
Goe Vollek! 2009/516

De grootscheepse enquête die de Vrije 
Universiteit Brussel en de Universiteit 
Gent in opdracht van het Forum voor 
Amateurkunsten uitvoerde bij ruim 7.800 
Vlaamse creatievelingen, schetst de actieve 
muzikant, fotograaf, plastisch kunstenaar, 
danser en acteur in al zijn aspecten. Zo werd 
ook onderzocht hoe bijvoorbeeld een folk-
muzikant in contact komt met zijn discipline, 
hoeveel uren hij of zij wekelijks aan muziek 
besteedt, aan wie hij of zij iets van die mu-
zikale exploten laat horen en waar hij of zij 
opleidingen volgt om zich te vervolmaken.

De folkgangmaker

Dat de folkmicrobe aanstekelijk werkt, is al-
gemeen bekend. Dat blijkt ook uit de we-
tenschappelijke cijfers: slechts 12 procent 
van de actieve leden van Muziekmozaïek is 
volledig op eigen houtje in contact gekomen 
met folkmuziek. De overgrote meerderheid 
liet zich dus leiden door andere mensen.
Maar wie zijn dan die zogenaamde introduce-
rende personen? Vooral vrienden en kennis-
sen en de eigen ouders spelen hier een door-
slaggevende rol. Maar liefst zeven op de tien 
van de actieve achterban van Muziekmozaïek 
geeft aan via vrienden in de folkwereld te zijn 
beland, gevolgd door een groep van bijna 
een kwart van de ondervraagden die door de 
ouders werd geïntroduceerd. 
Andere mogelijke folkgangmakers zijn 
leerkrachten, collega’s en verdere familiele-
den, al vormen zij slechts een minderheid. 
Opvallend is ook dat de vrienden die ie-
mand laten proeven van de folkwereld, zelf 
meestal actief zijn in deze branche. Bijna 
vier op de vijf van de introducerende vrien-
den komt zelf op regelmatige basis met folk 
in contact. Met andere woorden: de beste 
manier om van folk te proeven, is een en-
thousiasmerend voorbeeld hebben.
Uiteraard speelt niet enkel wie je laat kennis-
maken met folk een belangrijke rol, maar ook 
het kanaal waarlangs je voor het eerst van 
de folkmicrobe proeft. Hierbij vormen optre-
dens, concerten en evenementen met bijna 

83 procent het belangrijkste introducerende 
medium. Andere belangrijke kanalen zijn tijd-
schriftartikels (47 procent) en andere media 
– zoals radio, tv en kranten – (36 procent).

Professionele lesgever

Wie in de ban raakt van folk, wil zich meestal 
ook bekwamen in deze discipline. Daarom 
stapt het gros van de folkmuzikanten vroeg 
of laat naar een professionele lesgever. Het 
deeltijds kunstonderwijs (DKO, zeg maar 
de muziekacademies, nvdr) leidt iets meer 
muzikanten op dan het zogenaamde alter-
natieve circuit, waaronder bijvoorbeeld de 
stages en workshops van Muziekmozaïek 
vallen. Van alle actieve folkmuzikanten blijkt 

meer dan 80 procent ooit een opleiding in 
een muziekacademie te hebben gevolgd 
of nu nog te volgen. Het alternatieve aan-
bod klokt af op iets minder dan 75 procent 
huidige en vroegere cursisten. 
De opvallendste vaststelling is dat minder dan 
een vierde van de folkliefhebbers nooit een 
opleiding volgde, noch in het DKO, noch in 
het alternatieve circuit. Dit lage aantal leert ons 
dat de amateurkunstenaar graag beslagen op 
het ijs komt, als het om musiceren gaat.
Als een folkmuzikant het vak graag goed 
onder de knie heeft, hoe tevreden is hij of 
zij dan over de aangeboden opleidingen? 
Uit de cijfers kunnen we afleiden dat het 
cursusaanbod ruim aan de verwachtingen 
voldoet. Vooral het contact met de les-
gever, de kwaliteit van de lesgever en de 
inhoud van de lessen zelf zijn punten die 
zeer goed scoren bij de leerlingen.
Toch hebben de leerlingen van muziekaca-
demies en het alternatieve circuit kritiek op 
twee punten. Enerzijds blijkt hulp en moti-
vatie om over te stappen tot professioneel 
kunstenaarschap al te vaak afwezig, ander-

Een folkliefhebber komt doorgaans door gezinsleden en vrienden voor het 
eerst in contact met het genre, schoolt zich graag muzikaal bij maar is wel 
iets meer tevreden over alternatieve stages, zoals die van Muziekmozaïek, 
dan over opleidingen in een muziekacademie. Ook dat blijkt allemaal uit 
het grootschalige onderzoek naar het profiel van de amateurkunstenaar.

Folkstages populairder dan 
muziekacademies
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Tevredenheid over muziekopleidingen van folk- en jazzmuzikanten
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zijds laat de opvolging van de leerlingen 
buiten de lessen te wensen over. 
Verder blijkt dat leerlingen uit de alterna-
tieve opleidingen doorgaans positiever zijn 
over hun cursus of stage dan leerlingen 
van muziekacademies. Vooral op het vlak 
van infrastructuur, contact met andere leer-
lingen en waardering duiken grote verschil-
len in tevredenheid op. Wie een cursus 
of workshop volgt buiten het DKO, heeft 
dus een meer uitgesproken en doorgaans 
positievere mening over de opleiding dan 
wie deelneemt aan het reguliere aanbod 
binnen de muziekacademies.

