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Inventarisatie digitalisering cultuurproducerende instellingen

Deelsessie 1, Natasha Stroeker, 16 mei 2017

Achtergrond en aanleiding van het onderzoek

• Cultuurproducerende instellingen: Dans – Theater – Opera – Muziek –
Design – E-cultuur – Presentatie-instellingen beeldende kunst
• Aanleiding onderzoek:
• Door bezuinigingen: nadruk meer op hier en nu (hoogstaande
producties en bereik van zo veel mogelijk publiek)
• Opheffen van organisaties die zich juist ontfermden over archivering /
digitale duurzaamheid
• Besef ook bij cultuurproducerende instellingen dat archieven niet
verloren mogen gaan
• Verschuiving fysiek  digitaal, vraagt een andere aanpak

Onderzoeksvragen en aanpak

• VGR 1: In hoeverre is er bij instellingen sprake van (systematisch)
bijhouden van productiegebonden archieven
• Aard en omvang archieven
• Welk type materiaal
• Doel archivering en digitalisering (erfgoedbehoud?)
• VRG 2: Welke productiegebonden materialen worden digitaal beschikbaar
gemaakt?
• Informatiseringsbeleid / digitaliseringsprojecten?
• Mate van digitalisering van archiefmateriaal (type materiaal)
• VRG 3: In hoeverre hebben instellingen behoefte aan training /
kennisondersteuning bij informatiebeleid en digitalisering van archieven?
• Knelpunten, peil van kennisontwikkeling beheer en behoud, huidig
gebruik ondersteuning
• Aan welke ondersteuning behoefte?

Onderzoeksmethode en respons
• Methode:
• 5 verkennende interviews cultuurproducerende instellingen
• Kwantitatieve internetenquete (n=158)
• 10 verdiepende interviews met cultuurproducerende instellingen
• Vervolg: alleen uitkomsten voor PODIUMKUNSTEN
Vorm

Steekproef

Respons

Responspercentage

Podiumkunsten

115

57

50%

Dans

17

9

53%

(jeugd)theater

45

26

58%

4

4

100%

Muziek

38

14

37%

Overig
(gecombineerd/festivals)

11

4

Presentatieinstellingen

36

21

Overig (e-cultuur,
design)

7

4

Totaal

158

82

Waarvan:

Opera

36%
58%
57%
52%

Doel archivering en digitalisering
• Motieven verschillen van erfgoedinstellingen (bij deze laatste:
wetenschappelijk onderzoek en gebruik in het onderwijs, commerciële
doelen minst)
Totaal

Podiumkunsten

Presentatie-instellingen
86%
87%
80%

Voor eigen gebruik voor toekomstige producties
58%
64%
50%

Beschikbaar stellen aan het publiek als
marketinginstrument

52%
53%
45%

Erfgoedbehoud

42%
38%
45%

Beschikbaar stellen voor onderzoeksdoeleinden

39%
38%
35%

Beschikbaar stellen aan het publiek als educatief
materiaal

38%
35%
45%

Beschikbaar stellen aan kunstenaars

32%
29%
35%

Beschikbaar stellen aan het publiek als product
(eventueel betaald)
Anders, namelijk

7%

13%
25%

Aard van de archieven:
voorbereidende fase (n=57)
Contracten (n=55)

96%

4%

Geannoteerde partituren/partijen (n=29)

93%

7%

Registraties van eerdere versies (n=34)

91%

9%

Administratieve documenten (n=54)

91%

9%

Foto's/dia's van de voorbereidingen (n=44)

89%

11%

Correspondentie (n=56)

88%

13%

Geannoteerde toneelteksten/scripts (n=33)

85%

15%

Geluidsontwerpen (n=45)

71%

29%

Ontwerpen van het lichtplan (n=49)

69%

31%

Ontwerpen van indelingen van de ruimte (n=39)

67%

33%

Draaiboeken (n=52)

65%

35%

Video-opnamen van de voorbereidingen (n=40)

65%

35%

Ontwerpen van decors (n=35)

60%

40%

Geannoteerde choreologieën (n=13)

54%

46%

Audio-opnamen van de voorbereidingen (n=26)

54%

46%

Ontwerpen van kostuums (n=35)

51%

49%

Maquettes (n=28)

43%

57%

Schetsen/tekeningen van (voor)ontwerpen (n=32)

41%

59%

0%

Wel bewaard

Niet bewaard

50%

100%

Muziekbibliotheek Balletorkest
Voor de muziekbibliotheek van het Balletorkest is het van belang om
alle partituren compleet te hebben. Dit betekent dat ook tussentijdse
wijzigingen gedaan tijdens de repetitie worden bewaard. Het doel is dat zij de
daadwerkelijk gebruikte partituren bij een voorstelling 1-op-1 kunnen
terugvinden wanneer een voorstelling bijvoorbeeld op herhaling gaat in
binnen- of buitenland.

