
BEOOGDE DOELSTELLINGEN 
VAN HET PROJECT
Dankzij “Vis-à-Vis” kunnen muzikanten en culturele actoren 
uit de streken Noord-Frankrijk en West-Vlaanderen 
samenwerken en gemeenschappelijke muzikale producties 
opzetten rond feestelijke populaire muziek uit de grensregio. 
Die samenwerking omvat de artistieke creatie, de mobiliteit 
van artiesten en andere culturele professionals, muzikale 
overdracht en opleiding, de creatie van werkgelegenheid 
en de integratie van personen met sociale moeilijkheden, 
culturele acties, de organisatie van evenementen op basis 
van inspraak en met respect voor het milieu. 

EERSTE RESULTATEN
•  Talrijke projecten van l’Orchestre International du Vetex, 

een grensoverschrijdende harmonie die bestaat uit 
muzikanten uit drie regio’s.

•  Een zeventigtal activiteiten rond professionalisering 
werden tot een goed einde gebracht. Een daarvan is ‘Salon 
Borderline’, waar artiesten informatie kunnen vinden 
over de regels in verband met grensoverschrijdende 
activiteiten of de managementopleiding TransForm, die 
thema’s zoals fiscaliteit, auteursrechten enz. behandelt.

•  25 langdurig werklozen hebben deelgenomen aan 
verschillende evenementen en hebben in de grensregio 
een opleiding gevolgd. Ze hebben scènes gemonteerd 
tijdens evenementen zoals ‘Grande Java Transfrontalière’, 
en hebben op bepaalde manifestaties geholpen bij de 
technische assistentie.

•  Tijdens de organisatie van de residenties werden 1 025 
muzikanten opgeleid en geadviseerd. Bovendien kregen 
kinderen van de lagere school initiatielessen accordeon, 
swing en musette. Daarnaast namen door Vis-à-Vis 
gesteunde groepen in 2008 en 2009 deel aan het 
wereldmuziekfestival ‘Kokopelli’.

•  Sinds het begin van het project staat een 
gemeenschappelijke site online: www.visavisnet.eu. De 
bezoeker vindt er alle informatie over het project, zijn 
activiteiten en zijn evenementen

.
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8 projectpartners  
•  Via Lactea 
•  RIF
•  Culture et Flonflons Flandres
•  Cultuurcentrum Brugge
•  Krak
•  De Poort
•  ARA (Autour des Rythmes Actuels)
•  L’Accordéon, moi j’aime !

1 269 496  € 
(gemobiliseerd EFRO-bedrag)

2 535 040  € 
(totale kostprijs van het project)
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