


fusie-organisatie Vlaamse Opera & Koninklijk Ballet Vlaanderen 

GROOTSTE culturele werkgever van 

Vlaanderen
350 FTE’s in vaste dienst met eigen koor, kinderkoor, , orkest, dansers, decor-

en kostuumatelier, podiumtechnici, licht- en geluidspecialisten en 

administratie, 

> 1000 losse contracten op jaarbasis



SEIZOEN
2011-2012



SEIZOEN
2015-2016



119
opera- en 
balletvoorstellingen

110.000 bezoekers 



MISSIE / VISIE



Opera Ballet Vlaanderen (OBV) is een open huis waarin we met de 
onweerstaanbare kracht van muziek, theater en dans een breed en 
divers publiek bereiken, ontroeren, inspireren en aanzetten tot reflectie. 
We maken samen, in de grootste kunstinstelling van Vlaanderen, opera, 
ballet, muziek- en danstheater in een unieke synergie van deze 
kunstvormen. Met een basis op de podia van Antwerpen en Gent, maar 
ook via tournees, presenteren wij onze voorstellingen aan een breed 
publiek. 
We brengen kunstenaars samen uit verschillende disciplines, uit 
Vlaanderen en de hele wereld, en creëren op een innovatieve manier, 
actuele en relevante producties. 



Daarvoor vinden we inspiratie in wat er in de samenleving beweegt, 
maar evenzeer in de rijke kunst, het culturele veld en de 
geschiedenis van Vlaanderen/België en hun relatie met de wereld.
Op deze manier laten we ons publiek zowel de werken uit de opera-, 
ballet- en dansgeschiedenis als nieuwe creaties beleven. 
Onze voorstellingen beantwoorden aan de hoogste artistieke en 
technische kwaliteit. Zo zijn we een belangrijke speler op nationaal 
en internationaal vlak en geven impulsen aan het veld. We werken 
actief samen met binnen- en buitenlandse partners en verhogen 
onze internationale présence door coproducties.



Via de omkadering van onze voorstellingen, met activiteiten en 
publicaties, educatieve projecten en een moderne communicatie 
stimuleren we zowel het bestaande als een nieuw publiek en 
betrekken de toeschouwers dichter bij onze kunstvormen.
OBV stimuleert creativiteit voor en achter de schermen en voorziet 
in kwalitatieve opleidingen voor zijn medewerkers. Veiligheid, goed 
leiderschap, aangepast loopbaanbeleid en het bouwen op het talent 
van onze mensen staan voor ons centraal. We hechten veel belang 
aan een transparant budgettair kader.
In onze interne werking en in onze relatie met de buitenwereld 
dragen we respect, verantwoordelijkheidszin en openheid als 
centrale waarden uit.



SEIZOEN
2017-2018



EIGENZINNIG      

OPEN             

ONWEERSTAANBAAR      



meer dan opera

en ballet 

493 activiteiten per jaar

160.000 bezoekers

















Niet elke Vlaming moet Opera Ballet 

Vlaanderen bezoeken, maar elke 

Vlaming zou er trots op moeten zijn 

dat Opera Ballet Vlaanderen er is. 
Aviel Cahn, artistiek directeur Opera Vlaanderen



DOELGROEPEN



DOELGROEPEN 

bestaand publiek 
database van 175.000 records / cross-selling

45- tot 65-jarigen
terug “tijd” voor vrije tijd?

cultuurgebruiker
grotendeels binnen de 30km-grens, maar 
ook via lokale cultuurcentra

groepen/toerisme 
insteek als niet-talige kunstvormen

jongeren tot 30 jaar 
naast samenwerkingen met kleuter-, lager en 
middelbaar onderwijs, hogescholen en 
universiteiten  + gerich

kansengroepen 
OCMW, nieuwkomers, blinden en 
slechtzienden, doven etc. 









64% van het balletpubliek is 50 of 

jonger

23,59%

18,59%

21,67%

18,90%

12,35%

4,18% 0,72%

30 of jonger 31 tot 40 41 tot 50 51 tot 60

61 tot 70 71 tot 80 81 of ouder

45% van het operapubliek is 50 of 

jonger 

13,67%

14,03%

17,23%

22,83%

20,18%

9,73%

2,32%

30 of jonger 31 tot 40 41 tot 50 51 tot 60

61 tot 70 71 tot 80 81 of ouder

PUBLIEK
leeftijdsverschuiving



INTERACTIE









MARTIN

abonnee sinds 1989

551 tickets 

279 voorstellingen

jaarlijks donateur 

sinds 2010

Erevriend sinds 2009 
wordt op 18 juni 66 jaar 

eerste balletvoorstelling op 

14/04/2016





VRIENDEN  

CUSTOMER JOURNEY            



Wim Van Bree 

customer relation manager 

wvanbree@operaballet.be

VRAGEN? 


