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Symposium
Zaterdag 20 oktober 2012
‘de Schelp’ - Vlaams Parlement Brussel

een initiatief van Davidsfonds, 
Masereelfonds, Rodenbachfonds, 
Vermeylenfonds en Willemsfonds

Hertogsstraat 6, 1000 Brussel 
(hoek Hertogsstraat – Drukpersstaat)

deelname
externen: € 25 p.p., leden cultuurfondsen: € 20 p.p.

In de prijs is begrepen: koffie/frisdrank, broodjeslunch, 
een deelnemersmap en deelname aan een geleid bezoek. 
Inschrijven voor 5 oktober 2012 
via bijgevoegde antwoordkaart Uw inschrijving is pas 
definitief na ontvangst van alle nodige gegevens én de 
betaling. Het aantal inschrijvingen is beperkt. 

BereikBaarheid 
De gebouwen van het Vlaams Parlement liggen op 
ongeveer een kwartiertje wandelen van het treinstation 
Brussel-Centraal, op 200 meter van de metrohalte 
Madou en op 400 meter van de metrohalte Kunst-Wet.  
Als u met de wagen komt, dient u er rekening mee 
te houden dat parkeerplaatsen in Brussel schaars en 
duur zijn. De dichtstbijzijnde parkeergarage is Parking 
Scailquin, Scailquinstraat 61 te 1210 Sint-Joost-ten-
Node (400m wandel afstand van het Vlaams Parlement).  

De publieke omroep  
en zijn culturele opdracht.

August Vermeylenfonds



Het Davidsfonds, het Masereelfonds,  
het Rodenbachfonds, het Vermeylenfonds en  
het Willemsfonds nodigen u uit op het symposium

Een plan C 
voor de VRT
De publieke omroep  
en zijn culturele opdracht.
Zaterdag 20 oktober 2012
‘de Schelp’, Vlaams Parlement Brussel

Met dit symposium bieden de vijf Vlaamse 
cultuurfondsen u een uniek programma aan over 
de culturele opdracht van de publieke omroep.  

Namens de VRT licht gedelegeerd bestuurder  
Sandra Depreter de visie van de publieke omroep 
op zijn culturele opdracht toe. 
Gespecialiseerde academici geven hun mening over 
de culturele opdracht van een publieke omroep.  
Vertegenwoordigers uit de cultuursector vertolken 
hun verwachtingen ten aanzien van de publieke 
omroep.  

Tussendoor is er ruimte voor debat en reflectie.  
De minister van media, Ingrid Lieten, staat in voor 
het slotwoord.

Na de lunch kunt u in de namiddag deelnemen aan 
een geleid bezoek. 

Kortom, een boeiend programma waarop u van 
harte bent uitgenodigd.    

Programma:
moderator: 
 · Annabel Van Nieuwenhuyze, Cobra TV

9.30u ontvangst

10.00u verwelkoming

 · Jan Peumans, voorzitter Vlaams Parlement

inleiding namens de cultuurfondsen
 · Dany Vandenbossche, voorzitter Vermeylenfonds

de publieke omroep over zijn cultuurprogrammatie 
 · Sandra Depreter, gedelegeerd bestuurder VRT

academische reflecties over de rol van de openbare 
omroep inzake cultuurspreiding:
 · prof. Hilde Van Den Bulck, departement communicatie-
wetenschappen Universiteit Antwerpen

 · prof. Daniel Biltereyst, vakgroep communicatie-
wetenschappen Universiteit Gent, directeur Centre for 
Cinema and Media Studies

 · prof. Katia Segers, vakgroep communicatie-
wetenschappen Vrije Universiteit Brussel, directeur 
Centrum voor Media en Cultuurstudies 

11.25u koffiepauze

11.40u de cultuursector aan het woord

 · Dirk Verbist, directeur FOV,  
federatie sociaal-cultureel werk

 · Hugo Vanden Driessche, voorzitter oKo,  
Overleg Kunstenorganisaties

 · Koen Van Bockstal, directeur Vlaams Fonds  
voor de Letteren

 · Dirk De Wit, directeur BAM, Instituut voor beeldende, 
audiovisuele en mediakunst

 slotwoord

 · Ingrid Lieten, viceminister-president van de 
Vlaamse Regering en Vlaams minister van Innovatie, 
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

12.30u broodjeslunch

14.00u namiddagprogramma met geleide bezoeken

 · Vlaams Parlement, geleid bezoek aan de kunstcollectie

 · Vlaams Parlement, geleid bezoek  
over de politieke  werking van het parlement

 · Kunst in de metro, geleid bezoek per metro  
aan  verschillende metrostations

 · Koninklijke Vlaamse Schouwburg, geleid bezoek  
achter de schermen

 · Paleis voor Schone Kunsten, geleid bezoek  
achter de schermen