Repetitiewerk in slaapkamers

Instrumentlessen volgen, betekent niet 
alleen musiceren in een klaslokaal, maar 
betekent ook ettelijke uren repetitiewerk in 
slaapkamers, tuinen en garages. De folkmu-
zikant blijkt op dat vlak plichtsbewust te zijn 
en geregeld nieuw materiaal in te oefenen. 
Dat gebeurt vooral (bij 95 procent van de 
actieve leden) op weekdagen. Op zaterdag 
en zondag zijn er (met respectievelijk 89 
en 86 procent) iets minder beoefenaars. 
Tijdens de schoolvakanties daalt de activi-
teit nog meer: dan haalt slechts 79 procent 
van de actieve leden het instrument boven. 
Het voornemen van vele muzikanten om 
ijverig te oefenen tijdens de vakantie blijkt 
bij deze wetenschappelijk ongegrond.
Aangezien de meeste leden tijdens de 
week oefenen en aangezien zij vaak tot de 
beroepsactieve bevolking horen, kunnen 
we niet anders dan vaststellen dat de fol-
kliefhebbers vooral ’s avonds tussen 18 en 
22 uur hun instrument ter hand nemen: 53 
procent van de ondervraagden geeft aan dit 
te doen. Tijdens het weekend valt dit vaste 
tijdstip enigszins weg, hoewel we in vergelij-
king met weekdagen toch een grotere groep 
beoefenaars kunnen optekenen tijdens de 

namiddag (28 procent op zaterdagnamid-
dag en 27 procent op zondagnamiddag te-
genover 13 procent op weekdagen). 

Wie tijdens de schoolvakanties oefent, 
doet dat in het gros van de gevallen (67 
procent) niet op een vast tijdstip. Net zoals 
de dagelijkse activiteiten, is ook het musi-
ceren tijdens deze periodes minder gebon-
den aan vaste momenten.

Loepzuivere overblaasnoot

Na het vele oefenen, voelen de meeste 
muzikanten zich vroeg of laat klaar om naar 
buiten te treden met hun kunnen. Maar 
verrast de amateurmuzikant vriend en vij-

and met een loepzuivere overblaasnoot? 
Of wordt slechts een simpel melodietje in 
bescheiden kring te berde gebracht na lang 
aandringen van oma en opa?
Een belangrijke vaststelling is dat driekwart 
van de actieve leden ooit al iets getoond heeft 
aan vrienden of familie. Met andere woorden: 
slechts een minderheid heeft nog nooit blijk 
gegeven van het eigen kunnen. Toch merken 
we heel wat verschillen in het doelpubliek van 
deze demonstraties. Het vaakst worden de 
kunsten getoond aan gezinsleden en andere 
beoefenaars (met respectievelijk 34 en 17 
procent frequente vertoningen). Aan leden 
van de ruimere familie en aan een onbekend 
publiek worden de activiteiten duidelijk minder 
getoond, met respectievelijk slechts 4 en 7 pro-
cent frequente vertoningen. Opvallend is bo-
vendien dat de collega’s slechts heel weinig te 
horen en te zien krijgen van de gemaakte voor-
uitgang. Wat werkmakkers meteen tot een voor 
de folk nog te veroveren doelgroep maakt.

Julie Badisco

Folk 2.0 nog niet voor morgen
De tijd staat niet stil, ook niet in de folkwe-
reld. Nu het gebruik van internet gemeen-
goed is geworden, blijft ook de folkliefheb-
ber niet achter om dit medium ten volle te 
benutten. 
De overgrote meerderheid van de actieve 
achterban van Muziekmozaïek (93 procent) 
gebruikt internet om zijn of haar amateur-
kunst te beoefenen. Zulke internetgebrui-
kers noemen we e-amateurs. Daarvan blijkt 
Muziekmozaïek er dus heel wat in de ran-
gen te hebben. Als we het aantal e-amateurs 
van de jazz-, folk- en wereldmuzieksector 
vergelijken met dat in andere sectoren, dan 

maken alleen pop- en rockmuzikanten en 
fotografen, cineasten en videokunstenaars 
nog gretiger gebruik van het internet voor 
hun hobby.
Maar voor welke aspecten van de amateur-
kunst gebruiken die e-amateurs het internet 
dan wel? Vooral muziek van anderen beluis-
teren, blijkt een populaire activiteit (79 pro-
cent van de actieve leden doet dit), gevolgd 
door het opzoeken van activiteiten in online 
agenda’s (77 procent) en het opzoeken van 
informatie over instrumenten en technieken 
(72 procent). 
Als verkoopskanaal is internet iets minder 

populair: waar nog zo’n 35 procent van de e-
amateurs spullen of materialen van anderen 
koopt via zoekertjessites, blijft het verkopen 
van eigen werk beperkt tot een groep van 
ongeveer 5 procent. Promotie voor concer-
ten en evenementen via e-mail wordt dan 
weer gevoerd voor 27 procent van de leden. 
Kortom, internet blijkt voor de folkliefheb-
ber voornamelijk een plaats om meer infor-
matie te vergaren, terwijl echte interactivi-
teit en een actief gebruik van het internet ter 
promotie van de eigen muziek en concerten 
nog heel wat minder ingeburgerd is. Folk 2.0 
is dus nog niet voor morgen. (JB)
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Het voornemen van vele 
muzikanten om ijverig te 

oefenen tijdens de vakantie blijkt 
wetenschappelijk ongegrond.

 

Instrumentlessen volgen, betekent niet alleen musiceren in een klaslokaal, maar betekent ook ettelijke uren 
repetitiewerk in slaapkamers, garages of tuinen. De folkmuzikant blijkt op dat vlak plichtsbewust te zijn en 
geregeld nieuw materiaal in te oefenen.
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