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Westhoek

Geen geld voor Dranouter en Watou

SUBSIDIEVERDELING VLAAMS KUNSTENDECREET NEGATIEF VOOR WESTHOEK

De nieuwe subsidieronde voor de Vlaamse cultuursector lijkt negatief uit te draaien voor de Westhoek. Twee van de drie organisaties die vroeger op Vlaamse steun konden rekenen, muziekcentrum Dranouter en kunstenfestival Watou, krijgen een negatief eindrapport. Vermoedelijk schiet de provincie te hulp, maar makkelijk wordt dat niet.

Minister van Cultuur Schauvliege veroorzaakte afgelopen weekend een storm in de cultuursector door de definitieve rapporten van haar beoordelingscommissies online te plaatsen. Dat is opmerkelijk, gezien de definitieve beslissing uiteindelijk in haar eigen handen ligt. Ofwel betekent het dat ze de adviezen in tegenstelling tot haar voorgangers volledig zal volgen en dat lobbywerk geen zin meer heeft. Ofwel wil ze gewoon druk zetten op haar regeringspartners om nog snel extra geld voor cultuur uit te trekken en zo de instellingen die uit de boot dreigen te vallen, van de ondergang te redden.Twee ervan zijn gevestigd of actief in onze regio: het Muziekcentrum van Dranouter, dat honderdduizend euro vroeg, en de vzw Ku(n)st, die een subsidie van 350.000 euro ambieerde. De vzw is gevestigd in Brugge, maar organiseert in de Westhoek de populaire kunstenfestivals Beaufort aan zee en Watou. De adviescommissie ziet in de festivals een gebrek aan visie. Dranouter wordt verweten te afgelegen te zijn en vooral een West-Vlaams publiek aan te trekken. Ook de link met het festival blijft het centrum parten spelen, hoewel de zakelijke link tussen de twee recent helemaal werd doorgeknipt.

Lokale steun

Het Muziekcentrum van Dranouter liet eerder al weten dat het zonder Vlaamse centen zijn activiteiten moet stopzetten. Het Vlaams aandeel in Watou (40.000 euro) kan makkelijk door de stad Poperinge en de provincie overgenomen worden, maar daarmee is het festival nog niet uit de brand. Geen subsidies meer voor de vzw Ku(n)st zou namelijk wel eens het einde van die vereniging kunnen inluiden en dus is er ook geen personeel meer om Watou te organiseren. Verschillende lokale politici willen het zover niet laten komen. "Dit komt hard aan, vooral voor de betrokkenen. Dranouter, Beaufort en Watou zijn te waardevol om zomaar te laten verdwijnen en dus zullen we een oplossing zoeken om tijdelijk of definitief de steun over te nemen. Maar daarvoor moet Vlaanderen dan wel een deel van haar centen aan de provincies delegeren", zegt provinciaal gedeputeerde voor Cultuur Gunter Pertry (sp.a) uit Ieper.

Onredelijk

Hetzelfde geluid bij Vlaams parlementslid Jan Durnez (CD&V), ook uit Ieper. "Dranouter wordt onterecht geviseerd omdat de commissie denkt dat het geld naar het muziekfestival gaat, maar dat is nonsens. Het verdict is nog niet definitief, de minister moet nog beslissen, maar het wordt wel moeilijk. Daarom zal er een ernstig debat moeten gevoerd worden over hoe instellingen die dan misschien geen Vlaamse, maar wel bovenlokale uitstraling hebben, blijvend kunnen gesteund worden. Daarvoor zal Vlaams geld naar de provincies moeten gaan, in het kader van de interne staatshervorming."Namens het Muziekcentrum van Dranouter reageert coördinator Melanie Scheys slechts kort omdat ze in het buitenland zit. "Ondanks al onze tegenargumenten, een volledig nieuwe structuur en nieuwe toekomstvisie is het oordeel opnieuw negatief en dat is echt onredelijk. Maar we blijven lobbyen."De derde grote culturele speler in de Westhoek, muziekclub 4AD uit Diksmuide, krijgt wel Vlaamse steun.
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