Aard van de archieven:
uitvoerende fase (n=57)
Software gebruikt bij uitvoering (n=37)

100%

0%

Geluidsopnamen van de uitvoering(en) (n=46)

100%

0%

Video-opnamen van de uitvoering(en) (n=53)

100%

0%

Foto's/dia's van de uitvoering(en) (n=56)

100%

0%

Hardware gebruikt bij uitvoering (n=33)

91%

9%

(Blad)muziek (n=37)

89%

11%

Kostuums (n=43)

88%

12%

Decors (n=45)

78%

Kunst geproduceerd tijdens uitvoering (n= 20)

75%

Spandoeken (n=26)

25%

54%
0%

Wel bewaard

22%

20%

Niet bewaard

46%
40%

60%

80%

100%

Organisatie van het archief
• 45% instellingen podiumkunsten bewaard materiaal overzichtelijk
opgeslagen (hoger dan voor prestatie-instellingen)
• Verantwoordelijkheid voor archivering (n=79) in figuur
Totaal

Podiumkunsten

Presentatie-instellingen BK
34%
38%

Door meerdere medewerkers met als
nevenactiviteit archivering

20%
30%

Dit doet iedere medewerker voor zich

36%
20%
14%
13%
15%

Dit wordt ad hoc opgepakt, al naar gelang wie er
tijd voor heeft

13%

Door één specifieke medewerker met als
nevenactiviteit archivering
Er is/zijn geen persoon of personen hiervoor
aangewezen c.q. er zijn geen afspraken over
gemaakt.
Door een specifiek aangewezen medewerker die
dit als hoofdtaak heeft

7%
30%
5%

2%
15%
4%
4%
0%

Organisatie en verantwoordelijkheid archief
Quote 1:
• Eén medewerker met als taak archivering en digitalisering van materiaal,
kan binnen de organisatie ‘de kar trekken’ en anderen aansporen. Zonder
deze aansporing heeft archivering vaak niet de aandacht van de collega’s.
Zij werken van voorstelling naar voorstelling zonder hierbij aandacht en
tijd te hebben voor het bewaren van materiaal. Het beleggen van de taak
kan ervoor zorgen dat de verantwoordelijkheid ook door anderen in de
organisatie wordt gedeeld.
Quote 2:
• Een respondent gaf aan dat het succes van goede archivering en/of
digitalisering afhangt van draagvlak binnen de instelling en dat de directie
het belang ervan moet onderschrijven en dit ook naar de rest van de
organisatie duidelijk moet communiceren. Zo gaan collega’s niet alleen het
belang inzien van het archief, maar wordt ook een bepaalde manier van
werken gepromoot.

Digitalisering
Drie vormen
• Beschikbaarheid informatie over productiegebonden materiaal
• Digitale reproductie (digitale kopie)
• Born digital
80%

69%

70%

60%

70%

65%
60%
57%
55%

60%

49%

50%
44%
40%

30%
20%

20%

13%

14%

10%

0%
Informatie over
materiaal digitaal
Podiumkunsten (n=55)

Digitale
reproductie

Born digital

Presentatie-instellingen (n=20)

Geen digitalisering
Totaal (n=79)

Mate van digitalisering
Relatief vaak opgenomen in digitale database (n=55)
Foto's / dia's van uitvoering(en)

37%

Foto's / dia's van voorbereidingen

36%

Berichten in sociale media

35%

Persberichten

34%

Video-opnamen van voorbereidingen

33%

Schetsen / tekeningen van (voor)ontwerpen

33%

Registraties van eerdere versies

33%

Posters / affiches

33%

Video-opnamen van uitvoering(en)
Nieuwsbrieven

32%
31%

• Producten relatief Relatief
vaak vaak digitaal gereproduceerd (n=55)
(Blad)muziek

36%

Administratieve documenten

31%

Registraties van eerdere versies

30%

Posters / affiches

26%

Ontwerpen van indelingen van de ruimte

25%

Geluidsopnamen van de uitvoering(en)

23%

Programmaboeken

23%

Foto's / dia's van de uitvoering(en)

22%

Ontwerpen van decors

22%

Correspondentie (brieven, e-mail)

21%

Mate van digitalisering – born digital
Relatief vaak born digital (n=55)
Geluidsontwerpen

66%

Ontwerpen van het lichtplan

62%

Draaiboeken

55%

Geannoteerde toneelteksten / scripts

50%

Geannnoteerde partituren / partijen

41%

Ontwerpen van decors

39%

Ontwerpen van indelingen van de ruimte

33%

Schetsen / tekeningen van (voor)ontwerpen

33%

(Blad)muziek
Geannoteerde choreologieën
Kunst geproduceerd tijdens uitvoering

32%
17%
15%

Mate van digitalisering (niet)
Relatief vaak niet gedigitaliseerd (n=55)
Maquettes

82%

Kostuums

81%

Decors

80%

Geannoteerde choreologieën

67%

Ontwerpen van kostuums

53%

Spandoeken

42%

Geannoteerde partituren / partijen
Schetsen / tekeningen van (voor)ontwerpen
(Blad)muziek
Ontwerpen van indelingen van de ruimte

36%
33%
32%
29%

Vragen ?
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Stelling:

1.Elke productie zou zodanig
gearchiveerd moeten worden dat
deze op basis van het archiefmateriaal te reconstrueren is.

Stelling:

2. Digitalisering maakt het leven
makkelijk: je kunt (moet?) van elke
productie mooie content bewaren,
zoals beschrijving, foto’s en video’s.

Stelling:

3. ‘Bewaren voor eigen gebruik of voor
herneming’ verschilt fundamenteel
van ‘archiveren’.

Stelling:

4. Een archivaris moet selecteren.
- Een producent kán niet selecteren.

Stelling:

5. Archieven moeten vrij toegankelijk
zijn dus de afkoop van de rechten
op archiefmateriaal behoort tot de
productiekosten.

