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Doelen:
ANALYSEREN    Onderzoeken van interculturele dilemma’s voor 

theatermakers.
EXPLICITEREN   Zichtbaar en bespreekbaar maken van (onbewuste) 

cultureel bepaalde ethische en esthetische normen.
POSITIONEREN   Handvatten bieden waarmee theatermakers zich kunnen 

positioneren ten aanzien van thema’s als culturele 
diversiteit, dekolonisatie, inclusie en intersectionaliteit.  



Analysekader intercultureel theater

 º Wat is (de context van) het materiaal waarmee  
deelnemers werken?

 º Binnen welke context vindt het project plaats?

 º Welke positie nemen deelnemers in ten opzichte van 
elkaar en hun culturele geschiedenis?

 º Welke positie nemen witte, westerse deelnemers in? 

 º Hoe wordt het werkproces ingericht?

 º Wie bepaalt/bepalen de artistieke, zakelijke,  
productionele keuzes? 

 º Aan wie komt het kapitaal van het kunstproduct ten 
goede? 

 º Welke taal gebruikt men bij de voorbereidingen,  
het proces en het tonen van de resultaten voor publiek? 

 º Welke rol speelt de waardering voor de autonome kunst 
en de individuele kunstenaar?

 º Welke rol speelt de waardering voor ‘relationele  
aspecten’, zoals groepskwaliteit, de relatie met traditie, 
met de wereld om ons heen en met het publiek?

 º Welke functie(s) beoogt het project naar deelnemer/
publiek te hebben? 

 º In welke mate wordt de werkelijkheid in het werk  
geabstraheerd?

 º In hoeverre is het werk on(be)grijpbaar, ondoorzichtig, 
grillig of realistisch?

 º In hoeverre is het werk interdisciplinair? 

 º Welke culturele verschillen zijn er en welke waarde  
kennen deelnemers daaraan toe?

 º Welke culturele overeenkomsten zijn er en welke waarde 
kennen deelnemers daaraan toe?

 º Welke verhouding hebben deze verschillen en  
overeenkomsten tot elkaar?

 º Speelt een westerse visie op eventuele verschillen en 
overeenkomsten een rol? 

 º In hoeverre is het project gericht op het proces en in 
hoeverre op het eindproduct?  

 º Op welke manier is (of zijn onderdelen van) het  
proces zichtbaar en deelbaar voor publiek?

 º Op welke manier wordt er gewerkt aan de kwaliteit  
van de publiekservaring? 
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