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Wat kunnen kunstinstellingen leren van de kijk van het publiek? Heel veel, of dat 
is toch de overtuiging van Mooss, Cera, M-Museum Leuven, Het Theaterfestival, 
het Museum voor Schone Kunsten en het Fotografiemuseum in Charleroi,  
het STUK, het nieuwstedelijk en de vele andere partners van PUBLIEK AAN ZET  
of PAZ. Sinds 2013 nodigt PAZ vrijwilligers uit om een kunstinstituut onder 
handen te nemen. In 2013-14 was dat M-Museum Leuven, in 2014-15  
Het Theaterfestival, en in 2016 is het Museum voor Schone Kunsten in  
Charleroi aan de beurt. En er staan nog veel meer projecten in de steigers!

PAZ daagt vrijwilligers van divers pluimage, van jong tot oud(er), van kunstliefhebber 
tot kunstbeginneling, uit om een kunstenwerking helemaal binnenstebuiten 
te keren en te proberen om de publieksbeleving te optimaliseren. Wat willen 
de participanten vanuit hun perspectief als publiek veranderen? Hoe ziet 
een tentoonstelling gemaakt door de participanten eruit? Welke omkadering 
bedenken de participanten rond een theatervoorstelling? Een PAZ-project 
wordt telkens gekoppeld aan publieksonderzoek: wat vindt het publiek van de 
experimenten van de participanten? Wat verandert er aan de publieksbeleving 
in het kunstinstituut? De bedoeling van PAZ is dan ook niet alleen om een goed 
traject met een aantal participanten op te zetten of zelfs om de publieksbeleving 
bij een bepaald cultureel event te verbeteren, maar om op langere termijn meer 
publieksvriendelijke kunstinstellingen te realiseren.

Voor Het Theaterfestival editie 2015 zijn zo’n twintig participanten de PAZ-uitdaging 
aangegaan om rond de ondersteuning van de publieksbeleving te experimenteren. 

Mooss

Voor meer informatie: zie www.publiekaanzet.be

PUBLIEK AAN ZET

www.publiekaanzet.be

http://www.publiekaanzet.be
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EEN INSPIRATIEBOEKJE
WAAROM DIT BOEKJE?
Voor Het Theaterfestival 2015 hebben we instrumenten en activiteiten 
ontwikkeld om de interpretatie en beleving van bezoekers (en passanten) te 
optimaliseren. Sommige acties borduurden voort op beproefde omkadering in 
de theaterwereld (zoals de nabespreking), andere waren helemaal nieuw, al dan 
niet geïnspireerd op andere disciplines zoals de filosofie (de conversatiemenu’s 
bijvoorbeeld). Vanuit ons engagement voor een meer publieksvriendelijke 
podiumkunstensector en omdat we zoveel positieve reacties hebben ontvangen, 
zouden we het jammer vinden om deze ervaring te laten verdwijnen. Daarom 
hebben we besloten om dit inspiratieboekje te maken met beschrijvingen van 
onze acties en bevindingen. Het boekje is niet alleen bedoeld voor de volgende 
edities van Het Theaterfestival, maar zeker ook voor theaterhuizen, cultuurcentra 
en theatergezelschappen. 

WAT WAREN ONZE DOELSTELLINGEN?
De doelstelling van onze acties was een breder publiek aanspreken en daardoor 
de maatschappelijke betekenis van theater en van Het Theaterfestival vergroten. 
Daartoe hebben we geprobeerd om de drempel te verlagen en de publieks- 
vriendelijkheid te verhogen, met als kernwoorden: dialoog, ontmoeting, helpen 
kijken, inspraak van publiek, transparantie, toegankelijkheid, gezelligheid, 
levendigheid, besmetten met het theatervirus.

HOE LEES JE DIT BOEKJE? 
We hebben onze acties in drie categorieën ingedeeld: omgeving, ontmoeting 
en feedback. Een bezoeker heeft een veilige en comfortabele omgeving nodig 
om zich open te stellen voor de beleving en interpretatie van de voorstelling; 
dat is een basisvoorwaarde. Vervolgens willen we de bezoeker prikkelen om 
zijn of haar beleving en interpretatie uit te diepen (ontmoeting). En ten slotte 
vinden we dat de mening van het publiek super belangrijk is en dat huizen en 

gezelschappen meer naar bezoekers moeten luisteren om hun omkadering te 
optimaliseren (feedback). 

We hebben dit inspiratieboekje als een kookboek opgevat. Elke actie wordt 
kort beschreven, gevolgd door een opsomming van de ingrediënten: wat is er 
nodig om dit te realiseren (moet je de voorstelling al dan niet gezien hebben, is 
er drukwerk nodig, welke afspraken moet je maken ... )? Dat vullen we aan met 
enkele reacties die we kregen van het publiek. Op basis van onze ervaringen 
met deze acties in de praktijk, geven we ook nog extra tips en aandachtspunten: 
waar moet je op letten? En om af te ronden formuleren we enkele suggesties 
voor variaties. Daarnaast krijgen de acties labels mee om het gebruiksgemak te 
verhogen.

We willen hier graag besluiten met twee opmerkingen. Door de context van  
Het Theaterfestival hebben we acties voor volwassenen ontwikkeld, maar alle 
tools zijn volgens ons ook gemakkelijk aan kinderen aan te passen.  
En onze acties zijn bedoeld voor zoveel mogelijk mensen (de ontvoeringen 
uitgezonderd), maar hoe je ze uitvoert, bepaalt mee wie je bereikt: iets uitdelen 
met wat uitleg erbij is bijvoorbeeld veel effectiever dan een stapel op de balie 
leggen, zoals iets goed in het zicht ophangen beter werkt dan het in een 
vergeten hoekje te verstoppen. 

We wensen jullie veel inspiratie en jullie publiek een onvergetelijke ervaring!

De participanten
Alies, Ann, Cathelijne, Ciska, Dominique, Dries, Farideh, Floor, Geert, Iris, Karen, 
Karolien, Lisa, Lut, Margot, Marte, Mathilde, Michel, Nouni, Shana + iedereen die 
aan ons traject bijdroeg
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Al onze acties zijn bedoeld voor zowel de minder ervaren bezoeker als de 
doorgewinterde theaterliefhebber. De minder ervaren bezoeker vindt er 
suggesties en richtingaanwijzers ter ondersteuning van zijn of haar interpretatie 
en beleving. De meer ervaren bezoeker wordt uitgedaagd om een ander 
perspectief in overweging te nemen.
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LABELS
Met deze labels willen we bij onze verschillende acties aangeven wat onze 
prioritaire doelstellingen waren op het vlak van inhoud, aanpak en tijdstip.  
Het spreekt vanzelf dat de acties, al dan niet door erop te variëren, bijvoorbeeld 
ook voor andere inhouden en op andere tijdstippen kunnen werken.

