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INHOUD 

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over een door Vlaanderen gesubsidieerd cultureel 
programma in het kader van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling 
in Shanghai 3 
■ 
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Voorzitter: de heer Philippe De Coene 

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Kris Peeters, minister-president 
van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid, 
Landbouw en Plattelandsbeleid, over een door Vlaanderen gesubsidieerd cultureel 
programma in het kader van de Belgische deelname aan de wereldtentoonstelling in 
Shanghai 

De voorzitter: Het antwoord wordt gegeven door minister Schauvliege. 

De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Voorzitter, minister, collega’s, de vraag op zich heeft al een zeer 
interessant parcours afgelegd. Ze is al een keer of vier over en weer gevlogen, van hier naar 
Shanghai en terug vermoed ik. Minister, ik dank u alvast dat u in naam van de minister-
president antwoordt. Vorige keer hebt u me gezegd dat u helaas geen antwoord kon geven op 
de vraag omdat het over budgetten en een keuze van de minister-president gaat in het kader 
van zijn internationaal beleid. 

Ik zal in het kort herhalen waarover het ging. De wereldtentoonstelling werd een week of 
twee geleden geopend en loopt tot oktober van dit jaar. Er is een Vlaamse week in Shanghai. 
Vandaag heb ik, net zoals de collega’s denk ik, een nieuwsbrief van de commissaris van de 
Belgische aanwezigheid in Shanghai ontvangen in mijn mailbox. Ik heb me daar nooit op 
geabonneerd, maar ik krijg die spontaan. Ze is opgesteld in zeer welsprekend Engels en 
communiceert over de Vlaamse week met Vlaamse volksvertegenwoordigers. Voor het 
overige wordt er zeer weinig gezegd over dat programma. 

Minister, er wordt een orkest gestuurd om dat feest op te luisteren of om de opening te vieren, 
ik weet het niet precies. Daar zijn verschillende aspecten aan. De vraag is waarom er een 
zogenaamd telefoonorkest wordt gestuurd, terwijl we ook eigen orkesten hebben bij onze 
grote Vlaamse instellingen, die toch als zeer kwaliteitsvol worden beoordeeld. Ze zouden 
zeer goed de Vlaamse kwaliteit naar voren brengen. Het gaat trouwens niet over de figuur 
van de dirigent. Ik wil geen uitspraak doen over het werk van Dirk Brossé, die ik als dirigent 
waardeer. Het gaat over het principe. Moet er een symfonisch orkest worden overgevlogen 
naar Shanghai? Kan er geen vast orkest worden gestuurd, zeker in tijden dat we zeer 
zorgvuldig moeten omgaan met cultuurbudgetten? Is dat wel het ideale instrument om dat te 
doen? 

Minister, ik weet niet juist hoe het zit. In ieder geval gaat het om veel muzikanten. Dat is ook 
de achterliggende reden waarom ik de vraag aan u stel. Ik ben zelf ook een muzikant. Dit 
wordt beschouwd als een aanfluiting van onze eigen Vlaamse orkesten. In uw beleidsnota 
pleit u voor die Vlaamse culturele uitstraling en u verwijst naar de grote Vlaamse 
instellingen. 

Minister, is er een cultureel programma rond de Belgische deelname aan de wereldexpo in 
Shanghai en een cultureel programma gesubsidieerd door de Vlaamse overheid? In het 
communiqué dat ik vandaag in mijn mailbox heb gevonden, is er van een concert geen 
sprake. Ik vind er geen enkel spoor van terug. Klopt het dat er een ‘telefoonorkest’, een 
gelegenheidsorkest wordt overgevlogen? Op welke gronden werd voor dit orkest gekozen en 
niet voor de grote orkesten? Welk budget wordt uitgetrokken voor dit concert? Zijn er 
meerdere concerten gepland? Welk programma wordt er uitgevoerd? Welke keuzes liggen 
aan de grondslag, zonder dat u daarom in detail treedt? Voor welk publiek zal het orkest 
concerteren? Is het voor concertliefhebbers ter plekke, voor een internationaal publiek, voor 
de Vlaamse delegatie? 

De voorzitter: Minister Schauvliege heeft het woord. 

Minister Joke Schauvliege: Mijnheer Caron, u hebt die vraag inderdaad aan mij, als minister 
van Cultuur, gesteld. Ik heb toen geantwoord dat het om een initiatief van de minister-
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president gaat, die bevoegd is voor het buitenlands beleid. Ik had begrepen dat u die vraag 
aan de minister-president had willen stellen. Het was voor hem echter onmogelijk om de 
vraag nog tijdig te beantwoorden in de commissie. Daarom antwoord ik graag in naam van de 
minister-president. 

