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SUBDISCIPLINES 
 

Andere audiovisuele en beeldende kunst 

 

Audiovisuele kunst 

 

Beeldende kunst 

 

Experimentele mediakunst 

 

Geluidskunst 

 

Andere muziekdisciplines 

 

Folk 

 

Jazz 

 

Klassieke muziek 

 

Muziektheater 

 

Pop / rock 

 

Wereldmuziek 
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Functie ontwikkeling 

 

Functie productie 

 

Functie presentatie 

 

Functie participatie 

 

Functie reflectie 
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FUNCTIES 

Motiveer (de combinatie van) de door u gekozen functie(s) en licht hun onderlinge 

verhouding toe. (2000 tekens) 

 

1931 tekens 

Stichting Logos is een kunstenaarscollectief dat sinds 1968 nieuwe muziek, instrumenten, interfaces, 

geluidsinstallaties en geluidssculpturen ontwikkelt. De Stichting heeft een eigen atelier, een 

elektronicawerkplaats en een studio ter beschikking. Niet enkel leden van het Logos 

kunstenaarscollectief, maar ook externe musici maken - dankzij het artist-in-residence programma -

gebruik van deze faciliteiten. 

De output van het atelier en de studio wordt zowel in eigen huis – Logos beschikt over één 

concertzaal (Logos Tetraëder) en één polyvalente ruimte (Logos Loods) – gepresenteerd als in 

andere zalen of festivals in binnen- en buitenland. Naast de eigen producties presenteert Logos ook 

receptieve concerten met kunstenaars die binnen hetzelfde veld actief zijn. Zo blijft Logos op de 

hoogte van recente ontwikkelingen en kunnen er interessante uitwisselingen ontstaan.  

Sinds het ontstaan van de Stichting gaan ontwikkeling en presentatie hand in hand. De verhouding 

van deze kernactiviteiten is gelijkwaardig. Dit betekent echter niet dat de werking van Logos zich 

beperkt tot deze twee functies. Ook de functie productie en participatie komen in de werking van 

Logos aan bod. Volgend op de ontwikkeling van een nieuw instrument, installatie of interface, worden 

deze nieuwe creaties ook ingezet in producties. Dit kan een eigen ‘productie’ zijn, bijvoorbeeld 

wanneer een nieuwe muziekautomaat wordt ingezet in een voorstelling van het Logos Robotorkest. 

Logos zet ook producties op in samenwerking met anderen. Zo ontwikkelde Logos onder andere 

automatische propellers en een bellenorgel voor een productie van het Ictus ensemble. Soms wordt 

een productie volledig door derden georganiseerd. In 2015 bouwde Logos bijvoorbeeld een PVC-

installatie voor Musica. 

 Logos werkt ook mee aan participatieve activiteiten zoals workshops of andere educatieve 

activiteiten. Dit gebeurt voornamelijk in samenwerking met externe partners. 
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SUBSIDIEVOORWAARDEN 

Toon aan hoe u het minimum-percentage eigen inkomsten (5% voor alle werkingssubsidies 

en 12,5% indien functie productie en/of presentatie) zal realiseren. (4000 tekens) 

2887 tekens 

Logos wist in  de voorgaande jaren steevast het  vereiste percentage eigen inkomsten te 
overstijgen. 

2007: 19,36% eigen inkomsten versus subsidie 
2008: 21,00% eigen inkomsten versus subsidie 
2009: 27,25% eigen inkomsten versus subsidie 
2010: 18,26% eigen inkomsten versus subsidie 
2011: 24.71%  eigen inkomsten versus subsidie 
2012: 23.71%  eigen inkomsten versus subsidie 
2013: 21.93%  eigen inkomsten versus subsidie 
2014: 26,27% eigen inkomsten versus subsidie 
2015 (stand van zaken op 1 oktober 2015): 28,94% eigen inkomsten versus subsidie 

 
In bovenstaande cijfers werden de schenkingen van onroerend goed, grote verbouwingen en 
patrimonium niet meegerekend. 
 
De belangrijkste bron van eigen inkomsten wordt gevormd door (rangschikking in volgorde 
van belangrijkheid): 

 uitkoopsommen voor voorstellingen, lezingen, geluidsinstallaties en geluidssculpturen 
Logos presenteert geregeld voorstellingen, lezingen, geluidsinstallaties of geluidssculpturen 
op locatie. In ruil voor de geleverde prestatie ontvangt Logos een vergoeding. 

 samenwerkingen met culturele partners 
Logos zet regelmatig samenwerkingen op touw met andere culturele partners. Logos stelt 
zijn kennis en kunde ter beschikking om een gezamenlijke productie te realiseren. 
In 2015 werkte Logos samen met het Ictus ensemble voor de uitvoering van Ballet 
Mécanique van George Antheil. Logos automatiseerde 3 vliegtuigpropellers en bouwde een 
geautomatiseerd bellenorgel.  
Voor de uitvoering van Time & Motion Study II van Brian Ferneyhough leverde Logos 
bandopnemers, een analoge ringmodulator en de nodige know-how aan. Op deze manier 
kon het werk voor cello en elektronica met het oorspronkelijk door de componist beoogde 
materiaal worden uitgevoerd (historische uitvoeringspraktijk). Een medewerker van Logos 
nam de rol van één van de 3 assistenten op zich. 

 specifieke bouwopdrachten 
Logos bouwt geregeld specifieke schakelingen of instrumenten voor derden. 
In 2014 bouwde Logos een geautomatiseerde snaredrum voor de Britse muzikant Aphex 
Twin. 
In 2015 maakte Logos in opdracht van Musica een akoestische installatie met PVC-buizen. 

 ticketverkoop 
Een deel van haar inkomsten haalt Stichting Logos uit de ticketverkoop van de voorstellingen 
die plaatsvinden in de Logos Tetraëder of de Logos Loods. 

 Giften 
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Elk jaar kan Logos rekenen op een aantal giften van sympathisanten.  
 
De continuïteit aan inkomsten van de afgelopen jaren bevestigt de stabiliteit van Stichting 
Logos.  
Ook voor de periode 2017-2021 voorzien we dat de belangrijkste bronnen van eigen 
inkomsten dezelfde blijven. Omdat Logos kort op de bal speelt, zowel voor de programmatie 
in de eigen ruimtes, de bouwopdrachten als de te ontwikkelen instrumenten en installaties, 
is het niet mogelijk om al gedetailleerde informatie - en de daaruit voortvloeiende 
gedetailleerde begroting - over de toekomstige programmatie of de te ontwikkelen 
instrumenten en installaties in dit dossier op te nemen.  
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MISSIE EN HISTORIEK 

Laad als bijlage uw beknopte artistieke cv of een beknopte historiek van de organisatie op 

(pdf of Word, maximum vier A4) 

Ontstaan 

Het ontstaan van Logos gaat terug tot 1968. Een groepje studenten aan het Gentse 

conservatorium raakte gefascineerd door hedendaagse muziek tijdens seminaries 

onderwezen door Claude Coppens, Norbert Rosseau en Louis De Meester. Deze studenten 

voerden samen de compositie ‘Logos 3/5’ van Godfried-Willem Raes uit. De uitvoerders 

werden uitgejouwd tijdens de première en de compositie veroorzaakte een waar schandaal.  

In dit werk voor 4 musici (hobo, viool, cello en piano) houdt elk instrument een ander tempo 

aan.  Een zelfgebouwde elektronische dirigent geeft de complexe polyritmische tempi aan.   

De naam van de spraakmakende compositie werd uiteindelijk de naam van de werkgroep: 
Logos. In de begindagen speelde Logos naast eigen composities ook stukken van 
componisten zoals Cornelius Cardew, Karlheinz Stockhausen, David Behrman, Morton 
Feldmann, Christian Wolff, Toshi Ichyanagi, John Cage en Earle Brown. Logos concerteerde in 
binnen- en buitenland. Gaandeweg kende de groep enkele ledenwissels en werden ook 
mensen  uit andere kunstdisciplines bij Logos betrokken. 
In 1970 trokken enkele leden van de Logos-werkgroep naar Darmstadt in Duitsland. Tijdens 
de Ferienkurse fur Neue Musik volgden ze cursussen bij Karlheinz Stockhausen, Gyorgy 
Ligeti, Vinko Globokar en Ladislav Kupkovic. Ze ontmoetten er onder andere Warren Burt, 
Claude Vivier, Horatio Radulescu, Max Eugen Keller, Helmuth Erdmann en Jorge Antunes. 
Deze internationale contacten vormden de voedingsbodem voor de latere concertwerking 
van de organisatie. 
 
In 1977 werd Logos een Stichting van Openbaar Nut met als doel “het scheppen en 

uitbouwen van een kreatieve muziekkultuur”.  De raad van bestuur bestond uit Moniek 

Darge, Jean-Paul Van Bendegem, Hervé Thys, Michel Waisvisz en Linda Walker. Het dagelijks 

bestuur werd waargenomen door Godfried-Willem Raes die eind 1977 Waisvisz opvolgde in 

de raad van bestuur. 

De huidige raad van bestuur bestaat naast de stichtende leden - Godfried-Willem Raes, 
Moniek Darge en Jean-Paul van Bendegem - uit Luk Vaes en Machteld Van den Abeele. 
 
Betoelaging 
 
Tot 1977 ontving Logos geen subsidiëring. De Mixed Media festivals werden wel 

ondersteund door het Kultureel Konvent (Universiteit Gent). Van 1978 tot 1984 ontving 

Logos een klein bedrag van de Vlaamse Gemeenschap. In 1985 kwam een doorbraak met het 

Europees jaar van de muziek.  Vanaf dan kan Logos rekenen op een structurele subsidie van 

de Vlaamse Gemeenschap. 

De gages  van de Logosgroep werden steeds gebruikt voor de aankoop van materiaal of voor 

de financiering van nieuwe producties. 
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Infrastructuur 
1968: Vrouwebroersklooster, 9000 Gent 
1970-1972: Schoenlappersstraat, 9000 Gent 
1973: Posteernestraat 2-4, 9000 Gent 
1977: Kongostraat 35, 9000 Gent 
1986: Kongostraat 35 & Bomastraat 26-28, 9000 Gent 
2011: Kongostraat 35 & Bomastraat 24-26-28, 9000 Gent 

 
Na wat omzwervingen vestigde Logos zich in 1977 definitief in de Kongostraat 35 te Gent. Dit 

pand bood onderdak aan een concertstudio (max. 49 personen) en een opnameruimte. In 

1986 werd het aanpalend bedrijfspand (Bomastraat 26-28) aangekocht waar in 1990 de 

Tetraëdervormige concertzaal in gebruik werd genomen. Dit zelf ontworpen gebouw dat 

bekroond werd met de Tech-Art prijs (1991), biedt plaats aan maximaal 150 personen. Het 

atelier voor experimentele instrumentenbouw werd ingericht in 1994. In 2008 kreeg het 

gebouw aan de kant van de Bomastraat een extra verdieping en een facelift in roestvast 

staal.  Om de werkruimte voor voorstellingen, tentoonstellingen en repetities uit te breiden 

werd in 2011 het aanpalende pand (Bomastraat 24) aangekocht. In 2014-2015 werd dit 

omgebouwd tot de Logos Loods. Dit nieuwe gebouw huisvest een gastenverblijf en 

meerdere polyvalente ruimtes. 

Artistieke output 

Omwille van hun veelheid en verscheidenheid is het niet mogelijk om alle producties en 

projecten van Logos kort te duiden.  

Alternatieve instrumenten, installaties, zelfbouw elektronica en technologie spelen vanaf de 

beginjaren een cruciale rol in de producties van Logos. Belangrijke realisaties waren onder 

andere het Bellenorgel (1970-1972), een geautomatiseerde geluidssculptuur; Dudafoon 

(1975-1976),  een elektro-akoestisch instrument waarin een fietswiel een prominente rol 

opeist en de Manipulofoon (1977), een alternatieve bandopnemer met 2 afspeelkoppen, de 

talrijke kraakdozen, en de Synthelogs (1976), een reeks draagbare analoge synthesizers. 

