« HET INTERREG IV-PROGRAMMA FRANCE-WALLONIE-VLAANDEREN HAALT DE BANDEN AAN
TUSSEN FRANKRIJK, WALLONIË EN VLAANDEREN OP GEBIEDEN GAANDE VAN MILIEU TOT
GEZONDHEID, VAN ECONOMIE TOT WERKGELEGENHEID, VAN CULTUUR TOT TOERISME »

CULTUUR
”

De gemeenschappelijke troeven van de Frans-Belgische cultuur
benutten”
Het INTERREG IV-Programma France-

Cultuur houdt niet op bij een grenslijn
die door landen is getrokken.

Wallonie-Vlaanderen is erop gericht
die

Cultuur leeft en wordt beleefd, wordt
gedeeld, verplaatst zich, ...

gaat

op

zoek

naar

enthousiaste

mensen om die samen te brengen in
een synergie waarin alle inwoners van
de grensoverschrijdende zone zich
kunnen vinden.

NIEUWIGHEDEN EN BELANGRIJKRE RESULTATEN

ONDERSTEUNDE ACTIES






culturele

identiteit te laten heropleven; het

Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen delen
al eeuwenlang een intense culturele
geschiedenis, lang voor de huidige
grenzen tot stand kwamen.



gemeenschappelijke

(DECEMBER 2011)
Grensoverschrijdende kunstenfestivals
(Hedendaagse kunst, straatkunst, ...)
Grensoverschrijdende kunstproducties
Schrijfworkshops, kunstenaarsresidenties



27 projecten werden ondersteund, met een EFRO-budget
van 18,4 miljoen euro



Via audiovisuele programma’s die in de 3 regio’s werden
uitgezonden, werden 9 miljoen personen gesensibiliseerd
voor de grensoverschrijdende culturele uitwisselingen



568.000 personen hebben een culturele manifestatie aan
de andere kant van de grens bijgewoond



780 samenwerkingsverbanden werden opgezet tussen de
diverse culturele spelers (kunst- en cultuurinstellingen,
samenwerkende culturele spelers, enz.).

Seminars over kunstinnovatie en -creatie
Oprichten
muziekbands

van

grensoverschrijdende

ENKELE VOORBEELDEN VAN PROJECTEN

Les effronteries…
Cultuur elders en in de eigen buurt
Als u deel wil nemen aan een culturele belevenis aan de
andere kant van de grens, stelt het project “Borderline”
grensoverschrijdende autobussen tot uw beschikking, die
“kunstpendels” genoemd worden. Een van die
evenementen is “Musea en Tuinen”, waarbij u uitgenodigd
wordt om in een gezellige sfeer deel te nemen aan
wandelingen, rallyes, enz., in de omgeving van een
museum. Het project vormt een netwerk van een hele
reeks culturele spelers: er wordt gezamenlijk onderzoek
uitgevoerd door universiteiten, musea lenen elkaar hun
kunstwerken uit en documentatiecentra hebben zich in
een netwerk verenigd.

http://www.mac-s.be
http://www.musee-lam.fr

“VIS-A-VIS” met muziek
Culturele uitwisselingen stimuleren via muziek: dat is
de uitdaging die het team van “Vis-à-vis” aangegaan
is. Franstaligen en Nederlandstaligen hebben de
universele taal van de muziek gekozen om hun
geestdrift bij de bevolking over te brengen. Brugge,
Rijsel, Kortrijk en Doornik waren de gaststeden voor
deze musici, die zich niet lieten tegenhouden door de
landsgrenzen. In hun producties werd de
gemeenschappelijke cultuur van Vlaanderen, Wallonië
en Noord-Frankrijk voor het voetlicht gebracht.
Teksten van de ene regio vormden de tegenhanger
van bekende liedjes van de andere; er werden
partnerschappen van grensoverschrijdende artiesten
opgericht om zo één groot grensoverschrijdend
gebied te kunnen vormen voor het publiek van de
zone.

http://www.visavisnet.eu/

…is een project dat “nieuwe wegen wil verkennen
door de centra voor actie, woord, kunstexpressie en
burgerparticipatie open te stellen voor iedereen”.
Kunstenaars nodigen u uit naar hun toneel-, dans-,
straaten
circusvoorstellingen
en
kunstenaarsresidenties.
Een must: “Les Turbulentes”, een straatkunstfestival
dat plaatsvindt in Valenciennes
in mei 2013, met
kunstenaars uit de regio:
straattoneel, circus,
poppentheater,
installaties, performance,…
Van intimisme tot groot
spektakel, van in elkaar geflanste
decors tot sobere scenografie,
van straat tot circustent…
http://www.leboulon.fr
http://arret59.be/contenu/les-effronteries/
http://www.leboulon.fr
NEXT festival
http://arret59.be/contenu/les-effronteries/

NEXT heeft al heel wat kunstenaars ondersteund bij
hun producties, zowel ter gelegenheid van
creatiepremières als van grootschalige evenementen.
Uit een samenwerking tussen Fransen, Walen en
Vlamingen, die tot doel heeft de grenzen te laten
vervagen, zijn nieuwe kunstvormen ontstaan.
In 2011 hebben Doornik, Rijsel en Kortrijk twee
bruisende weken beleefd met circusvoorstellingen,
muziek, visuele kunst, toneel, tentoonstellingen en
debatten.
Als kers op de samenwerkingstaart heeft NEXT in het
hele gebied van de Eurometropool gratis pendelbussen
ter beschikking van het publiek gesteld om zich naar de
evenementen te verplaatsen.
Dit jaar bent u van harte welkom van 15 november tot
1 december 2012!

http://www.nextfestival.eu/

