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MINISTER VAN CULTUUR SVEN GATZ
ONDER INDRUK VAN CULTURELE DYNAMIEK IN LEUVEN
Op maandag 9 en dinsdag 10 februari bezocht minister van cultuur Sven Gatz Leuven
voor een uitgebreid werkbezoek. Op het programma: een verregaande kennismaking
met het Leuvense culturele veld en het zogeheten ‘Leuvens Model’.
De minister werd afgelopen maandag welkom geheten op het podium van
30CC/Schouwburg. Schepen van cultuur Denise Vandevoort en kersvers directeur
cultuur Piet Forger lichtten de ankerpunten van het Leuvens cultuurbeleid en de
ambities voor de sector toe. Ze lieten zich daarbij flankeren door spelers uit het ruime
culturele veld in Leuven. Nadien werd tijd gemaakt voor een boeiende wandeling langs
een aantal cultuurhuizen van de stad. Via Tweebronnen, huis van de bibliotheek en
het stadsarchief, ging het naar het Leuvense stadhuis en M-Museum Leuven. ’s Avonds
woonde de minister de voorstelling van het zeer gesmaakte Liefdesverklaring van
stadsgezelschap fABULEUS bij. Op dinsdag deed het gezelschap ook nog STUK en het
huis van de Polyfonie in Abdij van ’t Park aan.
De minister kwam naar Leuven op uitnodiging van het stadsbestuur. Naast heel wat
plaatsbezoeken kwam ook het Leuvens model aan bod. “Het Leuvens model houdt in
dat de Leuvense culturele spelers de stad Leuven als één culturele ruimte beschouwen
waarin ze sterk inzetten op afstemming en samenwerking en zo instellingsoverschrijdend meerwaarde realiseren. Dat Leuven bloeit is mede te danken aan deze samenwerking en complementariteit”, aldus schepen van cultuur Denise Vandevoort.
Minister van cultuur Sven Gatz was alleszins onder de indruk van de dynamiek van de
Leuvense culturele sector. “Het culturele veld in Leuven is duidelijk rijk en divers. Het
klopt dat de organisaties gemiddeld genomen jonger zijn dan in pakweg Brussel of
Antwerpen, wat wellicht ook een historische achterstand op vlak van Vlaamse steun
zou kunnen verklaren. Ik was alleszins zeer gecharmeerd door de openheid waarmee de
sector mij ontving en door de fabuleuze voorstelling die ik mocht meemaken in OPEK. Ik
kijk er naar uit om in de loop van mijn beleidsperiode nog meer van het Leuvense cultureel en erfgoedgebeuren te leren kennen.”
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