Experimenten met bewegingssensoren resulteerden in de jaren 80 in producties zoals 

Holosound (1983), waarin bewegingen van dansers in muziek worden vertaald. Met 

Holosound en later ook met andere producties zoals A book of moves (1992) en Songbook 

(1995) reisde het Logos-duo (Moniek Darge en Godfried-Willem Raes) de wereld rond. Het 

Logos-ensemble, het vervolg op de Logos-werkgroep, stond op binnen- en buitenlandse 

podia met verscheidene installatieprojecten zoals Pneumafoon, de Zingende fietsen, 

Klankspoor, Klankboot en Toetkuip.  

In 1984 richtte Moniek Darge Logos Women op. Dit ensemble heeft een wisselende 

bezetting en maakt gebruik van veldopnames, niet-conventionele instrumenten, 

muziekdozen en vocale technieken. Sinds de jaren 80 startte Moniek met de uitbouw van 

een collectie eigenzinnige muziekdozen. 

In het begin van de jaren 90 werd Autosax, een automatische saxofoon, gebouwd. Autosax 

was de eerste in rij van vele geautomatiseerde instrumenten. Vandaag telt het Logos 

robotorkest ruim 60 akoestische muziekautomaten. 

Met opmerkingen [A1]: Schematische voorstelling / data 
controleren 
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In 2001 werd het M&M-ensemble opgericht. Dit ensemble legt zich toe op de interactie 

tussen mens en machine. Dankzij zelfontwikkelde interfaces kunnen de muziekautomaten 

reageren op geluiden en bewegingen van muzikanten en/of dansers. Zo ontstond onder 

andere Namuda (naked music dance), een specifieke dans die gebruikt wordt in combinatie 

met de bewegingstechnologie.  

Vele binnen- en buitenlandse componisten schreven muziek voor het Logos Robotorkest  en 

het orkest was te zien op nationale en internationale podia.  

Tot op heden worden voortdurend nieuwe technologieën en aansturingen ontwikkeld en 

uitgetest die vervolgens resulteren in de meest uiteenlopende producties en installaties. 

Stereotaxie (Laura Maes & Kristof Lauwers) , een geluidsinstallatie die hersengolven in real-

time vertolkt in geluid, is daar een recent voorbeeld van.  

 
Concertwerking 
Logos staat van oudsher garant voor avontuurlijke concerten van zowel pioniers als nieuw 
talent binnen de scène van de experimentele muziek. 
Door zijn unieke vorm beschikt de Logos Tetraëder concertzaal over een uitstekende 

akoestiek. Jaarlijks organiseert Logos een 15-tal receptieve concerten.  

Het publiek kan bij Logos kennis maken met de grote namen van morgen. Artiesten zoals 
Louis Andriessen, Stefano Scodanibbio, Anne La Berge, Michael Nyman, Michael Gordon, 
Robert Ashley, Clarence Barlow, Pierre Bastien, Gavin Bryars, Ladislav Kupkovic, Alvin Lucier, 
David Moss, Gordon Mumma, Tom Phillips, Dick Raaijmakers, Ian Pace, Jacques Rémus, 
Martin Riches, Christof Schlaeger, Volker Staub, Trimpin, John Zorn, Machine for Making 
Sense en Nadar Ensemble stonden eerst bij Logos op de planken voor ze de weg vonden 
naar ‘grote’ podia. Logos blijft deze pioniersfunctie ambiëren door kansen te geven aan 
jonge vernieuwers. 
Deze jonge creatievelingen inspireren op hun beurt de eigen artistieke output en dragen er 

toe bij dat de verschillende ensembles die binnen Logos actief zijn niet op een eiland zitten. 

Behalve de receptieve concerten zijn ook de eigen producties op regelmatige basis te 

bewonderen in de Logos Tetraëder.   

De nieuwe polyvalente ruimte Logos Loods biedt mogelijkheden om installatieprojecten of concerten 

met complexe opstellingen te presenteren. 

Een uitgebreid overzicht van de meer dan 3500 concerten die Logos sinds 1968 
organiseerde, is te vinden op onze website.  
http://www.logosfoundation.org/concerts/concertarchive.html 
 
 

Archief & ontsluiting 

Logos heeft steeds veel belang gehecht aan het verzamelen, bijhouden en archiveren van 
informatie omtrent de hedendaagse muziekpraktijk. Het uniek documentatiecentrum 
beschikt over honderden nieuwe muziekpartituren en meer dan 35000 originele opnames 

http://www.logosfoundation.org/concerts/concertarchive.html
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van internationale nieuwe muziekproducties sedert 1968. Ook andere documentatie 
(boeken, instrumenten, briefwisselingen,… ) die verband houdt met nieuwe muziekproductie 
en technologie behoren tot het patrimonium van Stichting Logos. Deze gecatalogeerde 
verzameling staat open voor het publiek.  

Tussen 1998 en 2012 bracht Logos twintig cd’s uit op de LPD-reeks (LPD staat voor Logos 
Public Domain). Op deze uitgaven rust geen auteursrecht. Zowel composities van 
Logosmedewerkers als werk van andere experimentele componisten en muzikanten 
kwamen in deze reeks aan bod. Door de algemene trend van de dalende cd-verkoop, de 
moeilijke distributie en de besparingsmaatregelingen van de Vlaamse regering werden er 
vanaf 2012 geen nieuwe cd’s meer uitgegeven.  

Voor de ontsluiting van het klinkend archief werken we momenteel samen met het 
platenlabel Sub Rosa. In 2015 werd een eerste release, een dubbelLP met opnames van Max 
Eastley, COUM, Derek Bailey en Female Improvising Group, uitgebracht. Verschillende 
toekomstige uitgaven staan in de steigers. (zie intentieverklaring Sub Rosa) 

Peer-review 

Vele componisten, organisatoren, geluidskunstenaars, academici en journalisten dragen 
Logos een warm hart toe. 

De mening van enkele mensen uit het veld (naar aanleiding van de rangorde van positief 
beoordeelde organisaties tijdens de vorige subsidieronde): 

Stefan Prins ( 2012): Logos is een van de nog weinige toegankelijke concertplekken in Vlaanderen 

waar jonge muzikanten en groepen uit binnen én buitenland die met hedendaagse muziek bezig zijn, 

terecht kunnen voor de zo belangrijke eerste (en latere) stappen in het concertcircuit.  

Daarenboven is Logos een belangrijke ontmoetings- en ontdekkingsplaats voor iedereen die 

geïnteresseerd is in wat er wereldwijd gebeurt op het vlak van hedendaagse muziek.  

Haast elke buitenlandse muzikant/componist die concert-tournees doet, kent Logos en/of heeft daar 

al gespeeld. Het is een internationale aantrekkingspool, een ijkpunt, een van de weinige plekken waar 

niet gesubsidieerde/kleine/experimentele musici nog hun ei kunnen leggen in Vlaanderen, dat verder 

grotendeels gedomineerd wordt door enkele grote spelers die met het grootste deel van het subsidie 

budget gaan lopen.  

Als de organiserende functie van Logos zou verdwijnen, schiet er in Vlaanderen geen enkele 

waardevolle kleine concertorganisatie meer over die plaats biedt aan 

experimenterende/zoekende/radicale musici/componisten. Dat zou een ongelooflijk verlies zijn. 

Pauline Oliveros (2012) 

The Logos Foundation is one of the most important support organizations for artists and musicians in 

the world. It is a credit to Belgium that Logos Foundation is supported by the Flemish Ministry of 

Culture. It is very important to me personally as well as to my community of musicians and artists that  

Logos Foundation be there for us and for the world. The continual technical development is essential 

to the instrumentation of artists and musicians. Logos Foundation is a leader in technology for the 
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arts. Please consider carefully the continuation of support for Logos Foundation. I commend you for a 

positive outcome. 

http://www.logosfoundation.org/save/ 

  

http://www.logosfoundation.org/save/
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(MISSIE EN HISTORIEK) 

Wat is de missie van uw organisatie? (1000 tekens) 

859 tekens 

Stichting Logos is een innovatief platform voor componisten, wetenschappers, muzikanten, 
dansers en andere kunstenaars. Stichting Logos wil door de ontwikkeling en verspreiding van 
experimentele muziek en geluidskunst een vooruitstrevende rol spelen in het nationale en 
internationale hedendaagse muzieklandschap. 
De werking van de Stichting situeert zich binnen 3 domeinen: ontwikkeling & productie, 

presentatie en documentatie.  

De kennis, de documentatie en het materiaal dat sinds 1968 werd vergaard; de zaalakoestiek 

van de Tetraëder concertzaal; het uitgeruste atelier & de elektronicawerkplaats; de in eigen 

huis ontwikkelde instrumenten, interfaces, geluidsinstallaties en – sculpturen; de 

springplank die Logos vormt voor beloftevolle artiesten en jonge organisaties, maken van 

Logos een unieke plek binnen het Vlaamse, en zelfs wereldwijde, kunstenlandschap. 

  



 
 

12 
 

(MISSIE EN HISTORIEK) 

Geef een beknopte zelfevaluatie van de voorbije artistieke werking. (3000 tekens) (geen 

historiek, maar zelfevaluatie van de voorbije werkingssubsidieperiode) 

2971 tekens 

 Presentatie 

In het voorgaande dossier ( 2013-2016) werd de programmatie opgedeeld in zes reeksen: iconen, 

multi & media, exploratie, nieuw hedendaags, woordklank en tento. Omdat er voor deze 

werkingsperiode minder subsidie werd toegekend dan oorspronkelijk aangevraagd, werden het 

aantal voorstellingen per jaar drastisch verminderd. Het gebruik van reeksen had op deze manier 

weinig zin en in 2015 werd dan ook beslist om dit achterwege te laten.  

Ook in de voorbije periode slaagde Logos er in om grote namen uit de hedendaagse muziek naar 

Gent te halen. Onder andere Phill Niblock (2014), Trevor Wishart (2015) en Max Eastley  (2015) 

passeerden de revue. Logos moet blijven werken aan het publieksbereik. Risicovolle en 

experimentele programmatie kent historisch gezien geen hoge publieksaantallen. 

De in eigen huis ontwikkelde voorstellingen, nieuwe instrumenten, installaties of muzieksculpturen 

werden op belangrijke podia in Vlaanderen gepresenteerd. De laatste jaren was Logos onder andere 

present in Vooruit (2013), Bozar (2013), het Concertgebouw (2014), de AB (2014)en de Bijloke 

(2015). 

In de periode 2013-2015 had Logos iets minder buitenlandse voorstellingen dan voorzien. Hoewel 

Logos er in slaagde om voorstellingen in belangrijke buitenlandse concertzalen of op grote 

evenementen binnen te halen (zoals de Biennale van Venetië (2013), Unesco Music Days te Glasgow 

(2013), Café Oto te Londen (2014) en CCB te Lissabon (2015)), kan het aanschrijven van 

organisatoren wereldwijd nog actiever worden aangepakt.  

 Ontwikkeling  

Logos wist in de voorbije periode meer projecten in samenwerking met andere organisaties op te 

zetten dan voorzien in de aanvraag. Anderzijds gingen bepaalde samenwerkingen, zoals met het 

platenlabel Staalplaat, niet door wegens een gebrek aan middelen.  

In de voorbije periode initieerde Logos de ontsluiting van het audio-archief. In samenwerking met 

Sub Rosa werd een selectie gemaakt van interessante opnames van concerten in Logos. Een eerste 

dubbelLP verscheen in augustus 2015.  

In de voorbije periode werden heel wat nieuwe instrumenten, installaties en interfaces ontwikkeld. 
Onder andere de installaties Stereotaxie en  Howling Hometrainers en automaten Hybr, HybrHi,  
Temblo, Rodo, Tinti, Synchrochord, Zi, Horny en Asa zagen het levenslicht. 