WAT
THEATER  Deze actie biedt de bezoeker inzicht in theater in het algemeen. 
HUIS  Deze actie biedt de bezoeker inzicht in het specifieke cultuurhuis.
VOORSTELLING  Deze actie biedt de bezoeker inzicht in de specifieke voorstelling. 

HOE
GEZICHT  Deze actie betrekt de bezoeker door het theater een gezicht te geven. 
DIALOOG  Deze actie stimuleert dialoog, maar is ook individueel te gebruiken. 
INVALSHOEK  Deze actie biedt een aparte invalshoek die prikkelt om er 
(anders) over na te denken.
WELKOM  Deze actie verlaagt de drempel en geeft de bezoeker het gevoel 
welkom te zijn. 

WANNEER
VOOR  Deze actie ondersteunt de publieksbeleving voor de voorstelling.
TIJDENS  Deze actie ondersteunt de publieksbeleving tijdens de voorstelling.
NA  Deze actie ondersteunt de publieksbeleving na de voorstelling.
LOS  Deze actie ondersteunt de publieksbeleving los van een voorstelling.
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Om je open te kunnen stellen voor 
kunst, om de concentratie op te 
kunnen brengen om een kunstwerk 
– en dus ook voorstelling – echt te 
bekijken, interpreteren en beleven, 
is het noodzakelijk dat de bezoeker/
toeschouwer niet wordt afgeleid. 
Om in de juiste state of mind te 
komen, is een overzichtelijke, 
comfortabele en veilige omgeving 
een basisvoorwaarde. Een goede 
oriëntatie is daarvoor onontbeerlijk: 
‘waar is alles?’, ‘hoe zit het hier ineen?’ 
en ‘hoe werkt het?’ zijn vragen 
waar een duidelijk antwoord op 
moet komen. Comfortabele zetels 
(beenruimte en zitcomfort) zijn 
eveneens een must. Maar ook een 
open en laagdrempelige sfeer hoort 
erbij, zodat het publiek niet zit met 
vragen als ‘doe ik het goed?’ of ‘is dit 
wel voor mij?’.

Aan de zetels in de zalen kon PAZ 
niet veel doen, maar we hebben wel 
ingezet op informatie, gastvrijheid, 
en een open en laagdrempelige 
sfeer waar plaats is voor ontmoeting, 
gesprek en ieders eigen mening. We 
namen zelf de rol aan van host om 
bezoekers welkom te heten, wegwijs 
te maken en gesprekken aan te 
knopen. Daarnaast organiseerden we 
voor en na de voorstellingen pop-up 
performances met jonge makers om 
een sfeer van een open, dynamisch 
en laagdrempelig huis te creëren. 
Deze performances dragen die sfeer 
overigens ook uit naar toevallige 
passanten of bezoekers die niet voor 
de voorstelling komen, waardoor 
ze het theatervirus kunnen helpen 
verspreiden (toch als wordt gekozen 
voor toegankelijke projecten zoals PAZ 
heeft gedaan).

OM
GE
VING

15
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HOSTS

Wij hebben op Het Theaterfestival 
de rol van host op ons genomen 
omdat we het belangrijk vinden dat 
iedereen zich thuis kan voelen. Hosts 
ontvangen het publiek en maken 
bezoekers wegwijs: ze zijn gastheer of 
-vrouw, het gezicht van de organisatie 
en vraagbaak. Het publiek moet het 
gevoel krijgen altijd bij hen terecht 
te kunnen, met heel uiteenlopende 
vragen. Wij merkten bijvoorbeeld dat 
veel bezoekers blij waren dat ze af en 
toe een praatje met een host konden 
maken terwijl ze aan het aanschuiven 
waren om binnen te gaan in de zaal. 
Ook deze informele momenten zijn 
belangrijk. Daarnaast begeleidden 
wij als host onze andere acties om de 
publieksbeleving te optimaliseren: 
uitdelen en ophalen, uitleg geven, 
enthousiasmeren, de dialoog aangaan 
enzovoort. Het inzetten van hosts 
is vaak essentieel om verdiepende 
instrumenten en activiteiten maximaal 
te laten renderen, zowel kwalitatief als 
kwantitatief.

Herkenbaarheid (in ons geval de 
PAZ-tas en de buttons) en een warme, 
sociale en toegankelijke uitstraling 
zijn uitermate belangrijk voor hosts, 
net zoals betrokkenheid bij publiek, 
theater en organisatie, en kennis van 
de voorstelling en activiteiten. Het is 
daarom noodzakelijk dat er voldoende 
aandacht, tijd en energie gaat naar 
de vrijwilligers die deze functie 
vervullen. Het is aangeraden dat ze 
de organisatie goed kennen of leren 
kennen, en dat ze van alles op de 
hoogte worden gehouden en in hun 
rol worden gecoacht. Het is bovendien 
een meerwaarde als de vrijwilligers 
betrokken worden in de ontwikkeling 
en organisatie van de acties. Op die 
manier leren ze de medewerkers ook 
kennen, wat eveneens een cruciaal 
punt is. Omgekeerd moeten ook alle 
medewerkers van de organisatie op 
de hoogte zijn van de aanwezigheid 
van de hosts en van de acties die ze 
begeleiden. Het is belangrijk dat ook 
de hosts zich welkom voelen.

HUIS GEZICHT WELKOM VOOR NA LOS

16
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ERVARINGEN, TIPS & TRICKS

Ik voelde dat het echt noodzakelijk was om de 
reactiekaartjes etc. uit te delen en om info te geven. 
Ik denk wel dat de meeste mensen van het publiek 
ons ergens gezien hebben, dus de functie van 
‘zichtbaarheid’ hebben we zeker vervuld. Hosten was 
een leuke taak, de sfeer zat er echt in. En zeker omdat 
wijzelf er al zo lang naar aan het toewerken waren en 
dit hosten eigenlijk le moment suprême was van het 
hele proces. 

Ik denk ook dat het belangrijk is om dat mee te  
nemen: vrijwilligers zijn waarschijnlijk meer 
gemotiveerd om hun best te doen, als ze zelf ook bij  
het voorbereidingsproces betrokken zijn. Dat is voor 
mij toch het geval!”

