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Art is not  
what you see,  

but what you make 
others see.

Edgar Degas

Dit is een interactief magazine, je kan op  
de foto’s en onderlijnde paarse woorden  

klikken om doorverwezen te worden. 

“
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Je zal het meteen merken, de nieuwe  
editie is anders, en dat is met reden!  
Gezien de kost voor een gedrukt  
magazine nogal hoog is, maar de aan-
dachtspanne van een online lezer 
kort, heb ik de keuze gemaakt om de 
print-editie te spreiden over 2  gratis 
online magazines.  
Ook wil ik het graag hebben over waar de naam  
AROMA vandaan komt. Het verhaal begon in 2011 toen ik 
reclame zag over koffie, waar de heerlijke aroma’s en  
smaakbeleving centraal werden gezet. Het idee viel mij 
te binnen: als ik ooit een magazine begin, dan moet 
ze AROMA heten. Ik ben ergens wel verwonderd, dat 
ik nog steeds gepassioneerd ben door events, kunst, 
cultuur en samenwerken met artiesten. Hierover 
gaat ook ons toegepast interview met Bram 
Verstappen over het boek “Grit” van Angela Duckworth. 
Ik lees graag en ik pas graag mijn net verworven 
kennis toe op de levens van de mensen rondom mij. 
Ik hoop dat deze onconventionele boekbespreking 
zal aanslaan!  
Daarnaast hebben we ook een column toegevoegd 
van Lindsi Dendauw, laat ons zeker weten wat jullie 
ervan vinden! We praten ook met Brugse cultuurcoach  
Bart  Vanduyver, jawel, mijn neef! Met internationaal 
artieste  Hélène Planquelle en met rondreizend jongleur 
en circusartiest Jordaan De Cuyper.   
Wij vonden het heerlijk met al deze mensen te 
praten, hopelijk beleef jij even veel plezier aan het 
lezen van wat zij te vertellen hebben!  
 
Eline Vanduyver     
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Jordaan De Cuyper is naast professioneel jongleur ook betrokken 
bij verschillende organisaties die straattheater en circusacts  
promoten over heel de wereld. Met zijn nieuwe voorstelling  
“De Cuyper vs De Cuyper” gaat hij tegen zijn broer strijden in  
verschillende zelf uitgevonden disciplines en breekt hij door het  
conventionele belevingspatroon van wat circus en theater horen 
te zijn! Zijn  interesse bestaat eruit een eigen taal te  ontwikkelen 
met beweging en jongleren die hij zelf uitvindt  samen met zijn 
broer. Wanneer ik met hem afspreek, kom ik in een gekraakt 
pand terecht met een tuin die vol staat met verschillende 
kleine caravans en een grote omgebouwde bus, waar Jordaan 
op mij staat te wachten.  

JORDAAN DE CUYPER5
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“ Als ik in Frankrijk zeg dat mijn beroep  
artiest is, dan vragen ze niet  

wat mijn “echte job” nu eigenlijk is. ” 

https://www.dcvsdc.com/


Het eerste wat ik toch dien te  
vragen, hoe ben jij beginnen 
kraken?   
Om de overduidelijke financiële  
reden uiteraard. Ik had niet veel geld 
en ik wou wel voor mijn artiesten 
carrière gaan. Om te kunnen jong- 
leren heb je ruimte nodig, die had 
ik niet. Toen ik in 2006 terugkwam 
uit Vietnam, waar ik circusles heb 
gegeven voor een jaar, zijn ik en 
mijn broer op een pand gestoten 
in het centrum van Gent waar een 
trainingszaal in zat. Daar heb ik 8 jaar 
gewoond. Ik had zo een trainings- 
zaal tot mijn beschikking en ik heb 
daar soms tot 12uur per dag in  
zitten oefenen met mijn collega’s 
en mijn broer. Ik heb er bewust 
voor gekozen om een stuk van mijn 

leven aan te passen, ik ben niet 
materialistisch. Ik heb bewust voor 
het kraken gekozen want het loste 
twee problemen op: ik diende geen 
huur te betalen en ik had 24/7 
een open trainingszaal.   
 
Heeft dit ervoor gezorgd dat je 
de stap naar een professionele 
carrière kon uitbouwen?  
Toen ik terugkwam uit Vietnam, was 
mijn broer toevallig aan het touren 
met een circusvoorstelling en er was 
iemand uitgevallen. Ik had de vraag 
gekregen om de rol over te nemen 
van hun 3e man. Ik ben daar echt 
met m’n gat in de boter gevallen 
eigenlijk, want er zijn heel veel  
artiesten die veel moeite doen om 
een professionele voorstelling te 

JORDAAN DE CUYPER 6
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Canada en Frankrijk. In deze landen 
heeft het publiek een nauwere 
geschiedenis met circus, die is echt 
anders dan de Belgische.   
 
Waar is je beste speelervaring 
al geweest?  
Het allerbeste publiek en de meeste 
kwaliteitsvolle circusfestivals zijn in 
Frankrijk. Eigenlijk zitten wij met 
onze nieuwe voorstellingen meer 

maken en ik ben kunnen beginnen 
aan iets dat al aan het rollen was. 
Het kraakpand heeft er wel voor  
gezorgd dat ik de ruimte had om  
zoveel te jongleren als ik wilde, 
door de oefenruimte die altijd ter  
beschikking  was. Toen ik daar woonde 
begonnen we met een nieuw project, 
compagnie ea eo, waarmee we onze 
eerste zaalvoorstelling maakten. 
    
