
TRANSEMUSIqUES

Maison de la Culture 

Avenue des Frères Rimbaut, 2

B-7500 Tournai

Tel.: 00 32 69 25 30 70

E-mail: info@maisonculturetournai.com

Partner | Autour des Rythmes Actuel – ARA (F).

Totaal budget | € 586.924,00 waarvan € 234.769,00 EFRO 

Doelstelling
Het project vertrekt vanuit de vaststelling dat er in de grensstreek 

enorm veel amateurmusici wonen, maar ook en vooral, dat het gebruik 

van percussie in elke muziekstijl erg in zwang is in de grenszone. Er 

worden acties gevoerd om het publiek te informeren, om de midde-

len voor promotie, coördinatie en beheer van de culturele organisaties 

die bij het project betrokken zijn, te optimaliseren, en om de scholing 

en erkenning van de musici en andere performers te organiseren. Het 

project draagt ook bij tot de heropleving van een sterke gemeenschap-

pelijke muzikale identiteit, die duidelijk aanwezig is bij de fanfares, har-

monieën en zangverenigingen. 

RANDo

Partners | Conseil Général du Nord (F) i.s.m. Comité Départemental 

du Tourisme du Nord (CDT), Toerisme Vlaanderen (VL).

Totaal budget | € 1 869 350,10 waarvan € 670 300,12 EFRO 

Website | www.fietsen-wandelen.be

Doelstelling
Het project ‘RANDO’ heeft als doel het grensoverschrijdende ge-

bied van West-Vlaanderen en Noord-Frankrijk op te waarderen 

door de inrichting en promotie van wandelroutes en wandelnetwer-

ken, fiets- en mountainbikeroutes, ruiterroutes en –netwerken en 

grensoverschrijdende verblijfsarrangementen. Langs de routes en 

netwerken werden zowel aan Franse als aan Vlaamse kant drieta-

lige infoborden geplaatst die de recreant informatie bieden over de 

regio en de routes. Daarnaast werden diverse promotiemiddelen 

zoals websites, brochures en een grensoverschrijdende kaart ge-

realiseerd en werden persmomenten georganiseerd. Dankzij het 

project Rando beschikt de recreant nu over een extra aanbod aan 

routes en tochten.
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Westtoer (VL) 

Koning Albert I-laan 120

B-8200 Brugge

Hannelore Denolf 

Tel.: 00 32 50 30 55 72

E-mail: hannelore.denolf@westtoer.be

Ontmoeting rond wereldmuziek  
en hedendaagse muziek

Opwaarderen, structureren en pro-
moten van de grensoverschrijdende 
toeristische ruimte door
routegebonden recreatie