“Door op een losse en vriendelijke manier 
mensen warm te maken voor onze acties 
trokken we ook effectief mensen over 
de streep. Twijfelaars hadden soms een 
duwtje in de rug nodig maar waren nadien 
heel enthousiast.” 

VARIATIES

Ź� Hosts kunnen vrijwilligers zijn die in ruil daarvoor bijvoorbeeld de 
voorstelling mogen bijwonen. Je zou ook kunnen overwegen om  
de stafmedewerkers die meestal enkel achter de schermen opereren  
(nu en dan) in te schakelen als host. Op die manier hebben ze direct  
contact met het publiek en houden ze de vinger aan de pols.

Ź� Iedere medewerker die aanwezig is de rol (en eventueel training) van  
host geven.

INGREDIËNTEN 

Ź Vrijwilligers en/of medewerkers die de rol van host op zich nemen.

Ź Herkenbaar item: denk aan een sjaaltje, button, T-shirt ... Zorg ervoor dat 
bezoekers meteen kunnen zien bij wie ze terecht kunnen. 

Ź Begeleiding: coach de vrijwilligers en zorg ervoor dat ook zij betekenisvolle 
ervaringen kunnen hebben. 

WAT VOND HET PUBLIEK?
Ook mensen die niet zo goed Nederlands spraken, luisterden geïnteresseerd 
naar onze uitleg over PAZ-activiteiten.

De informele babbeltjes tussendoor waren heel fijn, je zag dat mensen echt 
geïnteresseerd waren. Door onze open houding kwamen mensen ook zelf naar 
ons. Onze tassen zorgden voor zichtbaarheid en herkenning. Mensen merkten 
dit echt op en stelden er vragen over, waardoor de conversatie op gang kwam.

Het was handig dat alle hosts een tas hadden: het was 
een praktisch hulpmiddel voor hen, maar voor ons 
was het ook een manier om te weten bij wie we terecht 
konden voor vragen. Win-win!”
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Wij hebben voor en/of na voorstellingen 
van Het Theaterfestival een aantal 
optredens georganiseerd om een 
open en laagdrempelige sfeer te 
creëren. Het ging zowel om muziek 
(onder andere fanfare bij de opening) 
als theater. Het genre van dergelijke 
optredens kan alle kanten uitgaan: 
ook circus, acrobatie, muziek, 
performance ... zijn mogelijkheden. 
Maar er moet wel een rode draad 
zijn: een verbindende factor of een 

achterliggend concept zorgt ervoor 
dat de reeks een eigen dynamiek 
krijgt. Wij hebben bijvoorbeeld 
expliciet voor toegankelijke acts 
van jonge talenten gekozen, om zo 
de brug tussen buiten (toevallige 
passanten, mensen in het café) en 
binnen te slaan. 

Het moet mogelijk zijn om op elk 
moment bij het optreden aan te 
sluiten, het te verlaten of er enkel 
voorbij te wandelen en toch een 

POP-UP
PERFOR
MANCES

THEATER WELKOM VOOR NA LOS

www.publiekaanzet.be

zinvolle beleving te hebben. Daarover 
moet ook duidelijk gecommuniceerd 
worden met de kunstenmakers. Aan 
de andere kant is het ook belangrijk 
om goed te communiceren naar 
het publiek: wat gebeurt er hier, 
wat is de bedoeling en wat is het 
achterliggende idee?

Het tijdstip van de optredens dient 
verschillende doelen. Vóór de 
voorstelling krijgt het aanschuiven 
voor de ticketbalie en het wachten 
op het openen van de deuren net 
dat tikkeltje meer. Na de voorstelling 
worden bezoekers gestimuleerd om 
nog wat te blijven hangen. Zowel voor 
als na worden sfeer en gezelligheid 
gecreëerd die ook de toevallige 
passanten kunnen prikkelen en de 

drempel om binnen te stappen 
kunnen verlagen. Dergelijke extra 
programmering kan een eerste 
kennismaking (met theater en/of het 
cultuurhuis) betekenen en fungeren 
als een vorm van reclame.

Hiervoor is er zichtbaarheid nodig, 
maar tegelijk mogen de bezoekers die 
rustig iets willen drinken of bijpraten 
ook niet gestoord worden. Er moet 
dus goed over de plaats waar de 
optredens plaatsvinden, worden 
nagedacht: binnen of buiten, in het 
café of de hal ... ? Omgevingslawaai 
is daarbij eveneens een bepalende 
factor; dat kan eventueel worden 
opgevangen door niet-gesproken 
acts of een-op-een-optredens (in een 
‘cocon’) te programmeren.
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VARIATIES

Ź� Het optreden kan gelinkt worden aan of hetzelfde thema hebben als de 
eigenlijke voorstelling.

Ź De optredens kunnen ook steeds door dezelfde uitvoerder gebracht worden, 
een huisartiest.

Ź Na de voorstelling kan er ook een optreden op een andere locatie 
plaatsvinden. 

INGREDIËNTEN 

Ź Concept: waarom kies je voor (deze) programmering? Indien er meerdere 
voorstellingen worden gepland, zorg dan voor een rode draad.

Ź Enthousiaste kunstenmakers: uiteenlopende genres zijn mogelijk, 
beginnende en gevestigde artiesten, professioneel en amateur.

Ź Budget: voorzie ruimte voor de vergoeding van de artiesten en diverse 
onkosten.

Ź Technisch materiaal en ondersteuning: zoals geluidsinstallatie, 
podiumelementen ...

Ź Hosts: het is aan te raden dat hosts technische ondersteuning bieden, de 
kunstenmakers opvangen en het publiek informeren. 

Ź Communicatie: een goede communicatie naar het publiek en naar de 
kunstenmakers in elk stadium van organisatie en uitvoering is onontbeerlijk.

WAT VOND HET PUBLIEK?
Buren kwamen kijken om te zien wat er buiten aan het gebeuren was. Een man 
klapte enthousiast mee vanuit zijn raam.

Heel leuk om voor de voorstelling iets te drinken in het 
festivalcentrum en alvast te kunnen genieten van een 
gratis act!”

ERVARINGEN, TIPS & TRICKS
Bij de organisatie van de pop-up performances kwam veel meer kijken dan 
verwacht: het opsporen en vastleggen van kunstenaars die binnen ons concept 
passen, vroeg heel veel tijd, en ook het zoeken naar goede oplossingen voor 
praktische en technische problemen valt niet te onderschatten.

Een duidelijke communicatie met de kunstenmakers over de doelstellingen en 
de omstandigheden van de optredens is belangrijk om ontgoochelingen en 
misverstanden te vermijden.