Kun je ons wat meer vertellen 
over de Compagnie ea eo?   
We hebben deze opgericht om  
onze eerste voorstelling te  maken, 
‘M2’’, een voorstelling die heel 
erg aansloeg. We hebben ermee 
kunnen optreden over heel de  
wereld, in Rusland, Canada, 
Zuid-Amerika, Tahiti, echt overal! 
Deze voorstelling loopt niet meer, 
we touren nu nog met de voor- 
stelling “All the fun”. Deze is tevens 
ook de voorstelling waar ik het  
meest trots op ben. We hebben hem 
al 200 keer gespeeld en ik ben hem 
nog altijd niet beu en dat zegt veel. 
Die voorstelling is echt, meer een  
ritueel rond ons eigen jongleren en  
dat is ook wat er zo leuk aan is. 
     
Ik wist niet dat Circus zo 
iets globaal was?  
De grote circus landen zijn Rusland, 

“ We werken niet 
met een regisseur 
maar we maken  

alles samen  
en beslissen alles 

samen. ”
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tot stand komt. Wij noemen dat 
een creation collective. We werken 
niet met een regisseur maar we 
maken alles samen en beslissen 
alles samen. Dat is een heel lang 
proces maar op het einde van het 
verhaal ben je als groep wel super 
tevreden van wat je gemaakt hebt. 
Zo eindig je na de creatie met een 
voorstelling waar je volledig kunt 
achter staan, en ook de anderen 
hebben dezelfde agenda.  
 
Dus de voorstellingen worden 
georganiseerd via een VZW, hoe 
ziet jouw statuut eruit?   
Ik werk via SMART, ik heb er even 
over nagedacht om zelfstandig te 
worden maar ik zit echt goed bij de 
structuur die SMART mij kan bieden. 
Zij regelen al de administratie 
voor mij en ik hoef mij nergens van 
aan te trekken. Ik ben eigenlijk in- 
geschreven als werknemer op pro-
jectbasis. Ik wordt enkel betaald 
als er geld binnenkomt. Ik geef niet 
veel om geld dus ik betaal graag 
voor dergelijke dienst. Als ik maar 
kan doen wat ik graag doe.   
 
Ik had vernomen dat jij ook geen 
enkele opleiding gevolgd hebt 
voor jongleren?  
Inderdaad, en ik merk ook wel 

dan 1/3e van de data in Frankrijk. Zij 
hebben een grote geschiedenis van 
circus en straattheater en er is ook 
meer respect voor circusartiesten. 
Als ik in Frankrijk zeg dat mijn beroep 
artiest is, dan vragen ze niet wat mijn 
“echte job” nu eigenlijk is.   
 
Wat trekt jou zo aan aan het 
circusleven?   
Bij theater of moderne dans hoef 
je niet na te denken over je decor 
of over de techniek. De zaal wordt 
klaargemaakt voor jou en je dient 
enkel je kostuum aan te trekken 
en te spelen. Wat mij aantrekt aan  
circus is dat je daarnaast ook zelf  
het decor dient op te zetten en dat  
je zelf kan nadenken over de techniek 
van de voorstelling. Je bent veel 
meer betrokken bij het volledige 
verloop over hoe zo een voorstelling 

“ Bij mij gaat het om 
mijn gevoel. ”

http://www.cieeaeo.com/


dat ik een andere mentaliteit heb 
dan degenen die naar een school  
gegaan zijn. Zij zijn vaak bezig met 
het opbouwen van een portfolio  
en hebben meer oog voor de  
productiewaarde van de voor- 
stelling. Bij mij gaat het om mijn  
gevoel. Ik vind het ook wel leuk om 
selfmade te zijn, het geeft mij in 
zekere zin meer vrijheid in mijn 
creatief denken.   
 
Welk advies zou jij geven aan  
andere beginnende circus- 
artiesten?   
Heel veel artiesten die afstuderen 
aan een circusschool willen een  
zaalvoorstelling maken, maar je 
leert veel meer door een straat- 
voorstelling te maken. Je hebt meer  
speelkansen en de dingen die je 

JORDAAN DE CUYPER9
PARTS OF CIRCUS

 
 
 

Parts Of Culture - AROMA Magazine

maakt worden dan beter door het 
opbouwen van speelervaring. De 
dag van vandaag beginnen met  
een zaalvoorstelling, in een maat- 
schappij waar er voor cultuur 
minder en minder geld is, is meestal 
geen goed idee. Met een straat- 
voorstelling doe je tenminste op 
een snel tempo veel  ervaring op. 
    

Copyright by Bart Grietens 

Meer weten over Jordaan? 
Klik hier! 

facebook.com/jordaan.decuyper
https://www.dcvsdc.com/
http://www.cieeaeo.com/ 
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Love Toxic
And maybe love can be sometimes too much, 
making mistakes to love you harder

Being here too long, it became exhausting
Saying the right words, it spoke softer

And a holding hand, it felt noxious

Fighting for your happiness, in pain
Just to see the people  you love, loving you 
again

Not every wave will come as hard as the other, 
but the biggest wave always comes  hardest.
 