Zowel in 2014 als 2015 wist Logos een aantal grote bouwopdrachten binnen te halen: een snaredrum 

voor de Britse elektronicamuzikant Aphex Twin en een PVC installatie voor Musica. Op regelmatige 

tijdstippen kreeg Logos ook vragen voor kleinere bouwprojecten. 

 Conclusie 



 
 

13 
 

In de voorbije periode werd de werking van Logos breder. Er werden meer samenwerkingen opgezet, 

de aard van de bouwprojecten werd uitgebreider (niet enkel het onderhoud en de verdere uitbouw 

van het Logos robotorkest, maar ook nieuwe akoestische en elektronische installaties) en Logos 

stelde zijn expertise op het vlak van authentieke uitvoeringen en instrumentenbouw  ter beschikking 

van andere organisaties. 
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PLANNING EN SAMENWERKING 

Geef een beknopte samenvatting van uw plannen. (4000 tekens) 

3994 tekens 

Logos wil zich blijven profileren als het centrum voor experimentele muziek in Vlaanderen. Door zijn 
goed uitgerust atelier en elektronicastudio en de jarenlange opgebouwde ervaring vormt Logos de 
perfecte omgeving voor de ontwikkeling en de bouw van interfaces, geluidsinstallaties, 
geluidssculpturen en nieuwe muziekinstrumenten. Niet enkel de medewerkers van Logos maken 
gebruik van deze faciliteiten, via residenties krijgen ook externen de mogelijkheid om deze 
infrastructuur te benutten.  
Logos wil zijn kennis delen met anderen door gezamenlijke producties op te zetten, residenties in te 
richten en het archief verder te ontsluiten.  
 
 
Ontwikkeling & productie 
Medewerkers van Logos en externen maken gebruik van het atelier om interfaces, geluidsinstallaties, 
geluidssculpturen en muziekinstrumenten te ontwerpen.  
Logos maakt ook producties, al dan niet in samenwerking met derden, waarin de gemaakte 
apparaten worden ingezet.  
Het Logos robotorkest bouwde de voorbije jaren een eigen repertoire op. Daarnaast zijn er 
producties van het orkest die de mogelijkheden van de Namuda danstechniek verder  onderzoeken. 
Ook worden er producties opgezet rond een specifiek thema of componist. In het verleden was dit 
o.a. Conlon Nancarrow en Les Noces van Igor Stravinsky. 
Logos zet ook producties op die geen gebruik maken van het robotorkest. Zo zijn er producties rond 
het werk van Alvin Lucier en Mauricio Kagel (in samenwerking met het Orpheus Instituut) gepland. 
Met KRAAK werkt Logos samen aan een gezamenlijke productie.  
Samen met Aifoon zal Logos in de komende periode minstens 1 geluidsinstallatie of –sculptuur 
ontwikkelen.  
Jaarlijks worden verschillende residentieoproepen gelanceerd (bouwresidenties en 
componeerresidenties).  
 Logos geeft regelmatig compositieopdrachten voor het schrijven van een werk voor het Logos 
robotorkest. 
Logos bouwt ook schakelingen of instrumenten op vraag van derden.   
 
Presentatie 
Voor de periode 2017-2021 zal Stichting Logos heel wat samenwerkingen aangaan met externe 
partners. De basis van deze samenwerkingen werd in de voorbije jaren gelegd.  
Logos kiest ervoor om zowel met gesubsidieerde organisaties zoals Ictus Ensemble, Champ d’Action, 
Kraak, Musica, Les Ateliers Claus, Aifoon en De Centrale samen te werken als met jonge organisaties 
zoals audioMER, Silken Tofu, Elftwelf vzw en KERM. 
Een groot deel van deze samenwerkingen betreft de organisatie van concerten, lezingen en 
dergelijke meer in de Logos Tetraëder of de Logos Loods of op een externe locatie. In de eigen 
programmatie besteedt Logos aandacht aan jonge ensembles & componisten. Daarnaast staan ook 
regelmatig gevestigde waarden op het programma.  
Creaties uit de Logos werkplaats worden zowel bij Logos zelf als extern - in binnen- en buitenland - 
gepresenteerd.  

 

 
Participatie 
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Samen met De Centrale & Elftwelf vzw werkt Logos jaarlijks een participatieve activiteit uit. Met 
Matrix werkt Logos verder aan de Musica Futurista workshops waarin jongeren experimentele 
instrumenten bouwen. Logos begeleidt ook het project Componeren in de klas.  
Samen met Musica werkt Logos in 2017 een compositiestage uit met het Logos robotorkest voor een 
niet-professionele doelgroep.  
In 2017 werkt Logos samen met Champ d’Action en begeleidt Logos jonge professionelen die willen 
werken met het Logos robotorkest tijdens het LABO evenement in De Singel.  
Logos organiseert zelf ook regelmatig schoolvoorstellingen, neemt deel aan de Kinderkunstendag en 
het jaarlijkse buurtfeest, de Gentse  Cultuurmarkt en werkt mee aan de rondleidingen van Vizit vzw. 

 
Ontsluiting en archief 
Logos blijft samenwerken met het Brusselse platenlabel Sub Rosa voor de ontsluiting van haar audio-
archief.  
In 2018 (voorbereiding en subsidieaanvraag 2017) plant Stichting Logos de uitgave van een dubbelLP 
en boek naar aanleiding van het 50-jarig bestaan van de organisatie. Deze uitgave zal verdeeld 
worden door Sub Rosa. 
Elk concert bij Logos wordt digitaal geregistreerd. De opnames worden geregeld doorgestuurd naar 
radiomakers. 
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(PLANNING EN SAMENWERKING) 

Voeg als bijlage uw artistieke of inhoudelijke plannen toe (vrije vorm, max. 4 pagina's, in 

Word- of pdf-formaat) (overzicht van de geplande activiteiten) 

Ontwikkeling & productie 

Jaarlijks: 

 De ontwikkeling van 3 geluidsinstallaties, geluidssculpturen, nieuwe instrumenten of 

interfaces. 

Sinds de jaren 80 legt Logos zich toe op de automatisatie van muziek. Doorheen de jaren werd er 

heel wat expertise opgebouwd. Elk jaar ontwikkelt Logos verschillende geluidsinstallaties, 

geluidssculpturen, nieuwe instrumenten of interfaces.  

Logos wil de automatisatie van snaarinstrumenten verder onderzoeken. 

Een exacte planning voor 2017-2021 is op dit moment nog niet gekend. Logos werkt op het scherp 

van de snee en houdt rekening met nieuwe technologische evoluties bij het ontwerp en de bouw van 

nieuwe creaties. 

 De bouw van 1 geluidsinstallatie, geluidssculptuur, nieuw instrument of interface voor een 

derde partij 

 

Jaarlijks zal Logos een geluidsinstallatie, geluidssculptuur, nieuw instrument of interface ontwikkelen 

op vraag van derden. Aifoon is o.a. één van deze partners. (zie intentieverklaring Aifoon) 

 

 De bouw van schakelingen voor derde partijen. 

Elk jaar maakt Logos een aantal schakelingen op vraag van derden. Dit kan gaan van 

contactmicrofoons met voorversterker tot aangepaste schakelingen voor het uitlezen van bepaalde 

sensoren. 

Op dit moment heeft Logos nog geen specifieke vragen voor 2017-2021, maar we verwachten dat dit 

in dezelfde lijn zal liggen als de voorbije jaren. 

 Ontwikkeling & productie van 1 evenement i.s.m. De Centrale & Elftwelf vzw. 

Dit evenement bestaat uit 1 concert in De Centrale en eventueel de Logos Tetraëder en een 

participatieve activiteit (bijvoorbeeld schoolvoorstellingen) in De Centrale en/of Stichting Logos. 

Elftwelf staat samen met Stichting Logos in voor de inhoudelijke invulling. De Centrale biedt 

logistieke en promotionele ondersteuning. (zie intentieverklaring Elftwelf en De Centrale) 

 Ontwikkeling & productie van 1 evenement i.s.m. Kraak. 

Logos biedt één of meerdere Kraak artiesten technische ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuw 

werk. Kraak staat in voor de presentatie, de promotie en de verspreiding. (zie intentieverklaring 

Kraak) 

 Ontwikkeling & productie van minstens 2 avondvullende programma’s. 



 
 

17 
 

Jaarlijks zal Logos minstens 2 producties maken. Voor ten minste één van deze producties zal het 

Logos robotorkest worden ingezet.  

 De organisatie van minstens 1 componeerresidentie met het Logos robotorkest. 

Jaarlijks organiseert Logos minstens 1 residentie met het Logos robotorkest. De oproep voor deze 

residentie wordt internationaal bekend gemaakt. Logos beschikt over een kleine studio waar de 

componist kan verblijven. 

 De organisatie van minstens 1 bouwresidentie. 

Jaarlijks organiseert Logos minstens 1 residentie voor de bouw en ontwikkeling van een nieuw 

instrument, interface, geluidsinstallatie of geluidssculptuur . De oproep voor deze residentie wordt 

internationaal bekend gemaakt. Logos beschikt over een kleine studio waar de kunstenaar kan 

verblijven en een goed uitgerust atelier. 

 Het toekennen van 2 compositieopdrachten. 

Jaarlijks kent Logos 2 compositieopdrachten toe voor de creatie van nieuwe werken voor het Logos 

robotorkest. 

 Onderzoeksproject 

Sinds 2014 werkt Logos mee een onderzoeksproject rond uitvoeringspraxis in de muziek sedert 1950 

van het Orpheus instituut te Gent.  

Godfried-Willem Raes volgt dit project op en is verbonden als geassocieerde onderzoeker aan het 

Orpheus Instituut. Deze verbintenis wordt elk academiejaar vernieuwd. (zie brief Orpheus Instituut, 

aanstelling 2015-2016) 

 

Presentatie 

 

Jaarlijks (in eigen huis) 

 16 receptieve concerten 

o minstens 1 evenement i.s.m. Silken Tofu (zie intentieverklaring Silken Tofu) 

o minstens 1 evenement i.s.m. audioMER (zie intentieverklaring audioMER) 

o minstens 1 evenement i.s.m. KERM (zie intentieverklaring KERM) 

o minstens 1 evenement i.s.m. Aifoon (zie intentieverklaring Aifoon) 

o minstens 1 evenement i.s.m. Les Ateliers Claus (zie intentieverklaring Les Ateliers 

Claus) 

o minstens 1 evenement i.s.m. Champ d’Action (zie intentieverklaring Champ 

d’Action) 

o minstens 1 concert van een icoon van de experimentele muziek (zoals Robert 

Dick, Max Eastley, Trevor Wishart, Pauline Oliveros, Phill Niblock, John Duncan, 

Morton Subotnick, Don Buchla…) 

o minstens 1 solorecital hedendaagse muziek (zoals Eva Zollner, Jenny Chai, 

Frederik Croene, …) 

o minsten 1 concert van een jong ensemble hedendaagse muziek (zoals Letter 

Piece Company, Zwerm, Tiptoe company,…) 
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o minstens 1 concert elektronische hedendaagse muziek (Kim Cascone, 

Metamkine…) 

o minstens 1 concert op experimentele instrumenten (Pierre Bastien, Judy 

Dunaway, Trimpin, Jacques Rémus…) 

 10 toonmomenten van het Logos robotorkest 

 1 tot 2 producties van het Logos robotorkest 

o 1 Namuda productie in juli (Gentse Feesten) 

Namuda is een speciale danstechniek ontworpen voor het aansturen van het 

Logos robotorkest via radar en sonar sensoren.  

o 1 productie rond een bepaald thema, componist of compositie 

Jaarlijks (buiten Logos) 

 12 presentaties van onze ensembles (Logos Robotorkest, Logos Women, Logos Ensemble) 

 10 presentaties van geluidskunstprojecten (Zingende Fietsen, Pneumafoon, Stereotaxie, 

Muziekdozen, Holosound…) 

 

In de periode 2011-2014 had Logos gemiddeld 42,75 presentaties buitenshuis, waarvan 34,5 in 
België en 8,25 in het buitenland. 
 

