Cultuur

Les effronteries
Beschrijving van het project
Met dit project willen de partners de inwoners van de grensoverschrijdende regio aanmoedigen om hun regio
te herontdekken. Daartoe structureren ze een evenwichtig en gevarieerd cultureel aanbod met meer aandacht
voor de toeschouwers, de kunstenaars, de ontwerpers, de plaatselijke spelers en de jongerenorganisaties.
Het gaat er in het bijzonder om een logistieke structuur op te zetten om zowel professionele als amateurgezelschappen te steunen, voornamelijk voor straat- en circuskunsten, maar ook theater, dans of plastische kunst.
De artiesten en de bevolking vormen creatieve schakels waaruit de kunstenaar zijn inspiratie put. Op basis
van ideeën van het publiek maakt de kunstenaar een muziekproductie, een schilderij of een ander kunstwerk.
De partners richten een soort kunstgilde op die het pad moet effenen voor de ontwikkeling van gezamenlijke prioritaire en multidisciplinaire acties.

Acties
Er worden twee soorten activiteiten opgezet: amateurpraktijken en grensoverschrijdende kunstenaarsworkshops.
Daarnaast organiseren de partners workshops rond Lijn 38. Lijn 38 is een oude treinlijn van 38 km. De bewoners verkennen eerst deze historische lijn om nadien herinneringen op te halen en te verzamelen tijdens een
workshop. Op basis van die verkenning maken kunstenaars werken voor de bewoners en voor een netwerk
van amateur- en professionele kunstenaars. Ten slotte organiseren de partners ter plaatse een cultureel evenement met sterke artistieke, sociale en toeristische inslag.
Het festival Les Turbulentes strekt zich uit over het grondgebied van het Parc Naturel Transfrontalier du
Hainaut en van Picardisch Wallonië. Het festival vult drie dagen met sterke momenten en heel gevarieerde
artistieke prestaties. Even feestelijk is het evenement Les Instantanées, dat ook over verscheidene dagen
gespreid is en waar de bezoeker allerlei kunst kan bewonderen, gaande van podiumkunsten over plastische
kunsten tot literatuur, poëzie en video-installaties.

Gegevens
E-mail: direction@arret59.be
Website: http://www.arret59.be

Projectpartners
• Projectleider

Foyer culturel de Péruwelz
Rue des Français, 59
B - 7600 Péruwelz
Tel. : +32-(0)69.45.42.48
E-mail: contact@arret59.be

• Partners / geassocieerde partners
Le Boulon
F - 59690 Vieux-Condé
Tel.: +33-(0)3.27.20.35.40
E-mail: contact@leboulon.fr

Commission de gestion du Parc naturel des
Plaines de l’Escaut
B - 7603 Bon-Secours
Tel.: +32-(0)69.77.98.70
E-mail: rleplat@plainesdelescaut.be
Syndicat mixte du Parc naturel Régional
Scarpe-Escaut
F - 59230 Saint-Amand-les-Eaux
Tel.: +33-(0)3.27.19.19.70
E-mail: m.marchyllie@pnr-scarpe-escaut.fr
Centre des Arts de la Rue
B - 7800 Ath
Tel.: +32-(0)68.26.99.93
E-mail: car@ath.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.364.000 EUR
Aandeel EFRO: 687.000 EUR
Looptijd: 1 april 2007 – 31 december 2011

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/121.html
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