- Pocahanti
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Hélène Planquelle is a French self-taught painter who also works as 
a translator specialized in art for galleries, museums, auction houses 
and art magazines. Besides providing a steady source of income, 
her work as a translator is also a source of inspiration for her  
artistic production. We had an interesting talk about her journey 
in becoming a professional artist.      

“ I worked on  
finding my own 

voice. ”

HÉLÈNE PLANQUELLE11
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When did you decide to build 
your life around art? 
When I graduated in 2015,  I already 
knew I wanted my life to be about 
art, but I had no clue 
on how to get there 
and how to become 
financially viable as an 
artist.  

So your biggest concerns were 
about financial viability? 
It’s a big part of it of course. A 
couple of years ago, making art 

wasn’t a source of income, I didn’t 
have many artist friends, nor an art 
network. If you don’t earn money 
with your art, you need another  

job to pay the bills, 
which means you 
can’t put as much time 
into your practice 
as desired.  
 

What did you do first? 
The most important thing was to 
have a solid body of work. At the 
time, my painting skills were not 

https://www.heleneplanquelle.com/
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matured, so I worked on finding my 
own voice as an artist, as well as my 
online visibility. Having no connec-
tions in the art world, I really didn’t 
know where to start, so I joined a 
collective of artists. Being part of 
an artistic structure and receiving  
professional feedback was very 
valuable.  
 
Was joining the artist collective 
the kickstart you needed in your 
artistic career?  
Yes! Thanks to the collective, I had 
my first exhibition in 2017. Having 

insights into the art world and  
receiving feedback on my work was 
really important to grow, not only in 
making art but also in my understan-
ding of the art market. The collective 
was the first step towards becoming 
a professional artist. 
 
You were not completely satisfied 
with this collective?  
Unfortunately, after a few years, 
the collective became quite a bit 
of a strain. It was holding me back  
because I felt dependent on my 
agent. At that point, it was kind of 
a wake-up call as I realized I had no 
agency over my own career. I was 
making the art, so I should have 
been earning the money and making 
decisions for myself. I decided to  
leave the collective two years ago 
and take matters into my own hands. 

How do you manage your artist 
career without the collective? 
Today, I try to find the right balance 
between my activities. I’m a trans-
lator and my education gets me a 
relatively steady income. Besides, 
I can freelance so I am totally free 
with my schedule. Having a steady 
income gives me the time and space 
to develop my artist career. But I 
don’t need to sell my art, which gives 
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“ The most  
important thing was 
to have a solid body 

of work. ”

https://www.instagram.com/p/B9GOK4VooSi/


and reducing my hours working 
as a translator to the minimum. 
When it comes to painting, there is 
no magic! If you don’t put in the 
time, your work is less deep, 
less mature, less conceptual, 
less technical. The more time I can 
dedicate to my art practice, the 
better it will be, because my works 
will be more elaborated. 

What do you mean with  
“more elaborated”? 
When I’m creating, it’s like I am in a 
flow state. I am engulfed in the way I 
feel and see the world. It’s a bit meta, 
because my paintings are about  
relationships and the reason I create 
is really all about human connection. 
It’s my obsession in life, I have to dig 
deep into my own emotions and  
really think things through.  

If I understand you correctly, 
you create because you want to 
understand your own emotions?
My work conveys my own way of 
seeing the world, and it’s also my 
way of bonding with people. It’s like 
I’m bringing people closer. When I 
manage to put what I have inside on 
the outside and people react to it, 
it’s like we reach common ground, 
we truly connect. The topics that 

me freedom in a way. The good 
thing about having another job 
that pays the bills is that I’m not a 
slave to the art market.  

So you are happy combining 
both your work as a translator 
and your artistic production?
I would like to get to a place whe-
re my art making makes at least 
half of my income. I would feel 
more comfortable dedicating 
more time to my art practice, 

HÉLÈNE PLANQUELLE13
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“ The reason I  
create is really all 

about human  
connection. ”

https://www.instagram.com/p/B6yGkMvoTlj/
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“ We are all bound by these fundamental and 
intimate experiences; and sharing them is a 

way to connect and overcome hardship. ”

https://www.instagram.com/p/B6yGqS-oSmu/
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I’m trying to tackle are somewhat 
uneasy and painful. My work is an 
attempt to sublimate complex and 
sometimes painful experiences 
you can do nothing about. You live, 
you love, you cry, you hurt, and 
overall, it ends pretty badly. We 
are all bound by these fundamental 
and intimate experiences, and 
sharing them is a way to connect 
and overcome hardship. 

Can you give an example of this?
Yes. An entrepreneur who was  
genuinely touched by my work and 
made his first ever art purchase 
with me. We had a long talk about 
what the artwork meant and  
represented, both for him and for 
me. He could really relate to the 
content of the work on a personal 
level, which explored the part of 
violence within every relationship. 

