
Oko 30 jaar 
 
Dag beste collega’s, ik mag jullie, ook in naam van Agnès Quackels,  Valerie Vernimme en het 
ganse Kaaiteam, verwelkomen voor een goed gevulde feestelijke dag. Vandaag wordt er een 
agenda afgewerkt en een agenda gemaakt. We zien elkaar voor het eerst sinds lang weer 
terug zonder maskers, dat alleen al is een reden om uitbundig te zijn. Maar vooral zullen we 
het glas te heffen op 30 jaar oKo.  
 
Ook jij, olifant in de kamer, je bent ook meegekomen. Vandaag vertegenwoordig je de 
onzekerheid, de stress en de angst in afwachting van. Nu je er toch bent, verwelkom ik jou 
ook van ganser harte. 
Maar je krijgt straks geen stuk taart.  
Die taart, die is voor ons.  
Die taart die wordt vandaag onder ons verdeeld. In min of meer gelijke stukken. 
 
30 jaar oKo vieren dat is stilstaan bij de verwezenlijkingen van gedeelde expertise, 
collegialiteit, strategisch vernuft, lobbywerk en liefde voor de kunsten. oKo zoomt in op de 
kleine lettertjes en weet ook het grotere plaatje te schetsen. oKo, dat zijn we zelf, dat zijn 
we samen. Toch is er een team en een bestuur nodig om die permanente alertheid en 
uitwisseling in goeie banen te leiden. Dat team heeft de afgelopen twee jaar onvermoeibaar 
alle fasen van de pandemie en de maatregelen weten te vertalen naar onze praktijk, en onze 
belangen weten te verdedigen. Dat team heeft voor ons een feestje georganiseerd. Dat 
fantastisch team verdient nu een heel warm applaus.  
 
Kaaitheater bereid zich voor op een verhuis, eind van dit seizoen. Deze zomer gaan de 
werken van start, deze zaal wordt grondig gerenoveerd en er komt ook een nieuwbouw bij, 
met een tweede, kleine zaal en verschillende studio’s voor artiesten. Kaaitheater wordt een 
huis met vele kamers.  
In de tussentijd zullen wij meer dan ooit op onze collega’s aangewezen zijn om ons 
programma te realiseren. We staan aan de andere kant, we zijn vragende partij, we zijn te 
gast in andere huizen, en samen met hen zullen we onze artiesten en publieken ontvangen. 
Toegegeven, dat is even wennen. Maar de bereidheid van onze partners is hartverwarmend 
groot. Cohabiteren en samenwerken brengt ons ook dichter bij elkaar, en maakt het besef 
dat we samen het kunstenveld vormgeven nog tastbaarder.  
We genieten er vandaag des te meer van om ons gebouw en ons team ter beschikking te 
stellen voor deze feestelijke bijeenkomst.  
 
Ik wens ons een prachtige dag toe. 
 
 
 
 
 
 


