarden naleven die De Vlaamse Regering kan opleggen met als doel dubbele subsidiëring vanwege de Vlaamse overheid te voorkomen

Er zijn op dit moment geen bijkomende subsidievoorwaarden bepaald. U moet hier niets invullen.

Aanvraag indiendatum

15/05/2020 

BETALINGSGEGEVENS

Betalingsgegevens

 Betaling op een rekeningnummer van een andere organisatie of inrichtende macht 

Brusselse Werkplaats voor Podiumkunsten 

BE75734019025951 - KREDBEBB 

https://www.vlaanderen.be/cjm/nl/formulieren-kunsten