Omdat pop-up performances dicht bij de corebusiness van een theater komen, 
namelijk de voorstellingen zelf, ligt de invulling soms nogal gevoelig. Het 
verschil - of net de band - met de eigenlijk geprogrammeerde voorstellingen 
moet duidelijk zijn.
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NOTITIES
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ONT
MOE
TING

Het theater is een plek van 
ontmoeting: met acteurs, regisseurs, 
dramaturgen, decorbouwers, 
kostuummakers, technici ... maar 
ook met het publiek. Wij vinden het 
belangrijk dat die ontmoeting kan 
worden uitgediept voor wie dat 
graag wil: een inkijk in de gedachten 
van een andere toeschouwer, een 
gesprek met een maker, een blik 
achter de schermen, een filosofische 
conversatie met tafelgenoten 
achteraf. Wij vinden het belangrijk 
om verder te kijken dan onze eigen 
ervaring en denkkaders, en te horen 
wat iemand anders van het theater 
of van deze voorstelling vindt. Voor 
de minder ervaren theaterbezoeker 
creëren we zo kansen om op weg 
geholpen te worden (kijkwijzer/
reactiekaartjes), invalshoeken 
aangereikt te krijgen die tot nieuwe 
en diepere inzichten kunnen leiden 
(citatenmuur, conversatiemenu’s 

en nabesprekingen), zich meer 
betrokken te voelen bij het 
theater door een ontmoeting 
met de mensen die het allemaal 
mogelijk maken (ontvoeringen 
en nabesprekingen). Maar ook de 
meer ervaren theaterbezoeker kan 
verrast en uitgedaagd worden door 
conversatievragen en nabesprekingen 
met een twist, en nieuwsgierig zijn 
naar de gezichten en verhalen achter 
het theater.

Het doel van onze instrumenten 
en activiteiten onder de noemer 
‘ontmoeting’ was dan ook om 
de betrokkenheid te vergroten, 
om minder ervaren bezoekers te 
ondersteunen bij hun beleving en 
interpretatie, en om meer ervaren 
bezoekers te prikkelen om hun 
indrukken in vraag te stellen. Om 
verhalen, visie en passie te delen.

27
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THEATER DIALOOG INVALS 
HOEK VOOR NA LOS

CITATEN
MUUR

We hebben citaten gepresenteerd 
die verschillende betekenissen van 
theater in de verf zetten. Ze gaven 
telkens stof tot nadenken rond de 
vraag: “Wat is theater voor jou?”.  
Deze vraag stond ook bij de citaten  
te lezen; het was onze bedoeling  
om bezoekers even te laten stilstaan 
bij de betekenis van theater in hun 
leven, en de verschillende visies 
daarop.

De citaten verruimden de focus  
van de specifieke voorstellingen  
naar de betekenis van theater in  
het algemeen. Ze waren te lezen  
op de tribunes voor het Kaaitheater, 
als een soort opstap naar het festival. 
Op deze manier konden ook 

toevallige passanten de citaten lezen. 
We deden dit vanuit het idee om theater 
niet enkel binnen de gesloten deuren 
te laten leven maar ook daarbuiten. 

De citaten die we op de tribunes 
toonden, zochten we in zoveel 
mogelijk verschillende hoeken: 
theatermakers, publiek (inclusief  
PAZ-participanten), recensenten,  
het juryverslag van Het Theaterfestival 
2015, schrijvers enzovoort. Uit deze 
lijst kozen we een top tien om op 
de tribunes te schilderen. Door deze 
methode kregen we een brede 
samenstelling van citaten waarin een 
bezoeker zich kon herkennen of die 
stof tot nadenken of dialoog gaven.

“De opdracht van theater is het onzichtbare zichtbaar te maken.” - Peter Brook

“Er wordt zo weinig ontroerd dat ik soms ontroerd ben 
door het feit dat ik ontroerd ben.” - Els Dottermans

“Toneel is van alle kunst de meest directe.” - Michael  Redgrave

“Theater is als een teek. Het blijft een tijdje kleven en 
neemt een stukje van je mee.” -  Karolien PAZ

“Theater dat je minstens even doet overwegen om je leven helemaal om te gooien: 
betere kunst bestaat er niet.” - Uit het Juryverslag van Het Theaterfestival 2015

“Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.” - Albert Camus

“Theater is poëzie die uit een boek stapt en mens wordt.” - Federico García Lorca

“De eerste taak van een kunstenaar is te doen wat niet mag.” - Gerard Mortier

“Kunst is een daad van fatale liefde.” - Jan Decleir

“Een toneelstuk is verdichtsel - en verdichtsel is werkelijkheid 
die is verdraaid tot waarheid.” - Edward Albee
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INGREDIËNTEN 

Ź Inhoud: maak een selectie van inspirerende citaten.

Ź Locatie: kies de plaats waarop je de citaten wil aanbrengen, wij gebruikten 
de houten tribunes die tijdens Het Theaterfestival voor het Kaaitheater 
geplaatst werden. 

Ź Materiaal: afhankelijk van de achtergrond waarop je werkt. Om de citaten op 
de houten tribunes aan te brengen, gebruikten wij spuitbussen, sjablonen, 
verfstiften, afdekzeil en kranten. 

Ź Hosts: deze actie heeft geen begeleiding nodig.

WAT VOND HET PUBLIEK?
Wie voorbij de citaten kwam, las er vaak gauw eentje of maakte er een foto van. 
Mensen gingen af en toe in gesprek over een citaat dat hen raakte.

Wat leuk om aan te komen in het Kaaitheater/ 
Het Theaterfestival en meteen een aantal citaten  
te kunnen lezen.”

ERVARINGEN, TIPS & TRICKS

Het gebruik van citaten leende zich er goed toe om een 
gevarieerd antwoord te kunnen samenstellen op de 
vraag: ‘Wat is theater voor jou?’ Het bleek makkelijker 
om via bestaande meningen een brede selectie van 
mogelijke antwoorden te maken. Als je vanuit jezelf 
vertrekt sla je toch veel sneller een bepaalde richting in.  
Ik besefte wel dat er eindeloos veel antwoorden mogelijk 
zijn en dat elke selectie te beperkt is. Maar juist door 
te eindigen met tien citaten, verplicht je jezelf om dit 
zo samen te stellen dat zoveel mogelijk mensen zich 
ergens in kunnen vinden of geprikkeld worden om over 
hun eigen mening na te denken.”

