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Regeling
◼ 100 euro subsidie per lezing
◼ Team auteurslezingen regelt de financiën:
→Betaling honorarium aan auteur
→Factuur aan organisator met 100 euro korting

Fysieke lezing niet mogelijk ?
◼ Probeer de lezing uit te stellen naar een ander moment.

◼ Organiseer de lezing online.
◼ Wordt de lezing toch definitief geannuleerd? De auteur kan
beroep doen op 100 euro compensatie van Literatuur Vlaanderen.

Wanneer komt een online lezing in aanmerking voor subsidie ?

◼ De lezing wordt gegeven in opdracht van een specifieke organisator.
◼ De lezing wordt gegeven voor een select publiek.
◼ Het publiek volgt de lezing via een live streaming, of de auteur neemt op
voorhand een persoonlijke video op voor het publiek.

◼ Ook de andere criteria uit het reglement voor gesubsidieerde lezingen blijven
van kracht voor online lezingen.

Belangrijke praktische afspraken
◼ Voor een live bezoek: Het is niet toegestaan screenshots of een videoopname van de sessie te maken zonder wederzijdse toestemming van alle
betrokkenen (auteur, organisator en publiek). Als er beslist wordt om foto’s

of opnames te maken, spreek dan onderling duidelijk af voor welke
doeleindes en hoe lang dit materiaal ingezet mag worden. Leg deze
afspraken ook vast in de subsidieaanvraag via Auteurslezingen.be
◼ Voor een vooraf opgenomen persoonlijke video: De video, of de link naar de
video, mag niet aan derden gestuurd worden. Gebruik is uitsluitend
toegestaan in het kader van de in de subsidieaanvraag vastgelegde
auteurslezing.

Belangrijke praktische afspraken
◼ Auteurs kunnen een vooraf opgenomen video uploaden via Youtube en als
‘unlisted’ markeren. De video is dan enkel toegankelijk voor mensen die de
link hebben ontvangen. Ook Vimeo heeft een optie om ‘private videos’ te

publiceren.
◼ Spreek onderling duidelijk af hoe lang de video beschikbaar blijft. Leg deze
afspraken ook vast in de subsidieaanvraag via Auteurslezingen.be.

◼ De auteur kan de video verwijderen van de eigen pagina na afloop van de
afgesproken termijn.
◼ Auteursrechten?: Advies inwinnen bij Sabam of deAuteurs.

Vergoeding voor de auteur
◼ De minimale vergoedingen uit het reglement voor auteurslezingen blijven
van kracht voor online lezingen (zowel livestream als persoonlijke video’s):
• 100 euro subsidie + minimaal 35 euro ‘eigen bijdrage’ van de organisator
◼ Auteurs kunnen inschatten of hun gebruikelijke tarief eventueel aangepast
moet worden als er meer of juist minder tijd kruipt in de voorbereiding
en/of de online lezing zelf.

Vergoeding voor de auteur bij veel deelnemers
◼ Bij een livestream - Denk samen goed na over het laten ‘inbellen’ van meerdere klassen:
• Als er meerdere klassen aanhaken bij één online lezing, moet de vergoeding voor de auteur hier
ook op worden afgestemd. Het is niet de bedoeling dat de auteur veel inkomsten misloopt.
• Net als bij een fysieke lezing: Hoe groter de groep, hoe lastiger de interactie. Overweeg bij veel
deelnemers daarom toch om een livestream meermaals te organiseren en spreek samen een
vergoeding per stream af.
◼ Bij een persoonlijke video:
• Als de lezing voor verschillende klassen bedoeld is, kan de auteur een algemeen gedeelte
opnemen en per klas nog een persoonlijk luik toevoegen, waarin er bijvoorbeeld op vragen van de
leerlingen wordt gereageerd. Op die manier blijft er ‘interactie’ mogelijk en kan de auteur eerlijk
vergoed worden.

Hoe vraag je subsidie aan?
◼ De subsidie wordt zoals gebruikelijk door de organisator aangevraagd via

Auteurslezingen.be.
◼ In het veldje ‘praktische afspraken’ worden de extra afspraken over het
opnemen etc. van de online lezing genoteerd.

◼ Team auteurslezingen werkt nog aan een aangepaste versie van het
aanvraagformulier met aparte invulvelden voor online lezingen. Wordt
vervolgd!

Welke auteurs geven online lezingen?
◼ Voorlopig komt er geen aparte lijst op Auteurslezingen.be met auteurs die
online lezingen geven. In zo’n lijst gaat vermoedelijk veel nuance verloren.
◼ Overleg met de auteurs/illustratoren die je zou willen uitnodigen over de
online mogelijkheden.
◼ Ook als je al een fysieke lezing hebt gepland die toch niet kan doorgaan:
bekijk samen de online alternatieven. De subsidieaanvraag kan lastminute nog gewijzigd worden via een mailtje naar team auteurslezingen.

VRAGEN?
INFO @ AUT EURS LEZING EN.BE

