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Laureaat Belgische Improvisatieliga (BIL)  
  
De jury draagt De Belgische Improvisatieliga (BIL) voor als laureaat voor de Ultima Amateurkunsten 2021.  

De sector van de amateurkunsten wordt bevolkt door de meest uiteenlopende spelers: van kleine, lokale 
initiatieven tot grote, sterk uitgebouwde ondersteunende organisaties, van bijna eeuwenoude verenigingen 
tot heel jonge bottom-up-projecten, popelend aan de horizon.  

Maar ondanks de enorme diversiteit hebben deze spelers ook heel wat met elkaar gemeen. In de eerste 
plaats uiteraard hun passie en de enorme artistieke drive waarmee ze bouwen aan hun droom, iets wat 
nooit genoeg waardering kan krijgen.  

Maar wat de sector helaas ook bindt is het ietwat minachtende etiket dat kleeft op het begrip 'amateur', in 
vele gevallen erg onterecht. Een goed werk is een goed werk, ongeacht in welke context het tot stand is 
gekomen. Of is er iemand die Willem Elsschot - een man die nooit van zijn pen heeft kunnen leven - als een 
amateur durft te bestempelen?  

Nochtans blijft de sticker van amateurisme hardnekkig kleven op vele spelers in dit veld.  

Laat dat laatste nu net één van de factoren zijn waar de laureaat van dit geteisterde jaar 2021 het verschil 
maakt: haar professionele aanpak, zowel wat betreft de eigenlijke artistieke werking als in alles wat daarbij 
komt kijken zoals de technische omkadering, communicatie en publiekswerking. En daarmee profileert ze 
niet alleen zichzelf als organisatie, maar vormt ze meteen ook een voorbeeld voor de hele sector: amateurs 
zijn geen knoeiers in knullige parochiezaaltjes, maar net zo goed gedreven kunstenaars, gedreven mensen 
met de voeten in het hedendaagse artistieke veld. Dit professionalisme was dan ook alvast één van de 
aspecten die de jury wilde honoreren bij de laureaat van dit jaar. 

En die laureaat is De Belgische Improvisatieliga! 

De Belgische Improvisatieliga (beter bekend als de BIL) is met haar 30 jaar het oudste improvisatiegezelschap 
in Vlaanderen. Gestart als klein amateurgezelschap is ze uitgegroeid tot een organisatie met een kleine 100 
leden (inclusief spelers, scheidsrechters,  vaste medewerkers en freelancers). Ze organiseert improtrainingen, 
oefenwedstrijden en indrukwekkende improvisatiematchen waarmee ze volle zalen trekt. Deze slim 
georkestreerde wedstrijden zijn een door de BIL ontwikkeld en uniek format en mogen gezien worden als 
volwaardige avondvullende voorstellingen op hoog niveau. Daarnaast biedt de BIL ook opleidingen aan, 
organiseren ze schoolvoorstellingen, bedrijfstheater op maat, teambuildingsessies, enz. 

mailto:info@ultimas.be


 

Motivatietekst Ultima Amateurkunsten 2021   pagina 2 van 2 

Door deze brede en proactieve aanpak slaagt de organisatie er niet alleen in om subsidieloos te werken, het 
laat haar bovendien ook toe om voortdurend te investeren in een professionele omkadering van haar 
projecten en spelers.  

Naast de lange staat van dienst, de 'duurzaamheid' en de professionele werking van de organisatie waardeert 
de jury ook de zoektocht naar creatieve vernieuwing. Tijdens dit haperende coronatijdsgewricht dat 
bijzonder onvriendelijk was voor live evenementen, vond de BIL toch een innovatieve manier om haar 
verhaal verder te schrijven: de online impro-soap 'BILLIE'. Elke live gestreamde aflevering vormt één lang 
geïmproviseerd hoofdstuk dat via een chatbox voortdurend kan worden bijgestuurd door de kijkers thuis. 
Een origineel en intrigerend experiment dat een verfrissende wending geeft aan het genre.  

De pioniersrol, de onafhankelijke, duurzame maar tegelijk innovatieve werking, de opvallende 
professionaliteit van de organisatie die niet alleen het eigen genre naar een hoger niveau tilt maar ook 
warm afstraalt op de sector … Er waren voor de jury meer dan voldoende redenen om de Ultima voor 
Amateurkunsten 2021 unaniem toe te kennen aan De Belgische Improvisatieliga. 

 
QUOTE 
 
“De Belgische Improvisatieliga vervult al dertig jaar een pioniersrol in het genre. Door haar brede en 
bijzonder professionele werking en haar voortdurende artistieke inventiviteit tilt ze het improvisatietheater 
telkens weer tot een hoger niveau.”  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


