
PROJECTGEGEVENS 

NAAM Dag Vreemde Man 

STARTDATUM Najaar 2021 

EINDDATUM Najaar 2023 

DUUR Afhankelijk van lokale activiteit tot lokale activiteit… 

CATEGORIE 1 Project 

TAG Verbinden, bewegen, taal 

  

 

OMSCHRIJVING 

Opzet: samen met anderstaligen Nederlandstalige kleinkunstliederen zingen 

 
Doel: Samen zingen = een prettige manier om de Nederlandse taal aan te leren, samen zingen = een 

fijne manier om ‘erbij te horen’; samen zingen = een fijne manier van verbinden en integreren.  

Dag Vreemde man wil een ‘samen’-gevoel creëren, een gevoel van ‘welkom’ zijn en ‘thuis’ zijn in 

Vlaanderen. De (h)erkenbaarheid is eveneens een pluspunt 

 

Doelgroep: anderstaligen die Nederlands leren en hun leerkrachten 

 

Samenwerkingsverband: Cultuurlab Vlaanderen, Nekka en Theater A tot Z… 

 

Wie: Martien Bode, Cultuurlab; Koen Huygebaert, Nekka; Peter Schoenaerts, Theater A tot Z 

 

Externe medewerkers: Rudy Goes: artistiek leider & Andy Dhondt: koorleider, plus een of meerdere 

muziekpedagogen, om de liederen aan te leren. 

 

Voorlopig stappenplan: 

• Najaar 2021: cd-opnames en samenstelling tekstboekje (met duiding bij de teksten) 

• Voorjaar 2022: samenstelling digitale lespakketten 

• Voorjaar 2022: lancering = première: Sint-Niklaas-periode 8 maart, Vrouwendag??? 

• Najaar 2022: concertreeks met samenzang (we mikken op minstens 30 boekingen) 

• Najaar 2022: Dag Vreemde man: workshops samenzang Nederlandstalige 

kleinkunstliederen, bij zoveel mogelijk instanties waar Nederlands gegeven wordt aan 

anderstaligen. 

 

Dit project kan – als alles meezit- lopen tot 2023 

 
 



Afbeelding nog te zoeken… 

 

MISSIE  

Cultuurlab Vlaanderen is een Vlaams labo voor lokale solidariteit. Het werkt voor en met 
mensen die samen een open en warme samenleving willen realiseren. Met de Vlaamse 
emancipatiegeschiedenis als inspiratie zet Cultuurlab Vlaanderen, cultuur en de 
Nederlandse taal in, om mensen met elkaar te verbinden. 

 

AFTOETSING 

LOKALE SOLIDARITEIT Onder het motto ‘Passie voor je Buur(t)’ werkt het Cultuurlab 
Vlaanderen- al enkele jaren aan solidariteit en sociale cohesie in wijken 
en buurten. Juist daar waar mensen dicht bij elkaar zijn, liggen kansen 
om elkaar te leren kennen, te leren begrijpen en samen te bouwen aan 
een levendige cultuur. 
De verkleuring van Vlaanderen en de toenemende diversiteit laat zich 
juist voelen op het niveau dat het dichtste bij de mensen staat: het lokale 
niveau. De eigen buurt. Met het project ‘ Dag Vreemde Man’, als kapstok, 
trachten we mensen lokaal met elkaar te verbinden. 

OPEN & WARME 
SAMENLEVING 

Migratie is een dagelijks onderwerp van gesprek en discussie in 
Vlaanderen. De verkleuring van Vlaanderen en de toenemende mix van 
culturen en gewoonten, zorgt voor spanning in de samenleving. 
Cultuurlab Vlaanderen, wil wederzijds begrip en interactie tussen 
Vlamingen en nieuwe Vlamingen vergroten, omdat dit bijdraagt tot meer 
openheid en solidariteit. We willen niet relativeren of verzwijgen, we 
willen juist bewuster maken van hoe snel de levensomstandigheden van 
een gemeenschap kunnen veranderen. 

VLAAMSE 
EMANICIPATIE 
GESCHIEDENIS 

De Nederlandse taal heeft ontegensprekelijk een enorme rol gespeeld in 
de Vlaamse emancipatiegeschiedenis. Bijgevolg is het onze verdomde 
plicht om de taal te koesteren en door te geven aan volgende generaties 
en nieuwkomers. 

NEDERLANDSE TAAL Aandacht voor de Nederlandse Taal, loopt als een rode draad doorheen 
het beleidsplan van het Cultuurlab.  



