
Ville d’Hirson

Rue Charles de Gaulle, 80

F-02500 Hirson

Tel.: 00 33 3 23 58 38 88

E-mail: mairie@hirson.net

Partners | Centre Culturel Sudhaina de Chimay (W), 

Stad Fourmies (F) en Association Nord Média (F).

Totaal budget | € 1.518.718,00 waarvan € 683.519,55 EFRO

Website | www.i-dacta.org 

Doelstelling
Het doel van dit project is het ontwikkelen van een gemeenschappelijk 

grensoverschrijdend cultureel seizoen door de middelen en de deskun-

digheid van de projectpartners in synergie te brengen. De bevolking en 

de culturele actoren worden gesensibiliseerd voor de identiteit van hun 

regio; dat gebeurt via uitwisselingen van publiek en kunstenaars. Om de 

mobiliteit van het publiek te bevorderen worden pendeldiensten en een 

gemeenschappelijke kaartverkoop georganiseerd en worden de scholie-

ren bij hun verplaatsingen begeleid. Het project organiseert ook grote 

culturele evenementen en probeert op die manier de grensstreek ook 

naar buiten toe te promoten.  

La Coupole, 

Centre d’histoire et de mémoire du Nord-Pas de Calais

BP 284

F-62504 SAINT OMER

Tel.: 00 33 3 21 12 27 25 

E-mail: jduquenne@lacoupole.com

Partner | : In Flanders Fields Museum - Ieper (VL).

Totaal budget | € 582.242,73 waarvan € 249.253,33 EFRO

Doelstelling
Dankzij dit project konden acties tot stand komen die van groot 

belang zijn voor de ontwikkeling van het oorlogstoerisme in de 

grensstreek. Er werd gezamenlijk geschiedkundig onderzoek ver-

richt, dat uitmondde in de realisatie van toeristische routes, de zo-

genaamde ‘Wegen der Herinnering’. Ook werden grensoverschrij-

dende educatieve acties ondernomen, waardoor de uitwisselingen 

tussen Franse en Belgische leerkrachten gestimuleerd werden. De 

projectpartners organiseerden persreizen om beide musea onder 

de aandacht van de media te brengen. Via ‘éductours’ (excursies) 

en personeelsuitwisselingen leerden de projectpartners elkaar be-

ter kennen en leerden ze elkaars taal beter spreken en begrijpen. 
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cultureel seizoen 
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