
HAPPY 
NEW EARS

Happy New Ears

Jan Persijnstraat 5, B

B-8500 Kortrijk

Joost Fonteyne 

Tel.: 00 32 56 22 10 01

E-mail: joost@happynewears.be

Partner | Association KlingKlang (F).

Totaal budget | € 281.111 waarvan € 107.320 EFRO

Doelstelling
In het kader van de geluidsfestivals ‘Happy New Ears’ en ‘Les Chants 

Mécaniques’ worden jonge muzikanten en ensembles begeleid om 

tot een kruisbestuiving te komen tussen nieuwe muziekvormen (met 

klanken) en visuele kunst. Om een publiek te vinden voor deze ge-

luidskunst zochten de projectpartners naar nieuwe presentatievor-

men, die deze vorm van kunst toegankelijker maken. Ze zijn daarin 

geslaagd door zich rechtstreeks tot de plaatselijke bevolking te wen-

den, via thematische tentoonstellingen en de creatie van de ‘Sonic 

Box’, een geluidscabine die in openbare ruimtes wordt opgesteld.

Deulys

Partners | Office du tourisme de Comines Warneton (W), Centre 

Culturel de Comines Warneton (W), Commune de Wervik (VL), Stad 

Comines Warneton (W), Stad Wambrechies (F), Stad Comines France 

(F), Stad Armentières (F), Office du tourisme d’Armentières (F), Stad 

Steenwerk (F), Office du tourisme de Steenwerk (F), Stad Erquinghem – 

Lys (F), Stad Messines (VL), Stad Warneton (F), Stad Heuveland (VL), Stad 

Wervicq Sud (F), Stad Nieppe (F) en La Péniche (W).

Totaal budget | € 60.000,00 waarvan € 30.000,00 EFRO

Doelstelling
Het doel van dit project is het opmaken van een stand van za-

ken van de huidige en potentiële toeristische exploitatie van de 

thematiek van de Eerste Wereldoorlog door de verschillende ge-

meenten die bij het project Deulys betrokken zijn. Die studie zal 

een algemene strategie vastleggen voor de ontwikkeling van het 

oorlogstoerisme rond de thematiek van de Eerste Wereldoorlog. 

Ze zal tevens een actieplan voorstellen om aan de behoeften van 

de toeristen te voldoen en daarbij rekening te houden met criteria 

van duurzame ontwikkeling.
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DEULYS asbl

Rue Beauchamp, 3

B-7780 COMINES

Tel.: 00 32 56 56 04 31

E-mail: adl.comines@skynet.be




