
De Kreun vzw 

Gullegemsesteenweg 1

B-8501 Kortrijk

Piet Decoster 

Tel.: 00 32 56 37 06 44

E-mail: info@dekreun.be

Partners | : Krak vzw (VL), Via Lactea (VL), RIF (F), IMAX (F), Call 911 

(F), Usines à images (F), ANNO ’02 (VL), EKSPRIM (F).

Totaal budget | € 1.498.451,70 waarvan € 755.259 EFRO

Website | www.passpartout.net

Doelstelling
De partners van het project PassPartout hebben de jongerencultuur 

in de grensstreek een echte boost gegeven door een grensoverschrij-

dend advies- , informatie- en promotienetwerk rond jongerencultuur 

op te zetten. Aan beide kanten van de grens werd een infopunt opge-

richt waar jongeren elke dag van de week, ook in het weekend, te-

recht kunnen met hun vragen over jongerencultuur. Verder werden 

verschillende acties ondernomen om jongeren en jongerengroepen 

te stimuleren om de stap over de grens te wagen. Tot slot zetten de 

projectpartners ook eigen artistieke producties op, zoals de grenso-

verschrijdende fanfare ‘Orchestre International du Vetex’.

De Kreun vzw 

Gullegemsesteenweg 1

B-8501 Kortrijk

Stijn Roggeman

Tel.: 00 32 56 37 06 44

E-mail: info@dekreun.be

Partners | Krak vzw (VL), Anno’02 vzw (VL), Via Lactea vzw (VL), 

RIF (F), Eksprim (F), Call911 (F), Usine à Images (F), IMAX (F)

Totaal budget | € 2.252.193 waarvan € 900.877,20 EFRO

Website | www.passpartout.net

Doelstelling
Tijdens de tweede fase van het project PassPartout werd op 

de ingeslagen weg verdergegaan. De projectpartners hebben 

diverse jongerencollectieven begeleid door hen o.a. advies te 

verstrekken op het gebied van administratie en technische on-

dersteuning. Verder werden een aantal thematische workshops 

en bijeenkomsten georganiseerd rond het thema ‘jongerencul-

tuur in de grensstreek’. Tot slot werden grensoverschrijdende 

festivals en concerten op touw gezet waarin jongeren steeds 

centraal stonden, zoals het festival HipHop Dayz, Festival 

Krakrock, Student Welcome Concert en Cultures équitables.
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Passpartout
De jongerencultuur in West-Vlaande-
ren en Noord-Frankrijk breekt uit!

Passpartout
 Fase 2

De jongerencultuur in West-Vlaande-
ren en Noord-Frankrijk breekt uit!

Aller-Retour 
(2 fases)