VARIATIES

Ź� Er kan een systeem worden voorzien waarmee mensen hun stem kunnen 
uitbrengen, bijvoorbeeld door duimspijkers of stickers uit te delen en die bij 
het favoriete citaat te laten prikken of plakken. Of door post-its uit te delen 
of ruimte te voorzien op de muur zodat mensen een reactie op een citaat 
kunnen schrijven. 

Ź Een kunstenaar zou de citaten kunnen vormgeven. Ook met de vorm waarin 
je de citaten weergeeft, kan je spelen. Bijvoorbeeld door een stripmuur te 
laten ontwerpen door een kunstenaar waardoor de lezer de verschillende 
citaten als een stripverhaal kan lezen. 

Ź Stuur een oproep uit met de vraag om citaten in te sturen. Een selectie hiervan 
kan uitgewerkt worden tot een citatenmuur. Of er zou een maandelijkse  
citatenwedstrijd georganiseerd kunnen worden waarvan het winnende citaat 
telkens een maand lang op een centrale plek in het theaterhuis te lezen is.  

Ź De citaten in Het Theaterfestival kon je als bezoeker lezen voor je het 
Kaaitheater binnenkwam. Dit idee kan doorgetrokken worden in een 
theaterhuis. Door citaten te verspreiden op de parkeerplaats, op de weg 
richting het theater, in de vestiaire, in de toiletten ... 

Ź Wij kozen voor citaten over theater in het algemeen. Het is ook een optie om 
citaten te verzamelen over het theater- of cultuurhuis of over een specifieke 
voorstelling of thema. 
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KAARTJES Iedereen beleeft theater op een 
andere manier. De kijkwijzer/
reactiekaartjes zijn ontstaan vanuit 
het idee dat mensen het niet altijd 
gemakkelijk vinden om naar theater te 
kijken en misschien wel willen weten 
wat anderen ervan vinden, en/of hun 
eigen reactie graag willen delen. 

Bij de door ons geselecteerde 
voorstellingen maakten we een kaart 
met aan de ene kant een kijkwijzer 
en aan de andere kant plaats voor 
een eigen reactie van de bezoeker. 
De kijkwijzer bestond uit een reactie 
van een van ons op de voorstelling. 
Deze persoonlijke ervaring legde de 
voorstelling niet uit en gaf ook zeker 
vooraf niet te veel weg, maar kon 
wel een houvast bieden aan wie dat 
wou, of was anders ook te lezen als 
een aanzet voor een gesprek over de 
voorstelling. Op de reactiekant werd 

de bezoeker uitgenodigd om na de 
voorstelling een eigen bevinding te 
formuleren: “Wat spookt er na het zien 
van de voorstelling door jouw hoofd? 
We zijn benieuwd naar jouw beleving! 
Schrijf/teken hier en hang aan de 
publieksmuur!”. We hingen de reacties 
tegen de muur van het Kaaicafé, 
waar deze verzameling van ideeën 
bezoekers kon inspireren en aanzetten 
tot nadenken over de manier waarop 
anderen het stuk beleefden. 

Hoewel de kijkwijzer vooral vooraf 
belangrijk is en de reactiekaarten 
achteraf, hebben we ervoor gekozen 
om beide concepten samen te 
voegen op één drager, zodat onze 
eigen reactie op het stuk een voorzet 
kon vormen voor het ordenen van de 
gedachten van het publiek over de 
voorstelling. 

33
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ERVARINGEN, TIPS & TRICKS

Als host gaf je de mensen mee dat ze vragen 
of bedenkingen konden noteren die nu bleven 
nazinderen. Maar op de kaartjes kwamen voornamelijk 
hele recensies, nauwkeurig neergepend op het gele 
vlak op het kaartje. Na verloop van tijd vond ik dit juist 
mooi om te zien, alsof die nood er echt was bij een deel 
van het publiek om een eigen mening in woorden om 
te zetten zodat anderen het kunnen lezen.” 

INGREDIËNTEN 

Ź Drukwerk: neem je bezoekers en hun reacties serieus. Bied hen een mooi 
vormgegeven en afgewerkt medium aan waaraan ze merken dat hun 
mening wordt geapprecieerd. 

Ź Hosts: het is belangrijk dat deze kaarten worden uitgedeeld door een 
host die uitlegt wat de bedoeling is. Mensen zijn sneller geneigd om hun 
reactie te delen als ze door iemand aangemoedigd worden. Hoewel de 
meeste mensen al een reactiekaart in hun hand gehad zullen hebben, is het 
aangewezen om ook na de voorstelling nog een aantal bezoekers aan te 
spreken. De host kan de reacties ook verzamelen en ophangen. 

Ź Materiaal: schrijfgerief, een muur waar je de kaartjes kan ophangen en 
materiaal om de kaartjes mee te bevestigen.

Ź Voorstelling: voor het samenstellen van de kijkwijzer is het essentieel dat je 
de voorstelling vooraf gezien hebt. Ook is het aangewezen om de inhoud 
van je kaartjes even af te toetsen bij het theatergezelschap in kwestie. 

WAT VOND HET PUBLIEK?

Het zorgt ervoor dat ik andere perspectieven kan 
ontdekken en proberen te plaatsen.”

“Mag ik het kaartje ook leeg laten?  
Dat zegt het beste wat ik nu voel.”

“Ik zag vanavond een ander stuk, daar deelden ze geen 
kaartjes uit. Heb jij die toevallig? Ik wil wel graag iets 
opschrijven!”

“Leuk om te lezen!”

“Het gezelschap kwam net jullie  
(ingevulde) kaartjes stelen!”
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Het is heel intrigerend om te zien hoe mensen een 
voorstelling op compleet verschillende manieren 
interpreteren en ervaren. De gesprekken of zelfs 
discussies die ontstonden tussen bezoekers (die elkaar 
al dan niet kenden) na het bekijken van elkaars reactie 
waren heel fijn om te zien. Misschien waren die wel 
nooit ontstaan als we hen niet hadden uitgedaagd een 
‘mening’ te formuleren!” 

Deze kaartjes vond ik heel geslaagd (de lay-out alleen 
al!). De kijkwijzer helpt om dieper na te denken over de 
voorstelling. Er staat een vraag op die je gedurende de 
hele voorstelling kan meenemen en dat zorgt ervoor dat 
je de voorstelling op een diepere manier gaat beleven.” 