Occasioneel (buiten Logos) 

 presentatie van Ballet Mécanique van George Antheil i.s.m. Ictus ensemble (zie 

overeenkomst met Ictus) 

 presentatie van Time and Motion Study II van Brian Ferneyhough i.s.m. Benjamin Glorieux 

(zie overeenkomst De Bijloke) 

 presentatie van Unter Strom, Tactil en/of Staatstheater van Mauricio Kagel i.s.m. Orpheus 

Instituut 

 

Participatie 

Jaarlijks 

 De organisatie van een participatieve activiteit i.s.m. De Centrale & Elftwelf vzw.(zie 

intentieverklaring) 

 De organisatie van een participatieve activiteit i.s.m. Aifoon.(zie intentieverklaring) 

 De organisatie van verschillende educatieve voorstellingen voor scholen, Vizit-groepen 

en verenigingen. (zie intentieverklaring Vizit) 

 Deelname aan Kinderkunstendag. 

 Participatie aan het jaarlijkse buurtfeest 

Projectmatig 

 Het uitwerken en begeleiden van een compositiestage met het Logos robotorkest voor een niet-

professionele doelgroep i.s.m. Musica (zie intentieverklaring Musica) 

 Het uitwerken en begeleiden van een compositiestage met het Logos robotorkest voor een 

professionele doelgroep i.s.m. Champ d’Action (zie intentieverklaring Champ d’Action) 

 De organisatie van de workshops Musica Futurista i.s.m. Matrix (zie intentieverklaring Matrix) 

 Het uitwerken van het project Componeren in de klas i.s.m. Matrix (zie intentieverklaring Matrix) 

Ontsluiting 
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 Uitgaven op vinyl met materiaal van het Logos archief op het Brusselse label Sub Rosa (zie 

intentieverklaring Sub rosa) 

 Uitgave van een dubbelLP en boek naar aanleiding van het 50-jarige bestaan van de 

organisatie (2018) 

 Downloadbaar maken van belangrijke opnames uit het Logos archief 

 CD-uitgave met soundscapes van Moniek Darge op Kye & Penultimate Press. (2017) 

 Uitgave van een 4-delig boek met CD op Penultimate Press met materiaal van Godfried-

Willem Raes, Moniek Darge, Graham Lambkin en Mark Harwood (2017) 
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(PLANNING EN SAMENWERKING) 

Omschrijf uw eigen positie en huidige samenwerkingsverbanden in het kunstenveld. Wat 

zijn de ambities met betrekking tot uw positie en samenwerkingsverbanden in het 

kunstenveld? (2000 tekens) (besteed aandacht aan samenwerkingen, spreiding van 

producties, publieksbereik en/of persaandacht) 

1998 tekens 

Logos bekleedt een unieke positie in het Vlaamse kunstenveld. De Stichting is één van de weinige 
spelers die reeds sinds de jaren zestig actief is. Door haar jarenlange werking heeft Logos een groot 
netwerk uitgebouwd van nationale en internationale contacten. Binnen de sector is Logos een 
belangrijke en erkende speler die kan bogen op een lange traditie. 
Stichting Logos wil haar positie als pilootcentrum voor vernieuwende en eigenzinnige hedendaagse 
muziek handhaven. Net als de voorbije jaren wil Logos kansen geven aan jonge artiesten, ensembles 
en organisaties voor wie Logos vaak een springplank vormt naar grotere podia.  
De werking van de Stichting steunt zowel op ontwikkeling, eigen producties, als presentatie. De 
wisselwerking tussen deze verschillende functies is uniek in Vlaanderen, maar vinden we wel terug in 
internationale instellingen zoals Experimental Intermedia Foundation (NY), Steim (Amsterdam) en 
IRCAM (Parijs). 
 
In de komende periode breidt Logos haar samenwerkingen aanzienlijk uit. Logos werkt onder meer 
samen met Sub Rosa, Ictus Ensemble, Silken Tofu, Kerm, De Bijloke, Kraak, Vizit, Musica, Matrix, 
Concertgebouw Brugge, Vooruit, Festival van Vlaanderen Vlaams-Brabant, De Centrale, Elftwelf vzw, 
audioMER, Champ d’Action, Aifoon en Les Ateliers Claus. 
 
De eigen producties zijn zowel te vinden op podia van grote klassieke muziekfestivals zoals 
het Festival van Vlaanderen (Gent, Brabant & Limburg) als op kleinere podia zoals Les Ateliers Claus 
(Brussel). Ook internationaal is Logos een graag geziene gast. 
 
De concerten in eigen huis bereiken voornamelijk een publiek dat interesse heeft in hedendaagse 
muziek.  
Logos probeert ook andere doelgroepen te bereiken o.a. door samen te werken met organisaties die 
in andere velden actief zijn en door participatieve activiteiten te organiseren. 
 
De creaties uit het Logos atelier halen geregeld de binnen- en buitenlandse pers. Zo was Logos in 
2015 te zien in een 5-daagse docureeks in het programma Iedereen Beroemd op Eén. 

U kunt intentieverklaringen, (toelichting bij) coproductie- en 

samenwerkingsovereenkomsten hier opladen (in 1 pdf-bestand). 
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RELEVANTIE EN UITSTRALING 

Toon de relevantie van uw aanvraag voor het kunstenveld aan. (2000 tekens) 

1851 tekens 

In Vlaanderen wordt hedendaagse muziek vaak in de context van een festival gepresenteerd zoals 
Festival van Vlaanderen (Kortrijk), Ars Musica (Brussel), Transit (Leuven) of Ear to the ground (Gent).  
 
In het Gentse landschap bieden 019, kunstencentrum Vooruit, Kraak en De Bijloke sporadisch nieuwe 
muziek concerten aan. 
Hoewel de aandacht toeneemt, komt geluidskunst slechts met mondjesmaat aan bod in het Vlaamse 
culturele landschap. Met het Klankenbos in Neerpelt en de Sound Factory in Brugge beschikt 
Vlaanderen over 2 unieke permanente collecties. Daarbuiten is er echter maar af en toe aandacht 
voor geluidskunst, meestal in de marge van een festival.  
 
Logos heeft daarentegen een continue werking doorheen het jaar en focust uitsluitend op 
hedendaagse muziek en geluidskunst. Voor beloftevolle, jonge artiesten vormt Logos vaak een 
springplank naar grotere concertzalen op een later tijdstip in hun carrière. 
 
De in huis ontwikkelde klankkunstprojecten en robots zijn uniek in de wereld. Het robotorkest is 
groter dan andere spelers in het veld zoals het Karmetik Machine Orchestra (California Institute of 
the Arts,) Pat Methenys Orchestrion Project en EMMI (University of Virginia) en droeg bij tot de 
erkenning van Gent als UNESCO World City of Music. 
 
Ook de personeelsbezetting van de Stichting is uniek. Door bijna uitsluitend professionele 
componisten en muzikanten aan te werven is Logos verzekerd van een sterke artistieke kern. 
 
Logos haalt geregeld de nationale- en internationale pers.  
 
Kortom, in het Vlaamse landschap neemt Stichting Logos een unieke positie in.  Verschillende 
organisaties doen beroep op de expertise en het historisch materiaal dat bij Logos aanwezig is. Logos 
geeft kansen aan jonge artiesten, op het podium en in het atelier. De eigen creaties en producties 
vinden hun weg naar zowel nationale als internationale podia. 
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(RELEVANTIE EN UITSTRALING) 

Op welke manier beschikt u over een landelijke en/of internationale uitstraling? Op welke manier 

wilt u uw landelijke en/of internationale betekenis consolideren en/of uitbreiden? (2000 

tekens)(aan te tonen door samenwerkingen, spreiding van producties, publieksbereik of 

referentiewaarde) 

1990 tekens 

Spreiding  

Logos is met haar installaties en producties een graag geziene gast in de grote en kleinere 

cultuurhuizen en festivals in Vlaanderen. Daarnaast zijn de creaties van Logos ook te vinden op 

openbare plaatsen zoals musea, bibliotheken en de publieke ruimte. Ook internationaal zijn de 

producties van Logos regelmatig te zien. 

Publieksbereik 

Van 2011 tot 2014 organiseerde Logos jaarlijks gemiddeld 37,25 voorstellingen in eigen huis en 34,5 

externe voorstellingen en activiteiten verspreid over Vlaanderen, in totaal goed voor een gemiddeld 

aantal toeschouwers van 12200 per jaar. De verrassende creaties van Logos hebben niet alleen bij 

volwassenen maar ook bij kinderen veel bijval.  

In de periode 2011-2014 had Logos gemiddeld 8,25 presentaties  per jaar in het buitenland. Hiermee 

bereikte Logos gemiddeld 850 toeschouwers. 

Samenwerkingen 

Logos werkt samen met jonge en gevestigde organisaties om zo een breder en meer divers publiek te 

bereiken. 

Pers 

Logos weet geregeld de nationale en internationale pers te halen. De media-aandacht die de 
Stichting te beurt valt, bevordert de naambekendheid van de organisatie, draagt bij tot een 
verbreding van het publieksbereik en bestendigt haar sterke reputatie binnen de experimentele 
muziek. (o.a. The Wire & Gonzo) 
De Amerikaanse filmmaker Jesse Roesler maakte de film a naked robotic love story (Delicious 
Filmworks).  
Artiesten van Logos brengen muziek uit op internationale platenlabels zoals Kye en Penultimate 
Press. 
 
Internationale uitstraling 
 
Logos levert regelmatig bijdragen aan internationale conferenties.  
De platenreeks op Sub Rosa wordt internationaal verdeeld, van Amerika tot Japan.  
Buitenlandse componisten schrijven werken voor het robotorkest. Ook het artists in residence 
programma is internationaal georiënteerd. 
Logos ontvangt veel vragen vanuit het buitenland i.v.m. de automatisatie van instrumenten. 
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FUNCTIE ONTWIKKELING 

Hoe begeleidt u en ondersteunt u kunstenaars in hun artistieke ontwikkeling? Hoe brengt u het 

onderzoek of het experiment of de vernieuwing op artistiek vlak in praktijk? (4000 tekens)(+ 

planning van minstens eerste werkjaar) 

3844 tekens 

Ontwikkeling heeft bij Logos betrekking op het ontwikkelen en onderzoeken van nieuwe technieken 

en technologieën en op de interactie tussen die technologie en de mens. Uiteraard maken ook 

muziekesthetische en muziektechnische aspecten deel uit van dit onderzoek. Logos slaat een brug 

tussen kunst en wetenschap en beschikt over labo’s en werkplaatsen waar zowel hardware als 

software wordt ontwikkeld. De resultaten van dit onderzoek worden ingezet in installaties en 

voorstellingen. Logos bekleedt hiermee een unieke positie in het Vlaamse landschap. 

Naast de 4 vaste medewerkers (tewerkstellingscoëfficiënt van 2.8) en de twee bestuurders die nauw 

bij de Stichting betrokken zijn, trekt Logos jaarlijks een aantal kunstenaars aan die willen 

experimenteren met technologieën die Logos in huis heeft. Zij worden begeleid en gestuurd door 

onze medewerkers. Deze residenties zijn niet noodzakelijk unidirectioneel. Dit soort samenwerkingen 

bevordert zowel de artistieke ontwikkeling van de individuele kunstenaars als die van de Logos 

medewerkers. 