 
“ Don’t wait for 

things to happen, 
make your own rules 
and make room for 
you in the world! ”

 
And how does your art reflect  
that? 
I am not trying to bring a solution to 
people’s misfortune in life, because 
often there isn’t any. But art is a way 
to transform these experiences.  
Putting tough and hard realities  
under an aesthetic and creative 
light is a way to cope with them.  
If you make nothing out of it, life can 
feel painful and senseless. But making 
art is a way to transform nonsense 
into meaning. There is a therapeutic 
side to it for me and others. Dostoye-
vsky once wrote that “beauty 
-would- save the world”. To me,  
beauty can in fact redeem the  
harshness of reality. Aesthetic 
experience is a very powerful 

https://www.instagram.com/heleneplanquelle/


 
Want to see more? Click here! 

www.heleneplanquelle.com 
instagram.com/heleneplanquelle/
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social media is key and it is a way to 
build direct relationships with your 
audience and reach out to potential 
buyers. You’re not going to “get  
discovered” out of the blue. There 
is a lot of work getting to that point. 
Artists who are against social media 
or the art market system in general 
are not doing themselves any favor. 
You have to start getting that  
entrepreneur mindset if you want to 
become a professional artist. Don’t 
wait for things to happen, make your 
own rules and make room for you 
in the world! If you don’t, who will? 

tool for change.  
   
What advice would you 
give to starting artists? 
Today, artists have more agency than 
ever over their own career. Now you 
don’t necessarily need a gallery to 
be an artist. You can totally exist on 
your own! Of course, you need to be 
openminded and ready to learn new 
skills, like online communication 
and marketing, even web mastering 
and graphic design. But in the end, 
it’s very empowering and it means 
you can rely entirely on yourself. 
Instagram is a great example: it 
is a self-curated gallery and now 
also an e-commerce platform! I’m  
investing in it a lot because it’s a real 
step-up tool to develop your career, 
as visibility is everything. Being on 

https://www.instagram.com/p/B52i_CbI5Sp/
http://www.heleneplanquelle.com
https://www.instagram.com/heleneplanquelle/
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Titel: Geboortekaartje Lara Ivvi Van Loo 
Artiest: Didi 

Releasejaar: 2020 
Aan het woord:  
Eline Vanduyver



Er is er één geboren en dat is mijn nichtje Lara, ja van 
Lara Croft. Op 23 mei, de dag na mijn verjaardag, heeft zij  
voor het eerst het levenslicht gezien. Mijn zus en haar  
vriend vonden het een leuk idee om een  kunstwerk te 
laten maken voor op hun geboortekaartje te printen.  
Ik vond dit uiteraard een prachtig idee en het resultaat 
is zo bewonderenswaardig mooi dat ik het wel moest  
delen met jullie! 
De tekening vertelt het verhaal van Stijn en Lore, hun liefde 
voor elkaar, de uitdagingen die zij ervaren hebben om 
zwanger te kunnen worden, tot de geboorte van Lara 
waar zij eigenhandig haar toekomst schildert op het  
canvas van haar leven met als achtergrond haar  
sterrenbeeld.

De artiest Didi kan alvast stellen dat er op het internet 
zo goed als geen referenties van eerdere noemens-
waardige werken te vinden zijn. Deze artiest werkt 
voorlopig enkel in opdracht van vrienden wegens tijds-
gebrek, maar gaat zich in de nabije toekomst volledig 
toeleggen op zijn talent. Zijn werken kiemen nu vanuit 
zijn vriendschap of liefde voor een selecte club van  
mensen die ontvankelijk zijn voor wat hij te bieden heeft. 
Voor hem de ideale voedingsbodem voor zijn inspiratie 
en een prima gelegenheid om af te dwalen vanuit  
realiteiten die hem vaak ontzettend bevreemdend lijken. 
 
 
 
      
Heb jij een kunstwerk in jouw leven waar je maar niet  
genoeg van kan krijgen? Of waar een mooi verhaal 
aan vasthangt? Laat het ons zeker weten en dan kan 
jij in ons magazine komen!  

ELINE VANDUYVER 18
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Kun jij ons uitleggen wat 
jouw functie als cultuurcoach 
inhoudt bij het Cultuurcentrum 
van Brugge? 
In mijn functie van cultuurcoach, 
kan bij mij terecht met vragen over  
cultuur en cultuur-
beleving. Van “wat 
is er te doen deze 
week” naar “hoe richt 
ik een vzw op” en 
“waar vraag ik mijn 
subsidies en vergun-
ningen aan”. Mensen 
kunnen mij tele- 
fonisch contacteren, via e-mail of we 
maken een afspraak. Er is ook een 
doorverwijsfunctie aan verbonden 

Bart Vanduyver werkt bij Cultuurcentrum Brugge als cultuurcoach.  
Hij leidt het Brugotta-project, dat podiumkansen biedt aan lokaal  
talent. Daarnaast is hij betrokken bij het oprichten van verschillende 
platformen voor jonge creatievelingen door al hun vragen te 
beantwoorden en hun in contact te brengen met de juiste 
persoon of organisatie. 

BART VANDUYVER 19
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voor meer specifieke vragen zoals 
bijvoorbeeld over wetgeving of  
dergelijke. Ik weet bij welke  
organisaties je terecht kan en ik 
volg het dossier ook op. Met het  
Brugotta-project kan ik ook  

bepaalde mensen 
rechtstreeks helpen.

