
“Basisvoorwaarde voor dat mede-eigenaarschap is gelijkwaar-
digheid”, vult Bart aan. “Ook al hebben deelnemers minder 
artistieke ervaring, toch moeten ze als vol worden aanzien.” Wat 
Passerelle dan ook doet. “Of ik nu met professionelen werk of 
met amateurs maakt geen verschil”,  zegt Pol. “We werken vol-
gens dezelfde methode, vanuit dezelfde vibe. Je neemt hen mee 
in een traject en soms ontdek je verrassende competenties. Het 
leukste voorbeeld was enkele jaren geleden met de OKAN-klas 
uit Kortrijk, een klas voor anderstalige jongeren die pas in België 
waren. Matheus, een jonge Braziliaan, had vooral oog voor alles 
wat techniek betrof. Uiteindelijk bediende hij de lichttafel ’on 
stage’ tijdens de voorstelling en bleek hij een natuurtalent. Nu 
helpt hij regelmatig als technicus bij andere projecten van Pas-
serelle. Het is een geweldige medewerker, met een enorme fo-
cus. Hij schrikt er ook niet voor terug om mij te corrigeren als ik 
tijdens een voorstelling al eens een verkeerde aanwijzing geef.” 

Zelfontplooiing

De laatste kernkwaliteit voor een participatieve kunstenprak-
tijk is het transformatieve, wat slaat op persoonlijke groei. “Op 
nieuwe talenten die je ontdekt”, zegt Bart “of op meer zelfzeker-
heid. Het slaat op iets individueels, al kan het onrechtstreeks 
ook effect hebben op ruimere schaal. Neem nu dat verhaal van 
Roubaix en die kinderen die naar het Ballet du Nord gaan. Ik kan 
me inbeelden dat dat ook een boost geeft aan de buurt. Dat 
de mensen daar een soort trots uit putten. Al valt het natuurlijk 
moeilijk te meten.”

Mede-eigenaar

Het participatieve aspect, de derde kernkwaliteit, draait om 
aandeelhouderschap, “om het deel nemen en deel hebben aan 
de voorstelling waar je als amateur aan meewerkt”, verduidelijkt 
Pol. “Het leunt aan bij het artistieke. Het is niet de bedoeling dat 
deelnemers braaf nadoen wat we hen voortonen. Ik ben geen 
leerkracht. Het is net de bedoeling dat ze in dialoog gaan, hun 
persoonlijkheid in de weegschaal gooien, hun meningen en 
ideeën delen, op zo’n manier dat ze mede-eigenaar worden van 
het eindresultaat.” 

Ook al hebben deelnemers minder 
artistieke ervaring, toch worden ze 
als vol aanzien.

Wie het (dans)schoentje past

Kunstelen of knutselen?

Dat een kunstenpraktijk artistiek een meerwaarde moet bieden 
– de tweede kernkwaliteit – lijkt vanzelfsprekend. Alhoewel. 

“In principe kan iedereen leren dansen, schilderen of acteren”, 
vertelt Bart. “Daar bestaan technieken voor. Het is gewoon 
een zaak om die technieken aan te leren. Maar daar gaat het 
dus niet om. Wij beschouwen een project artistiek als het de 
verbeelding prikkelt, als het de deelnemers helpt om een an-
dere taal te ontwikkelen. Onze samenleving is zeer verbaal. De 
kunsten bieden daarin een alternatief: een andere manier om 
over dingen te praten of om thema’s aan bod te brengen die 
we anders niet verwoord krijgen. Een artiest graaft ook dieper. 
Het gaat, kort samengevat, om het verschil tussen kunstelen 
en knutselen. Knutselen is iets ambachtelijks, iets maken dat in 
de eerste plaats esthetisch is. Terwijl kunstelen meer vertrekt 
vanuit het gevoel en vaak opzettelijk buiten de lijntjes kleurt.” 

“Bij Miroir, één van onze projecten” illustreert Pol, “hadden we 
even goed kunnen vertrekken vanuit een aantal dansfrasen die 
ik zou bedacht hebben. Ons uitgangspunt was de spiegel. Daar 
vallen wel wat bewegingen bij te verzinnen. We hebben
een spiegel in de klas gezet en de kinderen gevraagd wat ze 
daar bij dachten. Vonden ze het leuk om zichzelf zo te bekijken? 
Was het confronterend? Op basis van hun antwoorden hebben 
we verder gezocht en pas daarna zijn we hun ideeën gaan verta-
len in beweging.” “Daar komt het inderdaad op neer”, knikt Bart. 
“Verhalen, indrukken en interpretaties verzamelen en omzetten 
naar iets universeels, dat het publiek raakt.”

“Een eerste kernkwaliteit van een participatieve kunstenprak-
tijk is dat ze contextueel is”, vertelt Bart Rogé van Demos, “wat 
betekent dat je je als artiest of als organisatie vastzuigt in het 
maatschappelijk weefsel waar je werkt. Dat je na verloop van 
tijd deel gaat uitmaken van de wijk, de buurt of de stad waar je 
actief bent.”  
 