Logos zal jaarlijks 2 residentieoproepen lanceren, 1 oproep  voor kunstenaars die een project willen 

uitwerken in de werkplaatsen van Logos en 1 oproep voor kunstenaars die aan de slag willen met het 

Logos robotorkest. Deze oproepen worden internationaal verspreid. De selectie gebeurt op basis van 

de aard van het werk, de aansluiting met de reeds ontwikkelde technologie bij Logos en de carrière 

van de kunstenaar. Logos biedt geen financiële ondersteuning, maar ondersteunt de kunstenaar door 

haar infrastructuur ter beschikking te stellen en artistiek en technisch advies te verlenen. Bovendien 

kan Logos bogen op een uitgebreid internationaal netwerk van componisten, instrumentenbouwers 

en geluidskunstenaars en kunnen kunstenaars, indien nodig, doorverwezen worden. 

Logos ondersteunt ook componisten bij het schrijven van werk voor het Logos robotorkest.  In 2017 

is het Logos robotorkest voor de 2de maal te gast op de internationale compositiestage SoundMine, 

georganiseerd door  Musica. In datzelfde jaar tekent het robotorkest present op LABO, een 

interdisciplinair kunstenparcours van en voor jonge makers in de Singel in Antwerpen.  

Daarnaast geeft Logos ook jaarlijks de opdracht aan 2 componisten om een werk te schrijven voor 

het robotorkest. In 2017 zijn dit Luc Brewaeys en Michiel De Malsche. In 2018 Wim Hendrickx. Ook 

hier zorgt een medewerker voor begeleiding om de werking van de muziekrobots en de gebruikte 

software uit de doeken te doen.  

Logos ontwikkelt ook verschillende participatieve activiteiten in samenwerking met derden.(zie 4-

jaren planning)  

Planning 2017 

 Ontwikkeling van repertoire voor het Logos robotorkest 

o Residentie van een componist (volgend op de residentieoproep) 

o compositiestage voor een niet-professionele doelgroep i.s.m. Musica 

o compositiestage voor een professionele doelgroep i.s.m. Champ d’Action  

o 2 compositieopdrachten (Luc Brewaeys & Michiel De Malsche) 
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 Ontwikkeling van nieuwe interfaces, geluidsinstallaties, geluidssculpturen en nieuwe 

instrumenten 

o minstens 3 creaties van Logos medewerkers, o.a. de ontwikkeling van een snaarrobot 

o Bouw van een installatie i.s.m. Aifoon.  

o Ontwikkelen van muziekdozen & soundscapes 

o Residentie van een geluidskunstenaar/instrumentenbouwer (volgend op de 

residentieoproep) 

o De bouw van schakelingen voor derde partijen. 

 Het ontwikkelen van workshops 

o Componeren in de klas i.s.m. Matrix 

o Musica Futurista i.s.m. Matrix 

 Ontwikkeling van producties 

 Ontwikkeling van 3 avondvullende programma’s  door Logos medewerkers 

o NaMuDa productie  

o Productie met werk van Alvin Lucier 

o Drei Groschenoper van Kurt Weill 

 Ontwikkeling & productie van 1 evenement i.s.m. De Centrale & Elftwelf vzw. 

 Ontwikkeling & productie van 1 evenement i.s.m. Kraak. 

 Ontwikkeling van Staatstheater Kagel i.s.m. Orpheus Instituut 
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FUNCTIE PRESENTATIE 

Licht toe hoe u een kwaliteitsvolle presentatiecontext realiseert. (4000 tekens) (+ initiatieven met 

een kennismakend, verbredend of verdiepend karakter) 

3799 tekens 

Stichting Logos is in het bezit van eigen gebouwen. De architectuur en inrichting is industrieel en de 

ruimtes lopen in elkaar over. Het is een bewuste keuze om het atelier voor experimentele 

instrumentenbouw en de ruimtes waar de bezoekers komen niet strikt te scheiden. Naast de 

kantoren, twee muziekstudio’s, een gastenverblijf, het atelier verschillende opslag- en 

archiefruimtes, beschikt Logos over twee zalen. De Logos Tetraëder kreeg  in 1991 de Tech-Art prijs 

voor haar architectuur.  De tetraëdervorm zorgt voor een uitzonderlijk goede akoestiek.  

In de Logos Tetraëder staat het robotorkest permanent opgesteld. Het podium biedt nog voldoende 

plaats om ook andere optredens met een beperkte bezetting te laten plaatsvinden. Op de vaste 

tribune en het balkon is plaats voor maximaal 150 toeschouwers. Logos Loods is een polyvalente 

ruimte waar performances, tentoonstellingen, concerten en andere activiteiten plaatsvinden. De 

lichtstraat in het dak zorgt voor veel natuurlijk licht. 

Omdat Logos niet afhankelijk is van derden voor het gebruik van ruimtes kan Logos de 

presentatiecontext perfect aan de activiteit of de voorstelling aanpassen. Onze medewerkers hebben 

voldoende tijd om eigen producties, receptieve concerten en activiteiten grondig voor te bereiden en 

de nodige technische opstellingen te voorzien  zonder dat daar een hoog prijskaartje voor huur van 

gebouwen aan verbonden is.   

Beide zalen zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en worden op wekelijkse basis gepoetst. Er zijn 

sanitaire voorzieningen aanwezig.  

In de Tetraëder is professionele belichting (4 trussen met een 40-tal spots) en een lichtorgel 

aanwezig en ook in de Logos Loods kunnen specifieke belichtingsplannen worden uitgewerkt. Dit 

gebeurt steeds in samenspraak met de uitvoerder(s).  

Logos heeft een professionele installatie met 12 luidsprekers en  voldoende high end microfoons ter 

beschikking. 

De foyer is geopend tijdens de pauze en voor en na het concert. De afstand tussen de 

performers/kunstenaars en het publiek is bij Logos bewust zeer klein. Na de voorstelling is het steeds 

mogelijk om de artiesten aan te spreken of de opstelling van naderbij te bekijken. 

Logos neemt verschillende initiatieven om een breder publiek aan te spreken.  

 Stichting Logos is opgenomen in de culturele wandeling van VIZIT, een organisatie die 

standswandelingen, fietstochten en daguitstappen organiseert met een toeristische insteek. 

Regelmatig krijgt Logos zeer diverse groepen van een 25-tal personen over de vloer. De 

groepen krijgen een woordje uitleg en een demonstratie van het robotorkest. 

  Logos organiseert schoolvoorstellingen op maat. De inhoud van de voorstelling wordt 

aangepast aan het niveau en de richting. In samenwerking met Klasse en Lerarenkaart 

organiseren we jaarlijks een demovoorstelling voor leerkrachten. 

 Logos ontvangt regelmatig verenigingen voor een voordracht en voorstelling van het 

robotorkest. 

 Je kan in Logos terecht met de Uitpas. Dit is een initiatief van Stad Gent om mensen in het 

algemeen en mensen in armoede in het bijzonder aan te sporen om meer cultuur te beleven.  
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 Logos neemt deel aan de Kunstendag voor Kinderen en bereikt op die manier heel wat jonge 

bezoekers. 

 Jaarlijks is Logos present op de cultuurmarkt in Gent om zoveel mogelijk mensen en andere 

organisaties kennis te laten maken met onze werking en projecten.  

 Logos werkt samen met verschillende organisaties om haar publiek te verbreden. 

 Op het jaarlijkse buurtfeest organiseert Logos steevast een activiteit. Zo komen ook mensen 

met een andere culturele achtergrond met hedendaagse muziek in aanraking. 

 Logos presenteert geregeld werken in openbare gebouwen waar een breed publiek over de 

vloer komt zoals de muziekdozententoonstelling in de Gentse stadsbibliotheek in 2015. 
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(Functie presentatie) 

Hoe gaat u tewerk om tot een kwaliteitsvolle programmering en/of kwaliteitsvol artistiek resultaat 

te komen?(4000 tekens) (+ planning van eerste werkjaar) 

3984 tekens 

Eigen artistieke creaties 

De artistieke output van Stichting Logos komt in de eerste plaats tot stand door haar medewerkers. 

Het vaste team bestaat uit Xavier Verhelst , eerste prijs contrabas en notenleer; Kristof Lauwers, 

meester in de muziek; Mattias Parent, musicoloog en Laura Maes, doctor in de kunsten. Ook 

bestuurders en mede-oprichters Godfried-Willem Raes en Moniek Darge spelen een belangrijke rol in 

de artistieke output.  Moniek Darge is licentiaat in de kunstwetenschappen en in de 

moraalwetenschappen en ze was tot voor kort assistent aan de School of Arts te Gent. Godfried-

Willem Raes is licentiaat in de filosofie en doctor in de musicologie en doceerde aan de School of Arts 

te Gent.  

Logos krijgt regelmatig mensen uit het nationale en internationale werkveld over de vloer: 

muzikanten en kunstenaars , maar ook organisatoren, academici en journalisten. Dankzij deze 

feedback tijdens het creatieproces wordt het uiteindelijke resultaat voortdurend geëvalueerd en 

bijgestuurd. Op deze manier wordt de eigen artistieke output niet enkel intern bediscussieerd, maar 

ook getoetst aan een veel breder nationaal en internationaal kader.  

concertwerking 

Sinds haar ontstaan kiest Logos resoluut voor de programmatie van experimentele muziek en 

geluidskunst. Daar waar binnen deze genres de speelkansen bedreigd worden door het afkalven van 

risicovol en/of experimenteel programmeren, besparingen, een grote druk op publiekscijfers en een 

groeiende festivalcultuur, wil Logos een continue en vernieuwende concertwerking blijven 

aanbieden. 

Logos volgt de scène van de experimentele muziek en geluidskunst op de voet en nodigt op basis van 

weloverwogen artistieke criteria muzikanten & kunstenaars uit. Bij de keuze van artiesten wordt er 

rekening gehouden met o.a. opleiding, podiumervaring, discografie en inhoud van het programma. 

Ook niet-artistieke criteria zoals bijvoorbeeld technische vereisten en verplaatsingsonkosten spelen 

een rol.  

Jonge talentvolle musici en gevestigde waarden wisselen elkaar af op de bühne.  

Logos opteert om met verschillende organisaties samen te werken om binnen de domeinen van 

experimentele muziek en geluidskunst een zo breed mogelijk aanbod aan te bieden en een divers 

publiek te bereiken. 

Ook aan de kwaliteit van de uiteindelijke presentatie besteedt Logos de nodige zorg. De akoestiek 

van de Tetraëder concertzaal is uniek. Er is voldoende professioneel audio materiaal aanwezig voor 

een kwaliteitsvolle weergave van elektronische of elektro-akoestische voorstellingen. Het aanwezige 

instrumentarium wordt regelmatig gecontroleerd en gestemd. 

 

 

Planning 2017 
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Omdat Logos kort op de bal speelt, is het niet mogelijk om onze werking van 2017 reeds volledig in 

detail uit te werken. 

In de Logos tetraëder of de Logos loods 

 10 toonmomenten Logos robotorkest 

 2 producties van het Logos robotorkest 

o Namuda productie in juli (Gentse Feesten) 

o Dreigroschenoper van Kurt Weill 

 16 receptieve concerten  

o Min. 1 i.s.m. Silken Tofu  

o Min. 1 i.s.m. audioMER  

o Min. 1 i.s.m. KERM  

o Min. 1 i.s.m. Aifoon  

o Min. 1 i.s.m. Les Ateliers Claus  

o Min. 1 i.s.m. Champ d’Action  

o Min. 1 concert van een icoon van de experimentele muziek  

o Min. 1 solorecital van hedendaagse muziek  

o Min.1 concert van een jong ensemble hedendaagse muziek  

o Min. 1 concert elektronische hedendaagse muziek  

o Min. 1 concert op experimentele instrumenten  

buiten Logos 

 12 presentaties van onze ensembles (Logos Robotorkest, Logos Women, Logos Ensemble), 

o.a.: 

o Logos robotorkest tijdens het Transit festival in het STUK te Leuven 

o Logos robotorkest op LABO in de Singel te Antwerpen  

o Logos robotorkest op SoundMine te Neerpelt  

 Presentatie van Ballet Mécanique van George Antheil i.s.m. Ictus ensemble tijdens de 

Ruhrtriennale  

 10 presentaties van geluidskunstprojecten (Zingende Fietsen, Pneumafoon, Stereotaxie, 

Muziekdozen,…) 

 

In de periode 2011-2014 had Logos gemiddeld 42,75 presentaties buitenshuis, waarvan 34,5 in 

België en 8,25 in het buitenland). 