 

VISIE 

Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen in beweging om de culturele diversiteit en rijkdom 
in Vlaanderen te ontdekken en te koesteren. Bewegen betekent zowel in actie komen om 
cultuur en erfgoed te vrijwaren van verwaarlozing of vernietiging, als letterlijk in beweging 
komen om cultuur en erfgoed in Vlaanderen te ontdekken en te leren kennen. 

 

AFTOETSING 

De kernen en andere groeperingen gaan aan de slag met het format van het project ‘Dag Vreemde 
man’… al dan niet met behulp van een muziekpedagoog/muziekleraar… 

 

Cultuurlab Vlaanderen stimuleert mensen om lokale antwoorden te bieden op 
maatschappelijke vraagstukken en bewust om te gaan met cultuur en erfgoed- in dit geval 
Nederlandstalige kleinkunst- in hun omgeving. Daarmee draagt het Lab ook bij aan een 
duurzame samenleving, waarin mensen aandacht en zorg besteden aan zaken die niet 
vanzelf blijven bestaan. 

 

 

 

AFTOETSING 

 Lokale solidariteit als antwoord op mondiale migratiestromingen 
 Bewust omgaan met Vlaamse cultuur in combinatie met de cultuur van de nieuwkomers 
 Bewust in stand houden van de kennis over de Vlaamse emancipatiegeschiedenis, in 

combinatie met de emancipatiegeschiedenis van de nieuwkomers… 
 Bewust omgaan met de Nederlandse taal, als bewust bindmiddel tussen iedereen die in 

Vlaanderen woont. 

 

FUNCTIES & ROLLEN 

 CULTUUR LEER GEMEENSCHAPSVORMEND MAATSCHAPPELIJK 

KRITISCH x x x x 

VERBINDEND x x x x 

LABO-ROL x x x x 

  

AFTOETSING AAN FUNCTIES (OMSCHRIJVING) 

CULTUUR Cultuur is alles wat mensen voortgebracht hebben, in alle dimensies. Vanuit 
dit hele brede begrip focust het Cultuurlab Vlaanderen op enkele aspecten 
van cultuur in Vlaanderen. Daarin is de Nederlandse taal verbindend. Het 
Cultuurlab Vlaanderen brengt mensen samen en in beweging rond cultuur in 
Vlaanderen, die ieder vanuit zijn eigenheid vormgeeft. 

 De Vlaamse cultuur is zichtbaar aanwezig, ook wereldse cultuur is in 
toenemende mate aanwezig en niet meer te negeren. 



LEER We roepen alle Vlamingen, ook die met vreemde wortels, op om samen 
Nederlandstalige kleinkunstliederen te zingen. Het project zet aan om op een 
hele fijne manier te reflecteren over de grote rol van de Nederlandse taal als 
bindmiddel en als ultieme vorm van integratie. 

GEMEENSCHAPS 
VORMEND 

Gemeenschapsvorming is mensen samenbrengen om cultuur te beleven, te 
delen, erover en ervan te leren. Via het samen zingen van Nederlandstalige 
kleinkunstliederen, kunnen mensen elkaar en elkaars cultuur leren kenen en 
begrijpen, zonder hun eigenheid te verliezen.  

MAATSCHAPPELIJK 
BEWEGEND 

‘Dag Vreemde Man’, wil nieuwkomers ervan overtuigen dat ze er alle baat bij 
hebben om de Nederlandse taal goed onder de knie te krijgen. Enkel als ze 
de taal kennen horen ze erbij. Cultuurlab Vlaanderen wil hier graag haar 
steentje toe bijdragen. 

 

AFTOETSING AAN ROLLEN (OMSCHRIJVING) 

KRITISCH Langs de ene kant ontbreekt het vele gewone Vlamingen aan ‘taalfierheid’, 
getuige het vele verkavelings-Vlaams dat zelfs in academische kringen schering 
en inslag is. Cultuurlab Vlaanderen ijvert voor een keurig taalgebruik. 
Terzelfdertijd ondersteunt Cultuurlab Vlaanderen elk initiatief ter bevordering 
van de taalkennis bij nieuwkomers. 

VERBINDEND Het Cultuurlab Vlaanderen verbindt grote maatschappelijke thema’s met wat er 
lokaal gebeurt: migratiestromen vroeger en nu laten hun sporen na. Wat 
betekent dit voor de sociale cohesie? Met dit project trachten we (nieuwe) 
Vlamingen, op een ludieke wijze, de liefde voor de Nederlandse taal bij te 
brengen. 

LABO Met dit project als format, wil Cultuurlab  het wederzijds begrip voor elkaar, 
bevorderen. De deelnemers gaan creatief aan de slag met het thema, gaan zelf 
op zoek naar partners en kunnen naar hartenlust experimenteren. 

 

 


