
Cultuur 

ClassiCa sCope
BesChrijving van het projeCt
Het noorden van Frankrijk en Vlaanderen delen een muziektraditie wat betreft klassieke muziek dat behoort 
tot het gemeenschappelijk erfgoed. Jammer genoeg zijn er te weinig culturele spelers op dit gebied om een 
samenwerking op te zetten.

Dit project wil het aanbod van klassieke muziek in de grensregio een nieuwe impuls geven via verschillende 
vormen van samenwerking en een gezamenlijke gebruik van middelen. De partners diversifiëren en democra-
tiseren de programmeringen om klassieke muziek toegankelijk te maken voor een ruimer publiek. Ze buigen 
zich over een aantal technische en juridische problemen en zetten vernieuwende acties op.

aCties
De partners organiseren seminaries voor organisatoren van muziekevenementen waar ze ervaringen kun-
nen uitwisselen en hen bij het project betrekken. Samen brengen ze de moeilijkheden in kaart die de orga-
nisatoren in hun werk ondervinden. Vervolgens zoeken ze naar oplossingen voor een vlottere artistieke 
uitwisseling tussen beide regio’s.

De partners zetten hun technische middelen gezamenlijk in om concerten te organiseren die toegankelijk 
zijn voor een publiek dat niet vertrouwd is met klassieke muziek. Bovendien wonen Franse en Belgische 
muziekstudenten samen master classes bij die afwisselend gedirigeerd worden door internationaal erkende 
Franse en Vlaamse solisten.

Een ander probleem van klassieke muziek is het elitaire imago. Om hierop een antwoord te bieden onder-
nemen de partners verscheidene acties. Zo ontwerpen ze een ludieke rondreizende tentoonstelling “materie 
en klank” met allerlei interactieve snufjes. De expositie is speciaal ontworpen om zowel jongeren als ervaren 
muziekliefhebbers te bekoren. De bezoekers kunnen zelfs virtueel orgel spelen met  software die speciaal 
voor de gelegenheid wordt ontwikkeld.

Een andere activiteit zet organisten in de kijker. Via een camera in het schip van een kerk ziet het publiek 
de organist aan het werk. Voor slechthorenden installeren de partners in concertzalen materiaal waarmee 
de klank rechtstreeks versterkt wordt in de hoorapparaten van de toeschouwers. Ten slotte organiseren de 
partners interactieve concerten. Een muzikant wordt animator, onderbreekt het concert om de orkestleider 
vragen te stellen, solos op te voeren, het ontstaan van een muziekstuk uit te leggen, enz. 
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CLASSiCA SCOPE

geBied waarop het projeCt Betrekking heeft

financiële gegevens
totaal budget: 987.456,86 EUR
aandeel efro: 504.310,86 EUR
looptijd: 1 november 2009 - 31 oktober 2013

Zones éligibles
In aanmerking komende gebieden

Zones adjacentes
Aangrenzende gebieden

Territoire couvert : 62.0000 km²

Population concernée : 10.500.000 habitants 

Oppervlakte grensgebied: 62.0000 km² 

Betrokken bevolking: 10.500.000 inwoners
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de resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/137.html

http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/137.html