 

Zie uitgebreide planning. 
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(FUNCTIE PRESENTATIE) 

Wat zijn uw acties omtrent publiekswerking en -werving? Welke communicatie- en 

promotiekanalen hanteert u? (4000 tekens) 

3498 tekens 

De concerten in de Logos Tetraëder en de Logos Loods worden via diverse kanalen aan het publiek 

bekend gemaakt. 

Eigen kanalen 

Website: De Logos website is een bron van informatie voor amateurs en professionelen die 

geïnteresseerd zijn in nieuwe muziek, robotica, akoestiek, interfaces,… Ook alle informatie over de 

eigen projecten en de receptieve concerten is te vinden op de site. De Logos website wordt dagelijks 

geactualiseerd. 

E-mailing: Elk concert wordt per mail aangekondigd. Op deze “nieuwsbrief” zijn 529 mensen 

ingetekend.    

Flyers en affiches: Elke maand wordt een nieuwe flyer en affiche aangemaakt. De affiche kondigt 

steeds alle activiteiten aan die in eigen huis doorgaan. De flyers duiden deze activiteiten bondig met 

tekst en beeldmateriaal. Op de flyers worden ook de externe activiteiten opgenomen. De affiches en 

flyers worden verspreid via de communicatie dienst van stad Gent (35 affiches) en via de 

communicatiedienst van Ugent (35 affiches). We doen beroep op het bedrijf TexMex-affichage om 

zichtbaar te zijn op de plakpalen en in het straatbeeld te Gent (175 affiches). Medewerkers en 

vrijwilligers verspreiden een 40-tal affiches en flyers op tactische plaatsen in de stad (het buurthuis, 

horecazaken, het conservatorium, cultuurhuizen, platenwinkels, bibliotheek,…) en maandelijks 

sturen we onze affiches en folders op naar de belangrijkste kunstencentra en musea in Vlaanderen 

(20 postadressen). Er wordt ook regelmatig geflyerd op andere concerten. 

Er worden maandelijks 500 affiches  en 1000 flyers gedrukt. 

Facebook: We trachten onze meer dan 1000 volgers op facebook op de hoogte te houden van onze 

bezigheden en maken voor elke activiteit een event aan. 

Pers: Maandelijks wordt er een persbericht verzonden naar onze perslijst (119 adressen). 

Adverteren: We adverteren een 2-tal keer per jaar in studentenbladen en/of cultuurtijdschriften 

zoals Rekto Verso. 

Externe kanalen 

Uit-databank: Alle activiteiten worden in deze databank ingevoerd.  

Uit-pas: De uit-pas is een initiatief van het Gentse Stadsbestuur waaraan Stichting Logos actief 

meewerkt. Het is de bedoeling om het bezoek aan cultuurhuizen te stimuleren bij de stadsbewoners.  

Mensen in armoede betalen dankzij de uit-pas 2€ voor een concert in Logos.  

WeekUp: Onze activiteiten verschijnen wekelijks in de WeekUp. 

Buurtkrant: Onze activiteiten verschijnen maandelijks in de buurtkrant. 

Oorgetuige: Onze concerten worden steeds aangekondigd op de website van Oorgetuige. 
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Stichting Logos vindt het belangrijk dat het publiek ook inhoudelijk goed geïnformeerd wordt. Op elk 

concert is een programmablaadje met de volgorde van de stukken en bijkomende info voorhanden. 

Op de toonmomenten worden alle stukken ingeleid en historisch gekaderd. 

Logos kiest er bewust voor om de afstand tussen het publiek en de uitvoerende kunstenaars zo klein 

mogelijk te houden. Tijdens de pauze en na de concerten is er steeds ruimte voor gesprekken en 

evaluatie. Op die manier houden we voeling met ons publiek.  Logos kiest er zeer bewust voor om 

democratische toegangsprijzen te hanteren. 10€  voor een standaardticket; studenten 

(studentenkaart), leraren (lerarenkaart) en werklozen betalen 6€; mensen in armoede met een Uit-

pas betalen 2€. 

Logos tracht haar publieksbereik te verruimen door samen te werken met andere organisaties -zowel 

uit het veld van de experimentele muziek en geluidskunst als daarbuiten-, door deel te nemen aan de 

jaarlijkse cultuurmarkt en door actief te participeren aan het buurtfeest en de Kinderkunstendag. 
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DIVERSITEIT AANBOD 

Hoe besteedt u aandacht aan maatschappelijke en culturele diversiteit op het vlak van aanbod? 

(4000 tekens) 

1361 tekens 

Logos besteedt aandacht aan diversiteit in de eigen producties en toonmomenten. Zo werkt Logos 

samen met  Afrikaanse en Indische dansers voor de toonmomenten van het Logos robotorkest. Het 

instrumentarium van dit orkest is niet enkel Westers. Het orkest heeft onder andere een 

geautomatiseerde kanun, een snaarinstrument uit het Midden-Oosten, en een angklung, een 

Indonesisch instrument uit bamboe, in zijn rangen.  

Meer dan 65 internationale componisten schreven een werk voor het Logos robotorkest, waaronder 

Clarence Barlow, Maurice Eggert, Steffen Schleiermacher,  Michael Manion, Beth Anderson, Jaime 

Reis en Phill Niblock. 

De programmatie van Stichting Logos overstijgt het Vlaamse niveau. Sinds haar ontstaan 

programmeert de Stichting heel wat internationale artiesten uit verschillende culturen. Door de jaren 

heen stonden artiesten uit meer dan 70 landen op de Logos podia. 

Jaarlijks werkt Logos een project uit i.s.m. De Centrale en Elftwelf vzw. Elftwelf vzw wil muziek- en 
cultuurparticipatie stimuleren in Ledeberg en hierdoor actief bijdragen aan de leefbaarheid van de 
buurt. De Centrale zet in op creatie en presentatie van muziek die refereert aan de diversiteit van de 
stedelijke bevolking. In het gezamenlijk project werken etnische muzikanten samen met het 
robotorkest. Muziek uit andere culturen en verschillende toonsystemen worden verkend. 
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DIVERSITEIT PUBLIEK 

Hoe besteedt u aandacht aan maatschappelijke en culturele diversiteit op het vlak van 

publiek?  (4000 tekens) 

2721 tekens 

Logos tracht een zo breed en divers mogelijk publiek te bereiken. Door verschillende initiatieven wil 
Logos  iedereen –en dus niet alleen professionelen en kenners van het genre- in aanraking laten 
komen met experimentele muziek en geluidskunst.  
De projecten uit het Logos atelier zijn vaak interactief. De inbreng van het publiek is noodzakelijk 
voor het welslagen van het project. Publieksparticipatie is onder meer vereist bij projecten zoals: 

o Zingende Fietsen & Howling Hometrainers: het publiek moet zelf trappen om klank te 
genereren 

o Stereotaxie: de hersengolven van de toeschouwer bepalen de klank 
o Pneumafoon: bezoekers moeten de tetraëdervormige blaasbalgen bespelen om de 

pneumatische klanksculpturen van lucht te voorzien en tot klinken te brengen 
o Holosound en installaties met de robots: de positie en beweging van de toeschouwer 

bepalen de klank  
Bovenstaande interactieve projecten worden vaak gevraagd voor evenementen in de openbare 
ruimte. Op deze manier slaagt Logos er in om een dwarsdoorsnede van de bevolking te bereiken. 
 
De uitvalsbasis van Logos bevindt zich in een buurt met veel diverse culturen. Door actief mee te 
werken aan de buurtwerking , zoals het jaarlijkse buurtfeest, tracht Logos de buurtbewoners bij haar 
activiteiten te betrekken. De concerten worden opgenomen in de maandelijkse buurtkrant en het 
buurthuis Sluizeken verspreidt de affiches van de Stichting.   
Scholen uit de buurt brengen geregeld een bezoek aan de Stichting. 
 
Logos werkt jaarlijks, samen met De Centrale en Elftwelf vzw, een voorstelling en een participatieve 
activiteit uit. Voor deze evenementen wordt, dankzij het netwerk van zowel Elftwelf vzw als De 
Centrale, een maatschappelijk divers publiek bereikt dat niet of minder vertrouwd is met 
hedendaagse muziek. 
 
Logos richt zich niet enkel op volwassenen. Ook kinderen en jongeren worden actief opgezocht. 
Samen met Matrix organiseert Logos workshops voor onder andere jongeren uit het middelbaar 
onderwijs.  Het project Componeren in de klas waar Logos aan mee werkt, richt zich op jongeren uit 
het lager onderwijs. Logos organiseert regelmatig schoolvoorstellingen, neemt jaarlijks deel aan de 
Kunstendag voor Kinderen en werkt samen met Vizit. Bovendien wordt Logos regelmatig gevraagd 
om specifieke projecten voor kinderen of jongeren uit te werken zoals de PVC-installatie die Logos in 
2015 voor Musica creëerde.  
 
Logos voert geen beleid dat zich specifiek richt op bevolkingsgroepen met een andere afkomst.  Via 
bovenstaande initiatieven en de aard van de activiteiten, installaties en voorstellingen bereikt Logos 
zeer diverse doelgroepen en slaagt Logos er in om verschillende bevolkingsgroepen in contact te 
brengen met experimentele muziek en geluidskunst. 
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ONDERSTEUNING EN KENNISDELING 

Op welke manier wordt de opgebouwde kennis/expertise verzameld, bewaard, beheerd, bewerkt 

en gedeeld, intern en/of extern? (4000 tekens)(bespreek inhoudelijk-artistieke, technische, 

zakelijke en productionele aspecten) 

3915 tekens 

Iedereen die geïnteresseerd is in hedendaagse en experimentele muziek kan, na afspraak, terecht in 
het documentatiecentrum van Logos. Alles wat in het documentatiecentrum te vinden is, staat in een 
computerdatabase die je toelaat om op verschillende parameters te zoeken. Elk stuk heeft een 
specifieke plaatscode. De database is onderverdeeld in Recording 
archives, Scores, Library, Video en Slfiles.  
In de ‘Recording archives’ zijn alle geluidsdragers te vinden: banden, LPs, Cassettes, DATs, CDs en 
Minidics. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen enerzijds de uitgegeven geluidsdragers die sinds de 
jaren 60 werden aangekocht of opgestuurd door kunstenaars en anderzijds de zelf opgenomen 
geluidsdragers. Sinds het ontstaan van Logos wordt elk concert geregistreerd. Deze opnames staan 
voornamelijk op magneetbanden en cd’s. Ongeveer een kwart van deze banden werd reeds 
gedigitaliseerd. 
Onder “Scores” vind je partituren van experimentele en hedendaagse muziek.  
In de onderverdeling “Library” zijn alle boeken en tijdschriften opgenomen. Van een groot deel van 
de tijdschriften zijn ook de artikels apart in de database ingevoerd. Deze bibliotheek bevat veel 
zeldzame collector items. 
Onder “Video” vind je alle beelddragers die Logos rijk is: super8, 8mm, VHS en DVD. Hier kan terug 
onderscheid worden gemaakt tussen uitgegeven, opgestuurde en zelf opgenomen beelddragers. 
Via de “Slfiles” vind je een unieke verzameling van correspondentie met muzikanten, componisten en 
organisaties uit de experimentele en hedendaagse muziekscene sinds 1968. Hier zijn ook de 
documenten opgenomen die kunstenaars opstuurden om hun performances of composities te 
documenteren. Al dit materiaal is gerangschikt op naam en per land. Sinds het ontstaan van websites 
en mailverkeer worden er in de praktijk nog weinig documenten aan deze historische schat 
toegevoegd. 
De database van Logos moet in de toekomst ook online kunnen worden geraadpleegd. Er zal worden 
nagegaan of organisaties Resonant, Packed en Viaa eventueel know-how en ondersteuning kunnen 
leveren om dit te realiseren. 
 