Wat is Brugotta?  
Brugotta staat voor 
Bruges Got Talent. In 
2010 onstond er vanuit 
de toenmalige Brugse 
dienst cultuur een 

werking rond amateurkunstenaars. 
Sinds 2016 werd die werking  
ondergebracht bij Cultuurcentrum 

“ Iedereen met 
een creatief ei,  

kan bij ons  
terecht. ”

Copyright by Michel De Pourcq 

https://www.ccbrugge.be/
https://www.ccbrugge.be/agenda/themas/36/BRUGOTTA/
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Brugge en besloten we niet meer te 
spreken over amateurkunsten maar 
wel over lokaal talent. De projecten 
werden gebundeld onder het label 
‘Brugotta en we besloten ons vooral 
op beeldende kunstenaars en pop- 
en rockmuzikanten te richten.

Waarom hebben jullie gekozen 
voor die doelgroepen? 
Het viel ons op dat deze kunst- 
vormen minder gedragen worden 
door het verenigingsleven. Als je  
bijvoorbeeld graag in een koor wil 
zingen dan heb je daar verschillende 
organisaties voor, maar bij deze  
doelgroep ontbrak een degelijk 
netwerk. 

Waar kunnen mensen voor 
terecht bij jou? 
Iedereen dat met een creatief 
ei zit, kan bij ons terecht! Voor  
Brugotta is het belangrijkste dat er 
een link is met Brugge en er moet 
minstens 1 betrokken persoon 
geboren zijn of wonen in Brugge, 
of hier naar school gaan. 

Hoe gaat dit in z’n werk? 
Je kan contact opnemen door een 
mailtje te sturen naar brugotta@
brugge.be. Je kan ons een link 
meesturen naar je webpagina of 

“  
De aanwezigheid 
van publiek, die  

lokaal talent  
een warm hart  
toedragen,  is  

evengoed belangrijk. 
” 

je portfolio of je voegt deze toe in 
een bijlage. We proberen zeer laag-
drempelig te werken, dus het aan-
meldingsproces is heel simpel. Wij 
overlopen dan samen met jou of je 
groep wat wij kunnen presenteren. 
We hebben een aantal concepten 
en we programmeren dan de bands 
of artiesten die het meest in de  
concepten passen die we aanbieden. 
Niemand wordt verplicht om iets 
te doen, wij bieden bepaalde zaken 

Copyright by Michel De Pourcq 

https://www.ccbrugge.be/
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waarin we blanco platenhoezen 
hebben aangeboden en waar  
artiesten deze vrij konden invullen. 
Het is heel laagdrempelig en zo kun 
je creativiteit aanwakkeren op alle 
niveaus van het artiestenbestaan. 
    
Voorzien jullie ook iets voor 
de professionele beeldende 
kunstenaars? 
Voor de gevorderde kunstenaar 
hebben wij de tweejaarlijkse wed-
strijd SANT met een professionele 
jury die een aantal geselecteerden 
kiest. Hier dienen artiesten een à 
twee kunstwerken in waaruit een 
jury live kunstenaars selecteert. Met 
de geselecteerden bouwen we dan 
een groepstentoonstelling waar de 
artiesten ook in de prijzen kunnen 
vallen. SANT vindt dit jaar plaats in 
september en gaat door in de Hallen 

aan en je ziet dan wel of het past bij 
wat jij wil doen. We waken ook wel 
over een bepaalde kwaliteit. We  
programmeren niet alles en  
iedereen die zich aandient, 
daarvoor hebben we ook niet 
genoeg podiumkansen. 

We hebben het nu vooral over 
muziek, wat bieden jullie aan voor 
beeldende kunstenaars? 
Dit is afhankelijk van op welke manier 
de kunstenaar zichzelf ziet. Gaat 
het om een hobbyist? Of eerder 
iemand aan de rand van het pro-
fessionele? Wij bieden voor beide 
groepen projecten aan die creatief 
kunnen ingevuld worden. 

Kun je ons een voorbeeld geven 
van dergelijk ander project? 
Ja, we hadden onlangs een project 

“ We proberen zeer laagdrempelig te werken, 
dus het aanmeldingsproces is heel simpel. ”

https://www.ccbrugge.be/agenda/976//Brugotta_Awards_2020/
https://www.ccbrugge.be/nieuws/154/Oproep_SANT2020/
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Meer weten over het  

Cultuurcentrum van Brugge? 
Klik hier!  

https://www.ccbrugge.be 
https://www.facebook.com/Cul-

tuurcentrumBrugge/ 
 

Meer weten over Brugotta? 
Klik hier!  

ccbrugge.be/brugotta
facebook.com/Cultuurcentrum-

BruggeBrugotta/
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van het Belfort. Daarnaast bieden we 
ook elk jaar een artist residency 
aan in het cultuurcentrum. Dit jaar 
was dit Geertje Vangenechten en 
volgend jaar Sylvie De Meerleer. 
Die kunstenaar maakt dan wer-
ken voor het cultuurcentrum en 
krijgt werk aangeboden voor pro-
jecten op verschillende niveaus.