Ik denk dat we vooral moeten opletten dat het geen 
‘verplicht’ gegeven mag zijn. Ik zou het zelf ook 
niet altijd leuk vinden om mijn mening te moeten 
opschrijven, die dan ook nog eens open en bloot aan 
de muur wordt gehangen. Daarom ben ik vooral fan 
van de kijkwijzer: het doet je nadenken, zonder dat je je 
gedachten hoeft op te schrijven of te delen.”

VARIATIES

Kijkwijzer 

Ź� Wij hebben niet ingezet op uitgebreide achtergrondinformatie bij de 
voorstellingen, aangezien we ervan uitgingen dat deze informatie door de 
gezelschappen en Het Theaterfestival zou worden verzorgd. We vinden het 
in ieder geval zeker aan te raden om ook deze extra informatie op een meer 
persoonlijke manier te brengen: een citaat van de regisseur, ervaringen 
van de acteurs, overwegingen van de dramaturg, impressies van het 
maakproces, reacties op eerdere voorstellingen ...

Ź Vlak voor de voorstelling al een reactie van iemand anders lezen en 
je een beeld kunnen vormen van wat je kan verwachten, is voor veel 
bezoekers erg fijn. Het lijkt echter ook aangewezen om bezoekers nog 
voor het aankopen van tickets al op de hoogte te brengen van wat ze 
precies kunnen verwachten (indien de bezoeker dat wenst). De klassieke 
introducerende tekstjes schieten wat dat betreft te kort. Je kan bijvoorbeeld 
de voorstellingen in de seizoensbrochure een soort labels meegeven 
(bijvoorbeeld klassiek versus modern, teksttheater versus weinig dialoog, 
een voorstelling voor de eerder ervaren theaterbezoeker versus een goede 
instapvoorstelling ...). Wanneer deze dan bij elke beschrijving (online of in 
een brochure) expliciet vermeld worden kan de bezoeker beter inschatten of 
de voorstelling aanleunt bij zijn verwachtingen. Het spreekt vanzelf dat deze 
labeling zorgvuldig moet gebeuren, zowel om hokjesdenken tegen te gaan, 
als om de juiste verwachtingen bij de bezoeker te scheppen.

Reactiekaarten

Ź��Het zou leuk zijn om de reacties iets extra’s te geven. Iemand die een 
bijzondere reactie geeft, zou je bijvoorbeeld kunnen belonen door hem  
of haar in gesprek te laten gaan met een van de acteurs. 
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Vaak spookt er na een voorstelling 
heel wat door je hoofd, maar is het 
moeilijk om te bepalen wat je met die 
dingen doet. Theatervoorstellingen 
bevatten vaak moeilijke en emotioneel 
geladen thema’s waarover niet 
gemakkelijk een gesprek wordt aange- 
knoopt. Het boek ‘Conversation’ van 
Theodore Zeldin inspireerde ons om 
een oplossing te bedenken voor deze 
uitdaging. 

Op iedere tafel in het Kaaicafé 
vonden bezoekers na de voorstelling 
conversatiemenu’s. Deze menu’s 
zorgden voor aanknopingspunten en 
gespreksthema’s die aanleunden bij 

de inhoud van de voorstelling.  
Het voorgerecht omvatte korte, 
relatief eenvoudige vragen over het 
globale thema van de voorstelling.  
Bij het hoofdgerecht werden 
bezoekers uitgedaagd om dieper in 
te gaan op moeilijke of emotionele 
vragen. Het dessert ten slotte speelde 
vooral in op de verbeelding van de 
bezoeker. Deze actie werd door veel 
bezoekers gesmaakt: je werd tot niets 
verplicht, kon het negeren, ter plaatse 
gebruiken of meenemen voor later,  
er in je eentje over nadenken of er 
met anderen over spreken. 
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INGREDIËNTEN 

Ź Drukwerk: neem bezoekers serieus en bied hen een mooi vormgegeven en 
afgewerkt medium aan. 

Ź Voorstelling: voor het opstellen van een conversatiemenu is het 
noodzakelijk om zelf vooraf de voorstelling te zien. Toets de bedachte vragen 
best af bij het theatergezelschap.

Ź Hosts: deze actie heeft geen directe begeleiding door hosts nodig. Leg voor 
het einde van de voorstelling  de menu’s op alle tafels en op de bar. Dit zorgt 
voor een groter bereik dan één stapel menu’s op een centrale plaats.  

WAT VOND HET PUBLIEK?

Ik heb bij de vorige voorstelling een menukaart 
gekregen en vond dat heel fijn, is er nu eentje?”

“Leuk, levert gespreksstof op. Soms weet je 
niet goed wat je over de voorstelling kan 
zeggen en dat helpt er wel bij. Leuk om meer 
na te kunnen denken over de voorstelling.”

“Mijn gevoel bij de voorstelling is nu nog te vers, maar mag ik 
er eentje meenemen?”

ERVARINGEN, TIPS & TRICKS

Het conversatiemenu is echt iets waarvan ik vind dat 
het in alle theaterhuizen aanwezig mag zijn! Het is 
gemakkelijk (gewoon op tafel te leggen) en houdt geen 
verplichtingen in. Het ligt daar gewoon. Je doet er mee 
wat je wil. Ik heb al geregeld na voorstellingen de nood 
gehad om erover te praten, erover na te denken, maar 
soms (vooral bij minder toegankelijke voorstellingen)  
is het moeilijk om te weten waar te beginnen.  
De conversatiemenu’s bieden daar de perfecte oplossing 
voor! Niet alleen de voorstelling leer je daardoor beter 
kennen, het is ook een manier om je gesprekspartner 
beter te leren kennen.”

VARIATIES

Ź� Sommige bezoekers gaven aan niet meteen te willen reageren, maar er thuis 
wel verder over te willen nadenken. Voor dit publiek kan het een interessante 
piste zijn om een instrument te ontwikkelen dat bezoekers achteraf thuis 
kunnen gebruiken, bijvoorbeeld op de website. 

Ź Ouders met kinderen weten vaak niet hoe ze met hun kinderen een gesprek 
over een voorstelling kunnen aanknopen. Het lijkt ons daarom leuk om een 
conversatiemenu te ontwikkelen dat gericht is op ouders én hun kinderen, 
niet op kinderen alleen.
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Op Het Theaterfestival organiseerden 
wij ook ontvoeringen. Ontvoeringen? 
Ja echt! Maar wel in die zin dat mensen 
hun toestemming gaven om ontvoerd 
te worden. Dat deden ze door de 
‘ontvoer mij’-sticker op te plakken die 
we aan het begin van de voorstelling 
hadden uitgedeeld. Na de voorstelling 
pikten wij er een aantal mensen uit 
die een sticker droegen. Zij waren de 
gelukkigen die werden meegenomen 
voor een blik achter de schermen. 

