De Muziekraad werd opgericht op vraag van de
Internationale Muziekraad (IMC) in 1949 en
fungeerde als een nationale Muziekraad tot in 1978.

Missie en werking

Na een korte overgangsperiode van een tweetal jaar
o.l.v. E. Traey nam Jan Kestelyn in 1981 het roer
over tot midden de jaren 90. Tot in 2000 werd de
Muziekraad met zorg gerund door Camille Swinnen
(voorzitter) en dhr. Luc Leytens (secretaris).

…is een platform voor transversaal en
gestructureerd overleg en wisselwerking tussen alle
actoren en belangenbehartigers die begaan zijn met
de bevordering en verdieping van de muzikale
kwaliteit, en de verspreiding van de muzikale cultuur
en de muziekbeleving in Vlaanderen.

De Muziekraad voor Vlaanderen profileerde zich
vooral in de IMC door lid te zijn van respectievelijk
de financiële en de juridische commissie. Daardoor
was hij van dichtbij betrokken op de werking van het
internationale forum.
Vanaf 2000 werd, onder voorzitterschap van Dirk
Rombaut een eerste vijfjarenplan uitgestippeld
waarin voornamelijk een verruiming van de
Muziekraad beoogd werd.

…is, als lid van de International Music Council, in
Vlaanderen, de vertegenwoordiger van de
International Music Council en de European Music
council

De bedoeling was de Muziekraad een breder
draagvlak te bezorgen door het individueel
lidmaatschap aan te vullen met dat van
verenigingen. Hierdoor breidde de Muziekraad zich
uit tot een dertigtal leden, die vooral verenigingen of
organisaties vertegenwoordigen.

…ondersteunt de verdediging van Vlaams muzikaal
erfgoed en zijn bronnen en de wetenschappelijke
benadering ervan.

Het individueel lidmaatschap bleef bestaan omwille
van de eruditie van de reeds in het verleden
gecoöpteerde leden.
Enkele realisaties van Muziekraad Vlaanderen:
• opstart Yotam (kabinet onderwijs)
• dag rond de muziekbibliotheken (initiatief
conservatoriumbibliothecarissen i.s.m. KVAB)
• bemiddeling en participatie aan Flemish Fortnight
(Waco Texas) in samenwerking met ISME (nu
ivme).
• participatie aan Am Arts Fest, een Amerikaanse
muzikale veertiendaagse in Vlaanderen in
samenwerking met ivme en de Baylor University
(USA)
• project klankbestuiving: een internationaal
symposium met als onderwerp: ‘ de authenticiteit
van de volksmuziek’
• symposium over muziekliteratuur voor beiaard

Muziekraad Vlaanderen

Muziekraad Vlaanderen…

…verdedigt binnen de Vlaamse niet commerciële
muzieksector de artistieke en humane belangen die
door IMC en EMC, aansluitend op Unesco
conventies, gepromoot worden.

…wil vooral zijn artistieke en wetenschappelijke
deskundigheid aanbieden in functie van een
kwalitatieve ondersteuning van diverse geledingen
van de niet commerciële muzieksector.
Muziekraad Vlaanderen is bereid aandacht te vragen
voor en acties te ondernemen in het kader van:
• onderzoek naar de noden van de geledingen van de
sector, in zoverre een aantal taken en opdrachten
niet toevertrouwd zijn aan door de Vlaamse
Overheid opgerichte instanties
• een optimale uitbouw van de professionele
ondersteuning aan de actoren en stakeholders;
• internationalisering;
• professionele verdieping en kwalitatief
onderbouwde vernieuwing van de sector.
• het bekendmaken van het Vlaams muzikaal
erfgoed (bronnen) en de wetenschappelijke
benadering ervan.

• is een vereniging zonder winstoogmerk met een
werkterrein dat duidelijk ligt in één
kunstdisciplines muziek;
• beoogt een werking met een belangrijke uitstraling
• wil een open documentatieluik en/of
informatieluik realiseren.
• wil ondersteuning bieden door het ontwikkelen
en/of aanbieden van documentatie- en
werkmaterialen, het organiseren van
kwaliteitsverbeterende en kwaliteitsverdiepende
projecten;
• zal samenwerken met de andere organisaties en
verenigingen, overleg plegen en afspraken maken
met betrokken en aanverwante sectoren en actoren;
• artistieke, inhoudelijke en/of technische
ondersteuning geven;
• een kwaliteitsbeleid uitbouwen dat erop gericht is
op een systematische wijze de inhoudelijke
kwaliteit van de werking te verbeteren en op te
volgen;
• een product— of procesgerichte vernieuwing en/of
verbreding realiseren;
• een internationale werking ontplooien.
Muziekraad Vlaanderen laat zich inspireren vanuit
de artistieke ervaringswereld van de kunstenaars,
vanuit de sociale betrokkenheid van de
amateurkunstensector en vanuit verschillende
kunsteducatieve en -onderwijsniveaus.
Op deze manier kan een vlotte doorstroming en een
vruchtbare wisselwerking ontstaan.
Muziekraad Vlaanderen zal zich inzetten voor een
positieve imagovorming en de uitstraling van
muzikaal Vlaanderen op het internationaal forum
door een gerichte de aanwezigheid en het uitsturen
van vooral artistieke en wetenschappelijke
deskundigen.

De doelgroep van de Muziekraad Vlaanderen is zeer
ruim en verscheiden maar profileert zich vooral
binnen het actieve artistieke en artistiekpedagogische veld binnen de niet commerciële
muzieksector: amateurkunstenaars, semiprofessionelen, professionelen, het onderwijsveld en
zijn actoren, uitvoerende kunstenaars, creërende
kunstenaars, muziekwetenschappelijke geledingen,
bibliotheekwezen, bibliotheekgebruikers.

419 443 242

De Algemene Vergadering is samengesteld uit
verenigingen en individuele vertegenwoordigers van
de amateurssector, de semi-professionele sector en
de professionele sector.
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Muziekraad Vlaanderen VZW
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Daarnaast kan Muziekraad Vlaanderen, in functie
van de realisatie van de doelstellingen, overgaan tot
samenstellen van specifieke reflectiegroepen en
projectgroepen.

Lidmaatschap
Voor meer info kan je terecht op:
info@muziekraad-vlaanderen.be
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