Welke boodschap zou jij graag 
nog willen meegeven aan 
artiesten in Brugge? 
Voor ons is het belangrijk dat de  
lokale muzikant en lokale kunstenaar 
gezien wordt. De aanwezigheid 

“ Durf ontdekken 
wat er in je eigen 

stad is aan creatief 
talent. ” 

van publiek, die lokaal talent een 
warm hart toedragen, is evengoed  
belangrijk. Dus wij hebben nood 
aan mensen die geïnteresseerd zijn 
in wat er gebeurt in de stad. Ik zou 
graag een oproep doen aan iedereen 
om onze facebookpagina te volgen 
of een kijkje te nemen op www.cc-
brugge.be/brugotta. Het bieden 
van presentatiekansen aan lokaal 
talent is één ding, maar het is 
natuurlijk ook belangrijk dat er  
publiek komt naar onze vele  
projecten. Durf ontdekken wat er 
in je eigen stad is aan creatief 
talent. 

https://www.ccbrugge.be
https://www.facebook.com/CultuurcentrumBrugge/
https://www.facebook.com/CultuurcentrumBrugge/
http://www.ccbrugge.be/brugotta
https://www.facebook.com/CultuurcentrumBruggeBrugotta/
https://www.facebook.com/CultuurcentrumBruggeBrugotta/
https://www.geertjevangenechten.be/
https://www.sylviedemeerleer.com/
https://www.ccbrugge.be/nieuws/154/Oproep_SANT2020/
http://www.ccbrugge.be/brugotta
http://www.ccbrugge.be/brugotta


In Parts Of Books kijken we hoe de concepten en kernideeën 
van een boek toe te passen zijn op het leven en werk van 
een professional in de creatieve sector.  
We bijten de spits af met het boek “Grit” van Angela Duckworth.  
Zij stelt dat het geheim van succes niet enkel komt door talent, 
maar door grit: een speciale mix van passie en doorzettings- 
vermogen, die ervoor zorgt dat men lange-termijn doelen kan halen. 
“Gritty people” zijn mensen die op lange termijn de juiste  
hoeveelheid motivatie en determinatie kunnen opbrengen om, ook 
wanneer het moeilijk gaat en alles bergafwaarts lijkt te gaan, te 
blijven doorzetten en gepassioneerd te blijven over wat ze doen. 
Ons potentieel of natuurlijk talent is één ding, maar wat 
we ermee doen is iets anders.   
We spraken hierover met zanger en songwriter Bram Verstappen.  

“ Ons potentieel is één ding.  
Wat we ermee doen is een ander verhaal. ” 

Angela Duckworth 

BRAM VERSTAPPEN - GRIT23
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Bram, spreekt het concept van 
Grit jou aan?  
De combinatie van een fulltime job 
als leerkracht met dan daarnaast  
optredens geven en een cd  
opnemen, dat was toch even op de  
tanden bijten. Ik kan mij inbeelden 
dat dit ook een deel is van wat er 
met Grit bedoeld wordt? 
 
Inderdaad! In Grit stelt Angela 
ook dat je enkel grit kunt ont-
wikkelen met de juiste mensen 
rondom je. Is dat iets wat bij jou 
ook het geval was?  
In zekere zin wel. Ik had niet echt 
een plan om iets met mijn muziek te 
doen. Ik trad regelmatig op, maar ik 
heb de juiste mensen op het juiste 
moment leren kennen om er ook 
werkelijk iets mee te doen. En 
daarvoor prijs ik mezelf heel  
gelukkig!  
 
Kun je ons daar een voorbeeld 
van geven? 
Wel, mijn eerste CD “Zever,  
Zalving en een Zeemanslied” is  
eigenlijk door toeval kunnen  
opgenomen worden. Ik had Lukas 
Grymponrez en Maarten Viaene 
leren kennen via Jonas Deketeleare, 
die ik dan weer ontmoet heb op een 
bouwbeurs. Jonas, Lukas en Maarten 

zijn de mensen achter Template 
Studio in Waardamme, dat toen 
net was opgericht. Zij boden mij een 
heel mooi vriendschappelijk voorstel 
aan omdat zij de studio zelf nog 
moesten leren kennen. Ik ben heel 
tevreden over die samenwerking 
en ik kan stellen dat ik zonder hen 
mijn CD niet gemaakt zou hebben.

BRAM VERSTAPPEN - GRIT 24
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“ Dat was toch even 
op de tanden 

bijten. ” 
 

Bram Verstappen 

https://bramverstappen1.wixsite.com/meermens/media
https://bramverstappen1.wixsite.com/meermens/media
https://www.facebook.com/Templaterecordings/
https://www.facebook.com/Templaterecordings/
https://www.facebook.com/meermens/
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iedereen weet waar ik mee 
bezig ben. Omdat iedereen in mijn 
omgeving mee uitkijkt naar het  
resultaat, motiveert mij dat om mijn 
projecten af te werken.  
 
Angela heeft het over een  
dagelijkse discipline die je nodig 
zou moeten hebben om succes- 
vol te kunnen zijn, kun je je vinden 
in haar uitspraak? 
Niet bewust, maar in zekere zin kan 
ik dit begrijpen. Ik tokkel wel vaak 
op mijn gitaar. Ik neem dat niet  
altijd op, ik doe daar niet altijd iets 
mee, maar het is een feit dat ik  
praktisch dagelijks bezig ben met 
muziek. Soms is dat ook gewoon 
iets zingen of een zinnetje dat in m’n 
hoofd zit. Nu ik erover nadenk kan ik 
toch wel zien dat ik er eigenlijk echt 
wel dagelijks mee bezig ben.  
  
