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Internationale auteursvennootschap 
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SACD ondersteunt auteurs Toneelauteurs, 
choreografen, 
componisten van 
scènemuziek en 
circusauteurs met 
internationale 
ambitie ?
Laat je bijstaan door VIA-SACD 

RECHTENBEHEER
SACD garandeert een e�ciënt
beheer van je auteursrechten
in België én internationaal in
meer dan 40 landen.

JURIDISCH ADVIES
Onze juristen helpen je met
modelcontracten en staan je
bij in de onderhandelingen
met producenten en coauteurs.

PROJECTBEURZEN
SACD ondersteunt auteurs met beurzen 
voor repetitieruimte, dossieraanleg, en 
deelname aan internationale festivals.

VOOR MEER INFO
VIA-SACD
T 02 551 03 42 - F 02 551 03 71
auteursdienst@sacd.be

Binnen de internationale beheervennootschap SACD  
gaat vanaf 2008  VIA van start, speciaal afgestemd op  
alle Nederlandstalige auteurs. 
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Is de particuliere sector kunstlievender dan 
de overheid? Is er een nieuwe gouden eeuw van
schenken op komst? Hoe groot is het maat-
schappelijk draagvlak voor de kunsten? Over
hoeveel geld beschikken private cultuurfondsen?
Welke kansen voor kunstsponsoring blijven
onbenut? Waarom kijkt de kunstwereld met een
scheef oog naar de moderne mecenas? Hoe veel-
zijdig is de expertise van vrijwilligers uit het
bedrijfsleven? En, wat zijn de belastingvoordelen
voor gulle gevers? 

In deze Boekman over particulier initiatief brengt
Theo Schuyt het geven in Nederland in kaart en
belicht Katia Segers mecenaat en sponsoring in
Vlaanderen. Sandra Jongenelen buigt zich over
de plannen van de Commissie Cultuurprofijt en
Claudine de With en Arjo Klamer signaleren
bureaucratie bij de private cultuurfondsen.
Helleke van den Braber promoot het moderne
mecenaat en Irene Start ziet onbenutte kansen
voor kunstsponsoring. Ingrid Janssen zoomt in 
op het werk van Kunst & Zaken en Sigrid Hemels
noemt de voordelen van belastingsubsidies. Arnold
Witte constateert een toenemende invloed van
bedrijfscollecties en Joke Hermes ziet kwaliteits-
drama bij de commerciële omroep. Interviews met
Jan Maarten Boll van de Vereniging Rembrandt
en Hendrik Driessen van museum De Pont en een
dubbelinterview met de drijvende krachten achter
sponsoradviesbureaus LeenaersVerloop en Music-
Works. In de serie Particulier portret aandacht voor
Heemschut, de Music Hall Group, de Westergas-
fabriek en de ING Group. In de rubriek Forum
bekritiseert Rinus van Schendelen de kunstlobby
en neemt Thije Adams het Jaar van de Inter-
culturele Dialoog onder de loep. 
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Boekman 
Tijdschrift voor kunst,cultuur en beleid
Twintigste jaargang | Najaar 2008 | Prijs: � 15

Particulier initiatief
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Boekman 
Tijdschrift voor kunst,cultuur en beleid

Boekman is hét
forum voor kunst,
onderzoek en beleid.
Het tijdschrift 
informeert thema-
tisch over trends en
veranderingen in de
culturele sector en
de cultuurpolitiek.

In elk nummer staat een thema

centraal: van kunst en publiek

tot de kunstlobby en van

kunst en digitalisering 

tot de waarde van kunst.

Elk nummer bevat prikkelende

essays en analyses, interviews,

columns en de rubriek Uitgelicht

met recensies van belangwekkende

publicaties en overige wetens-

waardigheden. Met aandacht voor

alle kunstvormen: muziek, architec-

tuur, dans, film, theater, beeldende

kunst enzovoort.

Maak kennis met Boekman en neem een 

proefabonnement voor slechts �15! 
Kijk op www.ikabonneermij.nl/boekman of bel  0031 30 263 10 89

Boekman 
Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid
Twintigste jaargang | Zomer 2008 | Prijs: � 15

Kunst en digitalisering
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Boekman 
Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid
Twintigste jaargang | Voorjaar 2008 | Prijs: � 15

De Kunstlobby
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Boekman 
Tijdschrift voor kunst, cultuur en beleid
Negentiende jaargang | Winter 2007 | Prijs: � 15

Kunst en opleiding
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