
Uitwijken



Uitwijken
Is sinds 2010 'on the road' en staat tot nu voor:

280 publieksdagen overal rond Brugge vol theatercoproducties, concerten,
Circusvoorstellingen, workshops, Kunstenroutes,...
Kortom: 
Een kwaliteitsvol cultuuraanbod tot in de voortuinen van buurtbewoners brengen.

Twee prijzen: De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Lokaal Cultuurbeleid (2011) en de Prijs 
van de Laagste Drempel door het Netwerk tegen Armoede (2017)

Telbare publieksmomenten en ontelbaar veel nieuwe ontmoetingen, en talloze kritische 
evaluatiemomenten

Uitwijken wil blijven pionieren in het culturele veld 
Uitwijken maakt deel uit van de Culturele Wijkwerking van Brugge Plus vzw



Uitwijken staat voor...

Verbinding

Door bewust op minder bereikte en bekende 
plekken te landen en zo verschillende buurten, 

publieksstromen en artiesten met elkaar in 
verband te brengen.

Door de vaak grote afstand van 
cultuuraanbod en maatschappelijk 

weefsel te verkleinen.



Uitwijken staat voor...

Openheid

Door in de openbare ruimte aandacht te hebben 
voor een kwetsbare en benaderbare opstelling 

van zowel infrastructuur als medewerkers en via 
de kunsten ontmoeting en betrokkenheid 

te stimuleren.

Door extra in te zetten 

om de niet-bereikten te bereiken



Uitwijken staat voor...

Kwaliteit

Door het brengen van een zuurstofrijk kunsten-
aanbod van degelijke, doordachte, 

maatschappijkritische makelij.

Door bewust 

kwaliteit voor te nemen op kwantiteit



De 3 prikken...
● Winterprik, Circusprik en de theaterprik

● veel lokale ontmoeting

● Laagdrempelige kennismaking met cultuuraanbod en Uitwijken

● ‘Makkelijk’ behapbare programmatie, 1 voorstelling + barwagen

● publieksbereik primeert op lokale betrokkenheid 

● 5 dagen op rij of in 2 weekends 5 tot 8 presentaties



De residenties

1. Een doorlopende werking, in 1 buurt, gedurende 1 maand en dit 5 keer per jaar 

2. Per residentie 10 programmapunten of activiteiten / 15 dagen bar 

3. Intensievere wijkwerking dankzij de langere aanwezigheid

Wat zijn “Residenties”?



De residenties
• Meer buurt en locatie-gericht programmeren

• Meer en duurzamere contacten te leggen

• Minder afschrikkend, duidelijker programma, permanentere spontane ontmoetingskansen

• Korte communicatie-keten: mond aan mond + leesbaar en behapbaar drukwerk

• Meer afzonderlijke publieksmomenten, meer verspreid in tijd

Waarom?



De residenties
● Samenwerking met sociale partners optimaler benutten > buurtcomitees, ocmw, lokale 

voorzieningen,

● Meer synergiën met culturele partners

● Nieuwe presentatievormen/samenwerkingen met artiesten en makers > Theatermakers 
Kunstenplatform, muziekanten

● Een nog lagere opstap naar cultuuraanbod en verbinding

● Rol als inspirator opnemen voor lokale initiatieven en Cupa's

● Mobiele karavaan beter benutten en nog meer evolueren naar een ‘tijdelijk, lokaal en mobiel 
cultuurhuis’

● Meer betrokkenheid met buurtbewoners en buurtnetwerken

De kansen?



De residenties
Programmeren

a. Vooraf geplande activiteiten (8/residentie)
• Coproducties: Artiesten meetrekken in eigen doelstellingen (worden 

vaak medewerker i.p.v. gast)
• Voortrajecten (oa met kunst-educatieve buurt-schoolprojecten)
• Publiek betrekken in verschillende stadia van een proces

b. Ad hoc programmatie (2/residentie)
• experiment/ persoonlijke drive werknemers
• flexibel (bewoners, plein, seizoen, …)
• flexibel naar veranderlijke tijden (bvb corona)

Hoe?



De residenties
Communicatie

• Rechtstreeks contact
• Meer wijkwerk = meer betrokkenheid
• meer bereiken met minder en leesbaarder drukwerk (eenvoudig en niet te veel in 

één keer, bvb per week)
• Zéker geen mensen afschrikken
• Het 'welkom heten' als centrale boodschap
• Website met programma en verhalen voor het door de jaren heen opgebouwde 

volgende (trouwe) publiek

Hoe?



De residenties
1. productioneel

• karavaan kan veelzijdiger ingezet worden voor onze werking
• mobiele bureau zorgt ervoor dat we ter plekke kunnen werken
• een residentieplanning verloopt als volgt:

• 5 maand op voorhand: opmaken jaarplanning
• 4 maand op voorhand: startvergadering voor vaste programmatie
• 1 maand op voorhand startvergadering voor ad hoc programma
• Week 1: opruimen/klaarzetten
• Week 2: Uitwijken ter plekke + neerstrijken in nieuwe buurt
• Week 3: Uitwijkenwerking ter plekke + wijkwerk + activiteiten
• Week 4: Uitwijkenwerking ter plekke + wijkwerk + activiteiten
• Laatste weekend: bulk van de presentaties

Hoe?



Prikken: Winterprik, Circusprik en de Theaterprik

1 voorstelling / avond + bar
17 locaties: tussen 150 en 450 = 5100 / jaar
Publieks-samenstelling: Lokaal + vanuit de hele stad

Residenties: 5 keer per jaar / 1 maand

8 vaste programmapunten: gemiddeld 200 = 1.600
Co-creatie trajecten: 30 (kunsteducatie in buurtschool)
2 ad-hoc programma: gemiddeld 50 = 100
15 barmomenten: per moment 20 = 300
Totaal publieksbereik per residentie: 2.000 
Totaal publieksbereik residenties: 10.000 / jaar
Publieks-samenstelling: Lokaal + vanuit de hele stad

Totaal publieksbereik Uitwijken per jaar: 15.100 unieke bezoekers

Publieksbereik Uitwijken
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