Volgens Grit kun je pas weten 
dat je gritty bent na een tiental 
jaar. Doorzettingsvermogen kun 
je namelijk niet meten op korte 
termijn. Hoe lang ben jij al bezig 
met gitaarspelen en liedjes 
schrijven? 
De eerste keer dat ik een gitaar 
vastgepakt heb, zat ik in het 
tweede middelbaar. Ik ben be- 
gonnen met 3 gitaarakkoorden, 

Voor je hen leerde kennen, waren 
er dan andere mensen die je 
motiveerden?  
Ik kreeg op optredens regelmatig 
de vraag of ik mijn muziek ook  
verkocht op CD. Ik had het jaar  
ervoor wel eens rondgebeld naar 
muziekstudio’s, maar niet echt 
de beslissing genomen om daar 
mee verder te gaan. Toen ik dan 
Jonas leerde kennen, had ik er 
wel vertrouwen in.  
 
Heb jij een mentor of een coach?
Neen, maar het voordeel is dat 

“ Enthousiasme zie je 
overal,  

doorzettingsvermogen 
is zeldzaam. ” 

 
Angela Duckworth

https://www.facebook.com/meermens/photos/a.160226441312714/536225113712843/?type=3&theater
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Meer weten over Bram?  
facebook.com/meermens

www.meermens.be
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ik in de klas een piano en een gitaar 
staan en in de auto ligt er een gitaar 
en thuis uiteraard ook. Ik heb overal 
boekjes liggen en ik schrijf dagelijks. 
Ik hou ervan om op elk moment te 
kunnen creëren, als ik daar zin in heb. 
Zo heb ik misschien wel een ideale 
omgeving voor mezelf gecreëerd.  
    

en meteen eigen nummers  
te schrijven. Iets nieuws creëren, 
vind ik veel leuker dan iets  
naspelen! Als ik optreed, probeer 
ik ook dikwijls met een nieuw 
nummer te komen. Zo  hebben 
mensen die mij een tweede of 
derde keer zien optreden ook  
altijd weer iets nieuws om naar 
uit te kijken.  
 
Wat zijn voor jou de ideale 
omstandigheden om met gitaar 
bezig te zijn? Angela spreekt 
over een optimale omgeving, 
wat is deze voor jou? 
Ik merk dat ik graag alleen ben als 
ik creëer. Dat kan overal zijn, soms 
ook naar het bos of op het strand, of 
gewoon thuis. Daarom ben ik liever 
‘s nachts actief. Als de wereld slaapt, 
kan ik mij beter focussen. Ook heb 

 
 
GIVEAWAY   
Dit boek winnen? Wij geven het 
gelezen exemplaar van Grit  
GRATIS weg!   
Like deze link en wij maken 
de winnaar bekend via onze 
social media accounts. 

“ Ik heb de juiste 
mensen op het juiste 

moment leren  
kennen, om er ook 

werkelijk iets mee te 
kunnen doen. ” 

Bram Verstappen 

https://www.facebook.com/pg/meermens
http://www.meermens.be
https://www.facebook.com/ElineVonD/posts/1563585977133036
https://bramverstappen1.wixsite.com/meermens/media
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Bij deze kom ik uit de kast. Ik ben 
een subsidiejunkie. Ik werk in een 
jeugd- en muziekcentrum en mijn 
loon wordt betaald 
met belastinggeld. 
Bedankt, trouwens. 
Mijn levensstijl wordt 
helaas niet door  
iedereen aanvaard. 
En al zeker niet door 
rechtse politici.  
“Terwijl vele hard-
werkende Vlamingen 
hun inkomen zien dalen of wegvallen 
en vele ondernemers op rand staan 
van faillissement, gaat Jambon  

miljoenen extra geven aan de linkse, 
Vlaminghatende subsidiejunkies,” 
tweette Dries van Langenhove 

in april. Jambon is 
nochtans ook geen 
fan de cultuursector, 
dat maakte hij bij zijn 
aanstelling vorig jaar 
meteen duidelijk.  
Maar dan kwam  
er een pandemie, 
dreigden er nogal 
wat kunstenaars 

te verhongeren en veranderde 
hij van gedacht. Net zoals Marc Van 
Ranst hem eerder op twitter al 

Bij deze kom ik 
uit de kast.  
Ik ben een  

subsidiejunkie. 

SUBSIDIEJUNKIE

https://www.instagram.com/l.indsi/


met de culturo’s, linkse ratten,  
yogasnuivers, cultuurmarxisten en 
alle andere ledenvan het 
kunstenaarsprofitariaat. Het evene- 
ment betalen we met subsidies,  
uiteraard. Calvin Klein kan ter  
gelegenheid een ondergoedlijn 
uitbrengen die niemand van ons 
kan betalen. 