“Bij Passerelle is dat wellicht het duidelijkst merkbaar in 
Roubaix”, vertelt artistiek leider Pol Coussement. “Daar werken 
we ondertussen al vier jaar in een school in één van de meest 
achtergestelde buurten van Frankrijk. Aanvankelijk was dans 
iets voor meisjes en vonden ze Pol een rare kwast. Ondertussen 
is ons jaarlijks project iets waar de kinderen naar uitkijken, zowel 
de meisjes als de jongens. Twee leerlingen van het afgelopen 
jaar, een meisje én een jongen, starten dit jaar zelfs met een bal-
letopleiding aan het prestigieuze Ballet du Nord.” 

“Soms gaat het nog een stapje verder”, vertelt Bart, “en slagen 
artistieke projecten er in om mensen uit de buurt, die anders 
nog nooit met elkaar gesproken hebben, te verenigen. Een 
typisch voorbeeld hiervan is het schoolpersoneel en de buurt-
bewoners. Veel scholen zijn letterlijk afgesloten van de buurt, 
met een stevige poort. Ook figuurlijk is het een andere wereld. 
Binnen de muren gelden regels, normen en codes die heel 
verschillend zijn dan daar buiten. Artisitieke projecten kunnen 
die codes doorbreken en brengen leerkrachten en buren op een 
andere manier samen. Dat creëert openingen om bijvoorbeeld 
informeel de problemen van de wijk te bespreken.”

Een contextuele werking vraagt wel doorgedreven inspanning. 
“Je komt er niet met een éénmalig project”, zegt Bart. “Je bereikt 
het enkel via langdurig partnerschap.” Dat is waar ook Passerelle 
naar streeft. “Het interesseert Passerelle minder om honderd 
projecten te starten in evenveel scholen”, weet Pol. “Veel liever 
gaan we voor meer projecten, met meer diepgang, betere kwali-
teit en een grotere impact.” 

Over hoe Passerelle plots participatieve kunstenpraktijk werd

Demos vzw is een kenniscentrum dat onderzoekt 
hoe je kansengroepen nauwer kan betrekken bij cul-
tuur, jeugd en sport. In 2015 publiceerde Demos een 
Manifest voor participatieve kunstenpraktijk. Demos 
besloot een aantal culturele praktijken onder de loep 
te nemen en duidelijk te benoemen wat een partici-
patieve kunstenpraktijk is. Het onderzoek leidde tot 
vier kernkwaliteiten, waarin Passerelle zich wonderwel 
herkent. 

Wie het (dans)schoentje past… 

Oumèmah - tijdens Miroir Magique - volgt nu samen met Sabry balletles bij Ballet du Nord (Roubaix)

Alvyn, Monica, Maya & Mohammed tijdens de repetities van We Can Be Heroes

“Zo’n natraject wordt spijtig genoeg onvoldoende door de 
overheid ondersteund”, zegt Bart, “Impliciet en waarschijnlijk 
onbedoeld wordt het zelfs tegengewerkt. Culturele organisa-
ties krijgen massaal veel quota opgelegd. Ze moeten x-aantal 
projecten begeleiden, minstens zo veel jongeren bereiken,… 
allemaal ‘targets’ die soms in de weg staan van de kwaliteit, de 
impact en de diepgang van een project. Gelukkig zie ik daar 
langzamerhand verandering in komen en groeit het besef dat 
het beter kan. Ik beschouw het als een bijkomende laag in het 
transformatieve, dat niet enkel de deelnemers groeien en evolu-
eren, maar ook de culturele organisaties én de overheid.”

“Zelfs persoonlijke progressie kan je niet hard maken in cijfers”, 
zegt Pol, “al wil ik toch graag geloven dat we een paar jongeren 
flink op weg hebben gezet. Ik had het daarnet al over die jonge 
Braziliaan. Maar ik denk ook aan Monica uit Litouwen, uit een 
andere OKAN-klas. Die heeft ondertussen al meegewerkt aan 
een video-project van de stad Kortrijk en het buitenschoolse 
Passerelle-project WeCanBeHeroes. Zij was bovendien ook vrij-
williger tijdens de internationale bijeenkomst van DansPunt die 
Passerelle mee organiseerde. Dat zijn toch serieuze engagemen-
ten voor jongeren die nog maar pas in ons land wonen?”

Om jongeren verder te ondersteunen, denkt Passerelle al langer 
over natrajecten. “Want dat is vaak het probleem”, zegt Pol, “dat 
je met een project iets in gang zet, om te merken dat er niks op 
volgt. Jongeren haken af en de vooruitgang die je hebt geboekt, 
gaat verloren. Na vier jaar werking in Roubaix boek je resultaten 
maar met een project als WeCanBeHeroes betrek je OKANNERs 
in nieuwe projecten, contexten en uitdagingen. De goesting 
blijven prikkelen zet de jongeren aan om aan nieuwe projecten 
mee te werken of simpelweg hun opgedane ervaringen mee te 
nemen en te benutten.” 