Ik heb het antwoord gekregen van de minister-president. Ik zal het u voorlezen. Op 
zondagavond 23 mei, aan de vooravond van de Vlaamse week, organiseert het Departement 
internationaal Vlaanderen een Vlaams-Chinees vriendschapsconcert in het Shanghai Oriental 
Art Center. De minister-president zal aanwezig zijn aangezien hij de volgende dag een 
bezoek brengt aan de wereldtentoonstelling. Dit concert past in het buitenlands beleid rond 
culturele diplomatie, vanuit de bijdrage van de Vlaamse overheid aan de wereldexpo 
Shanghai 2010. 

De bedoeling is om Vlaanderen en zijn bijdrage aan de wereldexpo in de verf te zetten en een 
netwerkgelegenheid te bieden aan de aanwezige delegaties. De aanwezige bedrijven zullen 
later kunnen voortbouwen op de contacten die zij in de rand van de wereldexpo leggen. Het 
doelpubliek is een gemengd Chinees-Vlaams publiek bestaande uit politici, bedrijven, alumni 
enzovoort. 

Er is gekozen voor een samenwerking met de Vlaamse dirigent Dirk Brossé, aangezien hij 
een veelzijdig componist en een gerespecteerd dirigent is op de internationale muziekscene. 
Dirk Brossé kreeg de titel ‘Cultureel Ambassadeur van Vlaanderen’ en werd onderscheiden 
met de Gouden Erepenning van het Vlaams Parlement in 2008. Hij is muziekdirecteur van 
The Chamber Orchestra Philadelphia. In het licht van zijn internationale ervaring, onder meer 
in China, en zijn bekendheid is hij voor dit project geschikt bevonden. Daarnaast is, omwille 
van efficiëntieoverwegingen, voor de samenstelling van een beperkt ensemble gekozen. Dit 
ensemble zal maximaal uit 25 artiesten bestaan. 

De heer Brossé zal dit ensemble samenstellen. Het zal uit vocale en instrumentale Vlaamse en 
Chinese topsolisten bestaan. Gelet op het gemengd Vlaams-Chinese doelpubliek, betekent de 
combinatie van Vlaamse en Chinese artiesten een meerwaarde. 

Er is sprake van een eenmalig optreden op 23 mei 2010. Het totale budget voor het concert 
wordt momenteel in overleg met de lokale organisaties vastgelegd. Dit budget, dat maximaal 
90.000 euro zal bedragen, omvat de organisatie van het concert, de artistieke uitkoopsom, de 
reis- en verblijfskosten en de huur van de concertzaal. 

Het programma wordt door de heer Brossé samengesteld. Tijdens het concert zal een zo 
divers mogelijk beeld worden gebracht van wat Vlaanderen op muzikaal vlak te bieden heeft. 
Er zullen klassieke en hedendaagse werken en andere genres aan bod komen. 

Het orkest zal voor een groot publiek spelen in een zaal met een capaciteit van ruim 1000 
personen. Het publiek zal uit Chinese en Vlaamse genodigden bestaan. Vertegenwoordigers 
van de overheid en de haven van Shanghai, Chinese alumni van Vlaamse universiteiten en 
van het Antwerp/Flanders Port Training Center (APEC), de Vlaamse expatgemeenschap in de 
regio rond Shanghai, het Expo-team, de Vlaamse sponsors en bedrijven van ons paviljoen en 
de Belgische diplomatieke diensten worden uitgenodigd. Delegaties van de Vlaamse overheid 
en van de bedrijven zullen eveneens worden gevraagd. 

De voorzitter: De heer Caron heeft het woord. 

De heer Bart Caron: Ik dank de minister voor het feit dat ze voor de minister-president is 
ingesprongen en mijn vragen heeft beantwoord. 

Al bij al valt het nog mee. Het is natuurlijk, zeker in het licht van de cultuurbudgetten bij ons, 
een serieuze som geld. Indien ik hier nog vragen over wil stellen, kan ik die best relateren aan 
de totaliteit van de Vlaamse deelname aan de wereldtentoonstelling. 

Ik heb alle waardering voor de heer Brossé. Het was misschien een goede zaak geweest een 
kleiner Vlaams ensemble in te schakelen. De kostprijs zou dezelfde zijn gebleven. In dat 
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geval hadden we echter niet enkel de uitstraling van een persoon, maar ook de uitstraling van 
een orkest van bij ons gehad. Dit is echter een opmerking terzijde. 

Bij mij blijft vooral het bedrag van 90.000 euro hangen. Veel artiesten moeten hier hard voor 
werken. Ik veronderstel dat hogere doelen deze beslissing staven. 

De voorzitter: Het incident is gesloten. 

■ 