Voor de ontsluiting van het klankarchief werkt Logos samen met het Brusselse platenlabel Sub Rosa. 
In 2015 verscheen de eerste dubbelLP met opnames van Max Eastley, COUM, Derek Bailey en Female 
Improvising Group. De komende jaren zal Sub Rosa verschillende uitgaven op vinyl uitbrengen met 
historische opnames van concerten die Logos inrichtte.  
 
In het verleden capteerde de VRT regelmatig optredens in Logos. Omwille van besparingen bij de VRT 
zijn daar nu veel minder middelen voor. Logos stuurt daarom regelmatig eigen opnames op naar de 
VRT. Zo werden fragmenten van het concert dat Max Eastley eind mei 2015 in Logos bracht, 
uitgezonden in het programma Mixtuur op Klara.  
   
De website van Stichting Logos is een belangrijk medium om informatie te delen. Alle 

muziekinstrumenten en automaten die door Logos werden gebouwd, worden er uitgebreid 

gedocumenteerd. De bouwplannen, elektronische schakelingen, PCB’s en zelfs de software kunnen 

door iedereen vrij worden bekeken en gebruikt. Daarnaast zijn er ook wetenschappelijke artikels en 

info over de geschiedenis van Stichting Logos op de website te vinden. Onze website krijgt dagelijks 

gemiddeld 1000 nationale en internationale bezoekers.     
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Logos werkt samen met het Orpheus instituut aan een project dat historisch elektronisch materiaal in 

kaart brengt en documenteert.  Het gevoerde onderzoek mondt uit in de publicatie van 

wetenschappelijke artikels, reconstructies van historisch elektronisch materiaal en presentaties op 

conferenties. 

Logos is regelmatig present op conferenties zoals NIME (International Conference on New Interfaces 

for Musical Expression), JIM (Journées d'Informatique Musicale) en de Biennial International 

Conference on Music Since 1900. Door lezingen te geven of instrumenten of interfaces te 

demonstreren kan Logos haar kennis delen met een gespecialiseerde groep. 
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(ONDERSTEUNING EN KENNISDELING) 

Op welke manier zorgt u voor de financiële, logistieke, inhoudelijke, technische, organisatorische 

en zakelijke ondersteuning en begeleiding van kunstenaars?(4000 tekens) 

1793 tekens 

Financieel 
Zowel bij de producties van Logos als bij de receptieve concerten kunnen muzikanten, componisten 
en dansers rekenen op een correcte verloning. Logos houdt zich aan de cao podiumkunsten en 
muziek PC 304. 
 
Logistiek 
Logos beschikt over een gastenverblijf waar kunstenaars kunnen logeren. Er is een ingerichte keuken, 
sanitaire voorzieningen en een slaapplaats voor twee personen. Logos zorgt voor ontbijt.  Als ons 
gastenverblijf volzet is, brengen we kunstenaars onder in een nabije b&b. 
Na de concerten wordt er traditiegetrouw samen met de muzikanten en de technici gegeten 
waardoor de uitwisseling van ideeën, kritiek en projecten wordt mogelijk gemaakt. 
Afhankelijk van de gemaakte afspraken met de kunstenaars, zorgt Logos al dan niet voor het 
transport. Kunstenaars worden, afhankelijk van de noden, gebracht naar het station of de luchthaven 
door een Logos medewerker of vergoed voor hun transportkosten. 
Logos zorgt waar nodig voor het nodige materiaal, zoals specifieke instrumenten of versterking.  
 
Inhoudelijk 
Wanneer residenten en componisten aan de slag gaan met het robotorkest worden ze inhoudelijk 
ondersteund door Logos medewerkers. De verschillende instrumenten en hun specifieke 
eigenschappen worden gedemonstreerd.  Een Logos medewerker geeft uitleg over de te gebruiken 
software en in bepaalde gevallen maakt Logos ook aangepaste software zoals bijvoorbeeld patches in 
Pure Data of modules in GMT. 
Residenten die een installatie, geluidssculptuur, interface of experimenteel muziekinstrument 
ontwikkelen, worden door Logos medewerkers inhoudelijk en technisch ondersteund. 
 
Organisatorisch 
Logos zorgt voor de organisatie van het transport en het verblijf van de kunstenaars. Logos staat ook 
in voor de organisatie van het concert, toonmoment, tentoonstelling of residentie.  
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ZAKELIJKE WERKING 

Geef een beknopte zelfevaluatie van de voorbije zakelijke werking. (3000 tekens) (geen historiek) 

2880 tekens 

Het zakelijk beleid van de Stichting is in eerste instantie gericht op het bewaren en bewaken van 

evenwichten. Op financieel vlak wordt gestreefd naar een behoud van de soliditeit en solvabiliteit, 

wat uiteraard een streng gehandhaafd evenwicht tussen inkomsten en uitgaven vergt. Om die 

redenen wordt de boekhouding bij Logos dagelijks bijgehouden en wordt elke uitgave grondig 

afgewogen. De cijfers van de voorbije jaren tonen aan dat Logos hier goed in geslaagd is. Onze 

boekhouding wordt daarenboven jaarlijks nagekeken en goedgekeurd door een externe beëdigd 

accountant.  

De grote uitdaging ligt steeds in het verwerven van een zo groot mogelijk aandeel eigen middelen.  

Zoals de cijfers in een voorgaand invulkader aantonen(zie Toon aan hoe u het minimum-percentage 

eigen inkomsten (5% voor alle werkingssubsidies en 12,5% indien functie productie en/of 

presentatie) zal realiseren.), halen we glansrijk het vereiste percentage van eigen inkomsten ten 

opzichte van subsidies. Subsidies laten Logos toe om investeringen te doen en zo een hoger 

rendement te halen. Hoe hoger de subsidie, hoe hoger het percentage eigen inkomsten. 

In 2011 werd het belendende pand in de Bomastraat (nummer 24) aangekocht. Dit om werkruimte 

voor tentoonstellingen, installaties en performances uit te breiden. Dit pand werd geleidelijk aan 

verbouwd tot de Logos Loods. We dragen nu reeds de vruchten van deze investering. Zo vinden 

onder andere de concerten die het resultaat zijn van de samenwerking met Silken Tofu plaats in deze 

zaal. In het pand is een volledig ingerichte studio aanwezig. Op die manier kunnen we ook de 

verblijfskosten van muzikanten, componisten en residenten sterk drukken. 

Omwille van de verminderde subsidie werden er in 2012 zware besparingsmaatregelen getroffen. De 

Stichting was in een situatie verzeild geraakt dat 57 % van de middelen naar loonlasten gingen. Om 

een gezonde werking te waarborgen, besliste de raad van bestuur dat dit percentage minder dan 

50% moest bedragen. Dit leidde tot het ontslag van een medewerkster (archief) die voor 33% in 

dienst was. Daarnaast werden ook de voltijdse prestaties van de zakelijk leider en van een andere 

medewerker, terug gebracht tot 80%. Deze laatste werd in 2015 vervangen door een nieuwe 

medewerker die tot op heden halftijds in dienst is.  

Omwille van de besparingen die minister van Cultuur, Media en Jeugd in opdracht van de Vlaamse 

regering in 2014 doorvoerde, werd Logos genoodzaakt om terug enkele aanpassingen te maken in de 

begroting. We beslisten om dat jaar twee receptieve concerten minder te organiseren. De correcte 

betaling van de aantredende kunstenaars bleef gegarandeerd.  

Deze beslissingen en het permanent opvolgen (en eventueel bijsturen) van de boekhouding in 

combinatie met grondig overwegen van elke aankoop en uitgave, hebben er voor gezorgd dat Logos 

in een gezonde financiële situatie verkeert.  
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(ZAKELIJKE WERKING) 

Wat is de huidige en de gewenste personeelssituatie?(2000 tekens) (gewenste organigram, 

statuut, functies en vergoedingen, personeelsbeleid toelichten, toelichten hoe we kunstenaars 

correct gaan vergoeden) 

1856 tekens 

Sedert 1985 heeft Stichting Logos drie vaste werknemers in dienst die overgedragen werden vanuit 

het DAC-statuut. Ze zijn samen goed voor een  tewerkstellingscoëfficiënt van 2 ten opzichte van een 

totale tewerkstellingscoëfficiënt van 2,8.  

De huidige personeelsformatie: 

Kristof Lauwers, artistiek Leider    100% (DAC) 

Mattias Parent, zakelijk leider    80% 

Xavier Verhelst, musicus/archivaris   50% (DAC) 

Laura Maes, productiedirecteur    50 % (DAC) 

Alle medewerkers zijn op artistiek vlak nauw betrokken bij de werking van de Stichting en artistieke 

opdrachten zoals componeren, onderzoeken en creëren, maken deel uit van hun takenpakket.  

De huidige  personeelsploeg is sterk complementair. De kennis en kunde van de verschillende 

medewerkers vullen elkaar aan.  

De prestaties van beheerders Godfried-Willem Raes en Moniek Darge zijn onbezoldigd. 

Logos wil in de eerste plaats de huidige ploeg bestendigen. Toch zullen zich na 2021 een aantal 

wijzigingen aandienen. De taken die nu onbezoldigd worden uitgevoerd door Godfried-Willem Raes 

zullen gezien zijn leeftijd in de toekomst moeten worden overgenomen.  

De toekomstige personeelssituatie voor 2017-2021 ziet er opnieuw als volgt uit: 

Artistiek Leider     100% (DAC) 

Zakelijk leider     80% 

Musicus/archivaris    50% (DAC) 

Productiedirecteur    50 % (DAC)     

Logos heeft drie kunstenaars vast in dienst. In de bepaling van de lonen wordt de cao podiumkunsten 

(PC304) toegepast. De inschaling gebeurt binnen de perken van de subsidiëring volgens 

taakomschrijving en diploma’s.   

Daarnaast werkt de Stichting ook met andere kunstenaars. Voor de toonmomenten en producties 

worden externe dansers, kunstenaars en muzikanten verloond volgens hun prestatie (doorgaans 

ongeveer 250€ per persoon per toonmoment of productie).     

Voor de receptieve concerten is de gage afhankelijk van de performer, muzikant of ensemble.  
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(ZAKELIJKE WERKING) 

Omschrijf de financiële beslissingsprocessen binnen uw organisatie. (2000 tekens) 

 

1837 tekens 

Elke financiële beslissing wordt genomen in functie van de doelstellingen van de Stichting en het 

vooraf uitgezette actieplan. De uitgaven die verbonden zijn aan bepaalde afgelijnde projecten of 

installaties worden voorbereid door de zakelijk leider en de productiedirecteur. Dit geldt ook voor 

het begroten van concertaanvragen (gages, vervoer, andere onkosten,…) en bouwopdrachten. Dit 

alles wordt voorgelegd aan de raad van bestuur waarop ook de productiedirecteur is uitgenodigd. De 

productiedirecteur en de voorzitter van de raad van bestuur koppelen de beslissingen terug naar de 

dagelijkse werkvloer. Bij goedkeuring kunnen de betreffende begrotingen worden uitgevoerd en/of 

uitgaven gedaan. Indien nodig worden deze aangepast en opnieuw voorgelegd. Elke uitgave wordt 

steeds ernstig afgewogen en mogelijke alternatieven worden altijd naast elkaar gelegd. Voor de 

aankoop van hulpstoffen en apparatuur wordt een soortgelijke procedure gevolgd. Ook hier wordt 

de noodzakelijkheid van een bepaalde aankoop steeds in vraag gesteld en wordt er gezocht naar de 

beste koop. 