Uit praktische overwegingen is het 
niet mogelijk om zomaar iedereen 

mee te nemen. Wij richtten ons 
op een groepje van maximum vijf 
personen. Het is wel mogelijk om een 
ontvoerder meerdere rondes te laten 
doen. Deze actie blijft hoe dan ook 
exclusief voor de paar bezoekers die 
mee worden genomen. Belangrijk is 
om dit ook te communiceren naar het 
publiek bij het uitdelen van de stickers 
(“Je maakt kans op ...”). Eén ontvoerder 
per voorstelling is voldoende, maar 
meer mag ook. Hoe meer ontvoerders, 
hoe meer mensen van het publiek een 
rondleiding kunnen volgen.

De ontvoerders waren medewerkers 
van de gezelschappen of van het 
theaterhuis zelf. Ze namen mensen 
uit het publiek mee naar een plek die 
voor hen iets speciaals betekende. 
Bijvoorbeeld een plek waar ze ooit 
iets grappigs hadden meegemaakt 
of waar ze een leuke anekdote over 
konden vertellen. Afhankelijk van 
plek tot plek is het mogelijk om 
meer of minder mensen mee te 
nemen. Centraal in dit verhaal stond 
de persoonlijke ervaring van de 
medewerker: het was de bedoeling 

om bezoekers kennis te laten maken 
met de mensen die theater - in 
verschillende functies - mogelijk 
maken en het theater op die manier 
een gezicht en een verhaal te geven. 
Wij bekeken op voorhand samen met 
de medewerkers de verhalen, zodat 
we zeker wisten dat deze interessant 
zouden zijn voor het publiek. 
Interessante locaties zijn die ruimtes 
waar bezoekers zich doorgaans 
weinig bij voor kunnen stellen, zoals 
technische ruimtes.

www.publiekaanzet.be
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INGREDIËNTEN 

Ź Medewerker (ontvoerder): dit kunnen mensen met verschillende functies zijn,  
zowel binnen het theaterhuis of cultuurcentrum, als binnen het gezelschap.

Ź Inhoud: een boeiend verhaal.

Ź Locatie: een plek achter de schermen die tot de verbeelding spreekt.  
(Houd rekening met de beschikbaarheid van die plek. Na een voorstelling 
zijn technici bezig met opruimen etc.)

Ź Materiaal: stickers, hiermee of met een ander middel kunnen bezoekers 
aangeven dat ze ontvoerd willen worden.

Ź Hosts: het is noodzakelijk dat hosts de stickers uitdelen en het concept 
uitleggen voor de voorstelling, en dat zij de ontvoerder assisteren bij het 
verzamelen van de kandidaten en het samenstellen van de groepjes na de 
voorstelling. 

WAT VOND HET PUBLIEK?
Sommige mensen plakten zich vol met stickers, zelfs in hun gezicht, om toch 
maar ontvoerd te mogen worden. Het sprak niet alleen jonge mensen aan, 
maar mensen van alle leeftijden waren hierin geïnteresseerd. Bij het woord 
‘ontvoering’ keken de meeste mensen eerst wat raar op. Maar na de uitleg van de 
opzet vonden ze het een fijn concept. Mensen vonden het grappig dat we dit 
‘ontvoeringen’ noemden.  Er kwamen mensen spontaan vragen of ze ontvoerd 
mochten worden. Niet al het publiek staat er voor open, maar diegenen die er wel 
voor open staan, zijn zeer enthousiast.

ERVARINGEN, TIPS & TRICKS
Belangrijk is dat de plek waar de medewerker het ontvoerde publiek mee naartoe 
wil nemen, een zekere soort van mystiek uitstraalt, voldoende aanspreekt.  
Een bureau of vergaderzaal kan zeker een onderdeel van de route zijn, maar een 
blik in de technische ruimtes en de coulissen is spannender.

Spannend! Als ik geen host was, had ik zeker en vast 
zelf een sticker opgeplakt. Het is best een unieke kans 
om zo’n rondleiding te krijgen achter de schermen en ik 
denk dat veel mensen hier ook in geïnteresseerd zijn.” 

“De stickers waren een heel toegankelijke en 
laagdrempelige manier om de actie goed te 
doen verlopen. Het leek voor mij vooral goed 
te werken voor de eerder technische ruimtes.” 
(reactie van een medewerker-ontvoerder)

“Woorden als ‘exclusief’ en ‘blik achter de schermen’ 
spreken enorm aan en helpen om de actie te promoten.”

VARIATIES

Ź� In plaats van met stickers te werken, kan dit afhankelijk van de werking 
van het theaterhuis ook op een andere manier worden georganiseerd. 
Geïnteresseerden kunnen zich bijvoorbeeld vooraf inschrijven via de website 
of via mail.

Ź Een rondleiding of blik achter de schermen kan op elk moment plaatsvinden 
en hoeft dus niet per se op de avond van een voorstelling te zijn.

Ź Dit kan aangeboden worden als een vaste actie bij elke voorstelling,  
of wekelijks ...
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We nodigden iemand van een andere 
artistieke discipline dan theater 
uit om de voorstelling te bekijken 
(bijvoorbeeld een dichter, muzikant, 
filmkenner ... ). Na de voorstelling 
organiseerden we in de foyer een 
nagesprek van een kwartier waarbij 
deze persoon vanuit zijn/haar eigen 
perspectief in gesprek ging met 

iemand van het gezelschap (in ons 
geval telkens de dramaturg). Dit 
gesprek ging bewust door buiten 
de theaterzaal, tussen de mensen. 
Zo bereik je ook bezoekers die zich 
niet aangetrokken voelen door een 
klassieke nabespreking en kan er 
ondertussen iets gedronken worden 
in een ontspannen sfeer. 

Waarom een interviewer uit een 
andere artistieke discipline? Enerzijds 
omdat het gesprek dan wordt 
ingezet door iemand die zelf geen 
theaterspecialist is. Het nagesprek 
wordt hierdoor toegankelijker: de 
kans is groter dat er vragen aan bod 
komen waar een breed publiek na de 
voorstelling ook mee in het hoofd zit. 

Anderzijds maakten we deze keuze 
om mensen met veel theaterervaring 
een nagesprek met een extra laag 
te geven. Doordat iemand uit een 
andere discipline de vragen stelt, 
komen mogelijk vernieuwende 
invalshoeken aan bod. 