De N-VA heeft natuurlijk een praal-
wagen in onze stoet, want het is 
ook een beetje hun pride. Tenslotte 
hebben zij een noodfonds cultuur 
opgericht waarvan niemand weet 
wie er aanspraak op maakt, budget 
gevonden voor projectsubsidies die 
ze eerst zelf hadden geannuleerd en 
het publiek opgeroepen tot de soli-
dariteit die ze zelf niet nodig achten. 
Jambon en zijn collega’s marcheren 
vooraan met slogans als “Kunst is 
kunst” en hebben het in de pers 
over hoe belangrijk de rol van een  
professionele cultuursector is in 
onze westerse maatschappij. 
Eén dag waarbij we het geza-
menlijk eens zijn dat kunst waar-
devol is. Wat een feest. 

LINDSI DENDAUW 28
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had laten weten, hadden ook 
alle cultuurwerkers het te 
druk om Dries antwoord te  
dienen. Al heel de lockdown voorzien 
muzikanten, poëten, tekenaars,  
comedians, dj’s en dragqueens al 
hen die door de lockdown thuis moet 
blijven van de nodige verpozing. 
Mijn facebook staat zo roodgloeiend 
van de livestreams dat ik er haast  
digitale fomo van krijg. Artiesten 
vonden een manier om hun kunst 
tot in uw kot te brengen en trans- 
formeerden zich sneller dan Clark 
Kent in en uit een telefoonkot 
kan kruipen. Beweren dat crea-
tievelingen geen ondernemers 
zijn is zo stompzinnig als zeggen 
dat transvrouwen geen vrouwen 
zijn, een pinguïn geen vogel is of 
ananas niet op een pizza kan. 

Daarom roep ik op om het woord te 
reclaimen. Zoals de fags, queers en 
dykes dat hebben gedaan. Ik neem 
vanaf nu subsidiejunkie als mijn 
geuzennaam en ik roep alle andere 
cultuurwerkers op om hetzelfde te 
doen. Het lijkt mij dan ook logisch 
om meteen een subsidiejunkiepride 
te organiseren. Een jaarlijks feest 
waar we de bijdrage van de kunsten 
aan de maatschappij vieren, 
zou dat niet mooi zijn? Samen 

 
 

Krijg je ook geen genoeg van 
haar gevatte mening? 

Instagram.com/lindsi 
facebook.com/lindsi.dendauw 

https://www.instagram.com/l.indsi/
http://facebook.com/lindsi.dendauw 


Bob Mould was vroeger de zanger/gitarist van Hüsker 
Dü, dit is één van zijn solo-albums. Ik vind dit album 
zeer goed omdat het verfijnder is dan Hüsker Dü en 
omdat de nummers een diep sentiment uitstralen, 
zonder in te boeten aan kracht. Er zit veel diepgang 
in elk nummer en dat spreekt mij enorm aan.   
Dit album heb ik leren kennen op een spectaculair  
optreden In concertzaal De Lido in leuven,  ter voorstelling 
van deze cd. Ik was direct verkocht en ben hem dan ook 
nadien in de winkel gaan kopen. Het is goed dat ik het  
optreden gezien had, want de albumhoes vind ik  
persoonlijk wel een minpunt. Had ik hem onwetend  in de 
winkel zien liggen, dan had ik die waarschijnlijk niet 
gekocht.  
Ik zit al in de hardcore-punk scene sinds de hoogdagen in 
de jaren 80 en hüsker dü was toen  een groep die er echt 
wel uitsprong, zo heb ik de muziek van Bob Mould leren 
kennen.
Hoewel het album een zeer sterk geheel vormt, heb ik  
toch twee favoriete nummers, dit zijn: I Fought en een  
cover van Send me a postcard, van Shocking blue. 

Heb jij een album gekocht waar je maar geen genoeg 
van kunt krijgen? Of waar een mooi verhaal aan 
vasthangt? Laat het ons zeker weten en dan kom 
jij misschien in ons magazine! 

KRIS FIERS29
GOLDEN RECORD

Album: Sunshine Rock 
Artiest: Bob Mould 
Releasejaar: 2019 
Aan het woord:  
Kris Fiers
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Bedankt aan Jordaan De Cuyper, Hélène Planquelle, Bart Vanduyver en 
Bram Verstappen voor de fijne en interessante gesprekken!   
 
Een dubbele dankuwel aan Bram Verstappen voor het aanleveren 
van een mooi staaltje poëzie onder de naam Meermens. Waarvoor we ook 
Maud AKA Pocahanti bedanken.   
 
Ik wil ook heel graag Lindsi Dendauw bedanken voor haar bijdrage aan dit 
magazine. Je herkent haar naam wel van in het vorige magazine waarin ik 
haar geïnterviewd heb. Als een echte facebookverslaafde had ik gemerkt dat 
werkelijk elke post van haar interessant óf grappig was. Toen dan iemand 
anders onder een post waarbij ik werkelijk luidop moest lachen de comment  
plaatste: “Lindsi, je zou een blog moeten schrijven!” was ik helemaal akkoord  
en deed haar meteen een voorstel! Ik ben dan ook vereerd dat wij haar 
schrijfsels mogen publiceren. Bij deze verwelkom ik je graag bij de Parts Of 
Culture Community.  
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toestemming van Parts Of Culture. Het delen van dit magazine in originale vorm via 
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