Voor de lopende kosten (afvalverwerking, energie, telefonie, schoonmaakbedrijf,…) is niet steeds 

opnieuw de toestemming van de raad van bestuur nodig. Dat is ook zo voor kleinere terugkerende 

aankopen die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse werking van de Stichting (zoals 

onderhoudsproducten, kantoortoebehoren, dranken voor de foyer,…). Wel worden deze uitgaven 

nauwkeurig bijgehouden in het kasboek en onmiddellijk ingebracht in de boekhouding. Voor elke 

uitgave is er een factuur of bewijsstuk noodzakelijk. Op regelmatige basis worden deze uitgaven 

gecontroleerd en geëvalueerd door de raad van bestuur. Het gebruik van kasverrichtingen wordt tot 

het uiterste beperkt.  

De boekhouding wordt op het einde van het boekjaar gecontroleerd en goedgekeurd door een 

erkend beëdigd accountant. 
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BESTUUR 

Licht de samenstelling en werking van de raad van bestuur toe. (1000 tekens) (bespreek duur en 

rotatie van mandaten + maatschappelijke en culturele diversiteit) 

996 tekens 

Stichting Logos wordt als Stichting van Openbaar Nut geleid door een Raad van Bestuur. 

Overeenkomstig de statuten moet de raad van beheer minimum drie en maximum vijf leden tellen 

(art 4). De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het 

oprichtingspatrimonium en voor de aanwending van de middelen voor de doelen zoals gesteld in de 

statuten. Wat dit betreft is de Raad van Bestuur verantwoording verschuldigd aan het Ministerie van 

Justitie.  

De Raad van Bestuur is samengesteld uit professionelen met verschillende achtergronden (educatie, 

cultuur en de bedrijfswereld). 

De voltallige Raad van Bestuur bestaat momenteel  uit Prof. dr. Jean-Paul Van Bendegem, dr. Luk 

Vaes, mevrouw Machteld Van den Abeele, mevrouw Moniek Darge en wordt voorgezeten door prof. 

dr. Godfried-Willem Raes. De raad van bestuur komt minstens 3 maal per jaar samen 

De dagdagelijkse werking van de Stichting wordt geleid door productiedirecteur Laura Maes en 

gesuperviseerd door de raad van bestuur. 

 

BESTUUR 

Hoe besteedt u aandacht aan maatschappelijke en culturele diversiteit op het vlak van bestuur en 

personeel?  (1000 tekens) 

989 tekens 

Logos draagt gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en interculturaliteit hoog in het vaandel. De vier 
mensen die momenteel in Logos tewerkgesteld zijn, zijn allemaal Belgen. Dit is toeval en geen bewuste 
keuze. In het verleden werkten reeds mensen met andere nationaliteiten voor de Stichting. 

Voor onze eigen producties en toonmomenten werken we samen met mannen en vrouwen die 
afkomstig zijn uit alle hoeken van de wereld en op onze receptieve concerten musiceren mannen en 
vrouwen afkomstig uit verschillende landen en met diverse culturen. Logos houdt zo veel mogelijk 
rekening met genderevenwichten. 

In de raad van bestuur zetelen twee vrouwen en drie mannen. Logos kiest er bewust voor om geen 
politici in de raad van bestuur op te nemen. Ook daar zetelden in het verleden reeds verschillende 
personen met een andere nationaliteit dan de Belgische. 

Zowel bij het aanwerven van personeel als bij het aanstellen van leden van de raad van bestuur staat 
de expertise van de persoon voorop.  

 

 

  

BEGROTING 
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Gevraagd bedrag  

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden  

 
 

Gevraagd bedrag jaar 2  

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden  

 
 

Gevraagd bedrag jaar 3  

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden  

 
 

Gevraagd bedrag jaar 4  

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden  

 
 

Gevraagd bedrag jaar 5  

*Gebruik een komma om de decimalen aan te duiden  

 
 

Laad de bijlage met activiteiten, medewerkers en begroting met toelichting en/of 

resultatenrekening op. (Excel: vast typeformulier) 
 

Geef aan waarop de begrote kosten en opbrengsten gebaseerd zijn. Duid ook het verband tussen 

de geplande activiteiten en de begrote kosten en opbrengsten en verduidelijk waar mogelijk het 

verband met de functies uit het profiel van uw aanvraag. (4000 tekens) 

 

3983 tekens 
De uitgaven en inkomsten opgenomen in de begroting van 2017 zijn gebaseerd op de jarenlange 
ervaring van de Stichting. Bij Logos zijn de verhouding van artistieke uitgaven ten opzichte van 
algemene uitgaven altijd hoog geweest en dit is in deze begroting niet anders. De cijfers van deze 
begroting zijn een extrapolatie van de werking van de voorbije jaren met aandacht voor de index en 
de specifieke projecten die we in 2017 plannen. 
Op de aankoop van grondstoffen, hulpstoffen, diensten en handelsgoederen (posten 600, 601, 602 
en 604) alsook op de posten “communicatie”; “administratie”, “rechten en royalities”, 
“opleidingen,…” worden weinig veranderingen verwacht ten opzichte van vorige jaren. De cijfers zijn 
dan ook gebaseerd op de effectieve bedragen die vorige jaren op deze posten werden uitgegeven. 
Hetzelfde geldt voor de posten “Rechten en royalities” en “Andere dienstverleners”. Onder deze 
laatste post vallen namelijk de kosten van de accountant en HDP. 
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De post “Energie” is ruimer begroot dan vorige jaren. Dit heeft te maken met de stijging van de prijs 
van elektriciteit enerzijds en de in gebruik name van de Logos Loods. Tot voor de verbouwing werd 
deze namelijk niet verwarmd. Ook de hoger begrote kost op de post “Verzekeringen” heeft met de in 
gebruik name van de nieuwe zaal te maken. 
Omdat de begroting van 2017 uitgaat van een gelijkaardige personeelsbezetting konden de bedragen 
van de posten die vallen onder ”Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” geïndexeerd 
overgenomen worden van de huidige reële situatie. Ook de cijfers van de posten die vallen onder 
“Andere bedrijfskosten” en “Financiële kosten” zijn gebaseerd op soortgelijke effectieve uitgaven van 
vorige jaren. 
Onder de post “Onderhoud en beheer gebouwen” valt ook het onderhoud van de instrumenten en 
de apparatuur (begroot op 7000 € van 16120 €). Deze kost is onder andere noodzakelijk om de 
instrumenten en het robotorkest operationeel te houden.   
Omwille van de aard en het aantal geplande activiteiten wordt er voor 2017 nog meer begroot op 
posten die te maken hebben met onze artistieke activiteiten dan vorige jaren. Dit is zichtbaar aan de 
posten “Artistieke productiekosten” en “Betaalde uitkoopsommen”. Onder deze laatste post vallen -
samen met de posten “kleine vergoedingsregel” en “Diensten op zelfstandige basis”- de bedragen die 
voorzien zijn voor componisten, dansers, componisten en andere kunstenaars. Er wordt met andere 
woorden voldoende geld voorzien om de correcte betaling van kunstenaars te garanderen. Onze 
talrijke samenwerkingen zijn niet louter financieel. De artistieke kosten die hiervoor worden voorzien 
zijn niet enkel opgenomen op de post “Artistieke productiekosten: betaalde coproductiebijdragen”. 
Er worden ook kosten voorzien op de posten die te maken hebben met algemene productiekosten 
en de vergoedingen aan kunstenaars. 
We verwachten dat de Verplaatsings- en verblijfskosten ongeveer gelijk zullen blijven en besloten om 
meer uit te geven aan promotie. 
Zoals reeds aangetoond is de verhouding van eigen inkomsten ten opzichte van subsidie bij Logos 
steeds erg hoog geweest. Omdat we in 2017 meer zullen samenwerken met andere organisaties dan 
in het verleden, verwachten we nog een lichte stijging van onze eigen inkomsten. Dat uit zich 
enerzijds in de verwachte uitkoopsommen en de inkomsten van ticketprijzen (posten 700, 701, 702 
en 704) en anderzijds in de posten “verkopen en dienstprestaties” (705, 706 en 707). Naast een 
subsidie van 10.000 € en een kapitaalsubsidie van 5.000 € van de stad Gent rekenen we bij deze 
begroting ook op een werkingssubsidie van de Vlaamse overheid van 180.000 € en 2500 € voor 
creatieopdrachten. Zoals reeds aangehaald vallen drie van de medewerkers onder het DAC-statuut 
(zie “Overige subsidie Vlaamse Overheid”).   
Daarnaast maken -zoals dat ook in het verleden het geval was- ook schenkingen (post 732), 
schuldkwijtscheldingen (post 76) en verhaalbare (reis)kosten (post 74) deel uit van onze 
inkomsten.         
 

 

FINANCIELE SITUATIE 

Voeg hier links toe naar online beschikbaar documentatiemateriaal dat uw aanvraag ondersteunt 

(website organisatie, extra documentatie, organigram,…). Let wel: deze informatie vervangt niet 

de basisinformatie die u bij alle voorgaande vragen invulde. Deze links moeten minstens actief 

blijven tot het moment waarop de minister een beslissing heeft genomen over uw aanvraag. 

www.logosfoundation.org 

 

Licht hier (indien van toepassing) de gebruikte infrastructuur toe. (4000 tekens) 

2487 tekens 

http://www.logosfoundation.org/
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Sinds 1977 is Logos gevestigd in de Kongostraat 35 te Gent. Op dit moment bevinden zich in 

dit pand de kantoren, een studio voor elektronische muziek en een opnameruimte. In 1986 

werd het aanpalend bedrijfspand (Bomastraat 26-28) aangekocht waar in 1990 de 

Tetraëdervormige concertzaal in gebruik werd genomen. Dit zelf ontworpen gebouw dat 

bekroond werd met de Tech-Art prijs (1991), biedt plaats aan maximaal 150 personen. De 

tetraëder vorm zorgt voor een uitmuntende akoestiek. Het atelier voor experimentele 

instrumentenbouw werd ingericht in 1994. In 2008 kreeg het gebouw aan de kant van de 

Bomastraat een extra verdieping en een facelift in roestvast staal.  Om de werkruimte voor 

voorstellingen, tentoonstellingen en repetities uit te breiden werd in 2011 het aanpalende 

pand (Bomastraat 24) aangekocht. In 2014-2015 werd dit omgebouwd tot de Logos Loods. 

Dit nieuwe gebouw huisvest een gastenverblijf en meerdere polyvalente ruimtes. 

De huidige infrastructuur van Logos is aangepast aan de veelzijdigheid van de werking. De 
ruime gebouwen zorgen voor een aangename werksfeer voor zowel de medewerkers als de 
externe kunstenaars. 
Alle gebouwen in eigendom van Logos zijn volledig verkregen door giften. Er werd -op één 
specifieke bouwsubsidie van Stad Gent voor de verbouwing van de gevel na- nooit gebruik 
gemaakt van subsidiegelden voor de aankoop van gebouwen of de verbouwing ervan. De 
kantoren aan de kant van de Kongostraat worden kosteloos ter beschikking gesteld door de 
bestuurders Moniek Darge en Godfried-Willem Raes. Deze kantoren zijn immers gelegen op 
de benedenverdieping van hun woning die aan de infrastructuur van de Stichting paalt. 
Het feit dat Logos over eigen gebouwen beschikt, biedt de Stichting heel wat voordelen, 
zowel op zakelijk als op artistiek vlak. Vooreerst moeten er nooit huurgelden worden betaald 
om zowel de werking van de Stichting als de activiteiten die er worden georganiseerd te 
laten plaatsvinden. Door de aanwezigheid van de volledig ingerichte gastenstudio kan er 
bovendien ook flink bespaard worden op de verblijfskosten van kunstenaars. Daarnaast 
garandeert een eigen infrastructuur de nodige flexibiliteit op het vlak van zowel inrichting 
(zalen, ateliers, werkruimtes,…) als planning (repetities, activiteiten,..). Het feit dat er op 
deze vlakken geen compromissen moeten worden gesloten met externe partners, komt de 
continuïteit van de werking ten goede. Het zorgt er ook voor dat er een langetermijnvisie in 
het beleid mogelijk is. 
 