(MAAR DAN NET EVEN ANDERS)
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INGREDIËNTEN 

Ź Techniek en accommodatie: voorzie geluidstechniek met twee microfoons en 
een zitplaats voor de interviewer en geïnterviewde.

Ź Hosts: deze actie moet door hosts worden begeleid. Er is een host nodig die 
de interviewer en geïnterviewde kan ontvangen en die fungeert als centraal 
aanspreekpunt. Ook is het belangrijk dat iemand het nagesprek kort inleidt 
voor het publiek en een afsluitend dankwoord uitspreekt.  

Ź Budget: voorzie ruimte voor een vergoeding, bijvoorbeeld in de vorm van een 
cadeaubon. 

WAT VOND HET PUBLIEK?

Wat goed dat je ondertussen al iets kan drinken,  
je benen kan strekken en er tegelijk toch ook voor  
kan kiezen om de nabespreking te volgen.”

“Dapper om zoiets te doen op  
Het Theaterfestival! In het begin dacht ik 
dat het weinig mensen zou trekken als je 
het niet in de zaal van de voorstelling doet. 
Blijkbaar werkt het toch wel en op deze 
manier kan iedereen goed kiezen om wel of 
niet te volgen. Aan de bar is natuurlijk altijd 
veel geroezemoes. Aan de andere kant kan 
ook degene die wacht op zijn/haar drinken, 
flarden van het gesprek opvangen en 
misschien beslissen om ook te luisteren.”

ERVARINGEN, TIPS & TRICKS
Maak er een nabespreking van die goed past binnen je ruimte en setting.  
Voor welke opstelling leent je ruimte zich het beste? Wat voor sfeer wil je 
creëren en op welk publiek ben je gericht? Afhankelijk van deze factoren kan 
je de beste plaats en inkleding kiezen. Als het café te klein is, kan je best naar 
een andere plek uitkijken omdat het geroezemoes de verstaanbaarheid in het 

gedrang kan brengen en omdat bezoekers ook de kans moeten hebben om  
het gesprek niet te volgen.

Test op voorhand de geluidsinstallatie en zorg ervoor dat iemand op het moment 
zelf het geluid goed kan afstemmen. Peil vooraf naar de microfoonervaring van 
de sprekers. 

Leuk om te zien hoe gevarieerd de groep luisteraars 
is. Mensen die op hun eentje naar een voorstelling 
komen, schuiven graag aan bij het gesprek.  
Ook groepen (scholieren, cursisten) zetten zich erbij. 
De Engelse voertaal bij een van de gesprekken zorgt 
ervoor dat ook wie geen Nederlands spreekt, komt 
luisteren. Ervaren en niet-ervaren theaterbezoekers 
willen horen wat er gezegd wordt in het gesprek. 
Enzovoort.”

“Het verraste me aangenaam om te zien hoe 
mensen uit het publiek achteraf spontaan 
in gesprek gingen met de interviewer en 
geïnterviewde.”

VARIATIES

Ź� Breid deze nabespreking uit met een intiemer gesprek. Een voortzetting van 
de nabespreking die door één gelukkige, een gelukkig duo of een tafel kan 
worden gewonnen. Bijvoorbeeld door middel van een loting die de host na 
het nagesprek organiseert. Zo kunnen interviewer en geïnterviewde verder 
op het onderwerp ingaan in gesprek met iemand uit het publiek. 

Ź De persoon die wordt uitgenodigd vanuit een andere discipline, kan ook een 
‘creatie à la minute’ maken. In plaats van vragen te stellen vanuit de eigen 
invalshoek, kan hij of zij vanuit de eigen specialisatie iets maken of doen na het zien 
van de voorstelling, bijvoorbeeld een gedicht of een houtskooltekening. Niet elke 
kunstdiscipline leent zich hier even goed toe en voor bepaalde kunstuitingen zal  
technische ondersteuning voorzien moeten worden. Deze creatie kan ook weer  
aanleiding geven tot een gesprek met iemand van het gezelschap.
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NOTITIES
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Wij vinden dat de mening van het 
publiek belangrijk is. Niet alleen in een 
onderlinge dialoog waarin bezoekers 
elkaar kunnen inspireren (kijkwijzer/
reactiekaartjes, conversatiemenu’s), 
maar ook naar de gezelschappen 
(kijkwijzer/reactiekaartjes) en de 
huizen toe. Wij kunnen veel leren van 
elkaar, maar jullie kunnen ook leren 
van ons, het publiek. Vraag vaker naar 
onze mening en doe er ook iets mee!

En daarmee bedoelen we niet dat  
de inhoud van een voorstelling of  
de programmering in een huis 
aangepast moeten worden op 
basis van de vox populi. Maar wel 
dat diegenen die professioneel 
met theater bezig zijn, zich dikwijls 
weinig kunnen voorstellen bij de 
noden van de minder ervaren 
theaterbezoeker. En dat gaat zowel 
over de communicatie vooraf (op 
basis waarvan een voorstelling  
kiezen? wat zal ik goed vinden?),  
als over omgevingsfactoren (zich 
thuis en ‘op zijn gemak’ voelen) en de 
ondersteuning van de interpretatie 
en beleving voor, tijdens en na de 
voorstelling. Het is een kwestie van  
je publiek echt te leren kennen,  
te durven experimenteren met de 
omkadering, en daarover weer de 
mening van de bezoekers te vragen.

Datzelfde uitgangspunt ligt ook in het 
hart van onze acties: vertrekken van 
het publiek, ontmoeting en dialoog
stimuleren, en feedback vragen. PAZ 
organiseert steeds publieksonderzoek 
om te peilen hoe de experimenten 
van de participanten worden 
ontvangen, maar we zijn ook zelf 
steeds het gesprek aangegaan: als 
host, via de kijkwijzer/reactiekaartjes, 
maar ook door interviewers en een 
filmmaker op pad te sturen om een 
publieksfilm te maken. Onze slogan: 
“Geef je mening en draag bij aan een 
publieksvriendelijke kunstwereld!”

Ook onze PAZ-blog en de artikels in de 
festivalkrant bieden stof tot nadenken: 
nodig je bezoekers uit om te bloggen, 
recensies te schrijven, reacties te 
noteren. Niet alleen is dit inspirerend 
materiaal voor andere bezoekers, 
je vormt op die manier ook een 
gemeenschap van betrokken publiek.

Ź�https://www.youtube.com/
watch?v=S3SzaflEN_w 
(voor onze film)

Ź�www.publiekaanzet.be  
(voor onze blog)

Ź�http://theaterfestivalblog.be 
(voor onze artikels in de festivalkrant)
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