
Grensoverschrijdend 
programma voor toeris-
tische ontwikkeling Compagnie Jean-Marc Chotteau

Boulevard Gambetta, 82

F-59200 Tourcoing

Tel.: 00 33 3 20 27 13 63

E-mail: chotteau@free.fr

Partner | Centre culturel de Mouscron (W).

Totaal budget | € 840.740,25 waarvan € 336.296,13 EFRO

Website | www.lavirgule.com

Doelstelling
Dit project heeft als doel een Grensoverschrijdend Centrum voor 

Theatercreatie op te richten voor de steden Moeskroen en Tourcoing: 

‘La Virgule’. Afwisselend in beide steden worden gemeenschappelijke 

creaties met Belgische en Franse toneelspelers opgezet. Er is ook een 

gemeenschappelijke programmering en het publiek kan een grenso-

verschrijdend abonnement kopen. Tot slot organiseert het Centrum 

debatten en workshops in scholen, om bij de jeugd belangstelling te 

wekken voor het theater en op die manier een nieuw publiek te werven. 

Duurzame ontwikkeling 
van het Grensoverschrij-
dende Centrum voor  
Theatercreaties
Moeskroen-Tourcoing 
(2 fases)

Partners | Stad Chimay (W), Commune de Momignies (W), Chimay 

Promotion (W), Virelles Nature (W), Maison du Tourisme de la Botte du 

Hainaut (W), Stad Hirson (F), Stad Saint-Michel de Thiérache (F) 

en Communauté de communes du Pays des Trois Rivières (F).

Totaal budget | € 5.402.755,00 waarvan € 2.430.887,00 EFRO

Doelstelling
Het doel van dit project is om de sector van het toeristisch kort verblijf 

op duurzame wijze te ontwikkelen door de toeristische activiteiten en 

attracties een nieuwe impuls te geven, ze in een netwerk op te nemen 

en te professionaliseren en door animatieactiviteiten te organiseren. 

Dat gebeurt onder meer voor de Grensoverschrijdende Toeristische 

Route van de Vallei van de Oise. Het uiteindelijke doel is het uit-

bouwen van een geïntegreerd toeristisch aanbod. Om dat te berei-

ken worden grensoverschrijdende toeristische producten uitgewerkt 

en worden promotieacties opgezet om de verblijfsaccommodaties, 

het grensoverschrijdende onthaal, de ‘highlights’ van de regio en de 

streekproducten in de schijnwerpers te plaatsen. 
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Thiérache Développement

Rue du presbytère, 6 – BP 48

F-02260 LA CAPELLE

Tel.: 00 33 3 23 97 52 23

E-mail: contact@thierachedeveloppement.org

Chimay / Thiérache




