Cultuur

MUzE
Beschrijving van het project
Er bestaat een bruisend cultureel leven in de grensoverschrijdende regio. Toch is er weinig samenwerking
op het gebied van klassieke en hedendaagse muziek.
Daarom besluiten de partners op grensoverschrijdend niveau samen te werken om expertise uit te wisselen. De artistieke directeurs overleggen regelmatig om een evenwichtig programma in beide regio’s aan te
bieden. Om het aanbod van klassieke muziek meer bekendheid te geven zetten de partners gezamenlijke
communicatieacties op. Ook organiseren ze samen voorstellingen, concerten en evenementen. Al deze acties
bevorderen de mobiliteit van de bevolking binnen de regio.

Acties
De partners richten een netwerk op dat Franse en Belgische cultuurhuizen verenigt rond hun overeenkomsten, namelijk de productie en verspreiding van klassieke muziek. Ze delen hun knowhow op het vlak van
communicatie, marketing, verkenning van nieuwe doelgroepen, technische uitrusting. Ze zetten ook een
gemeenschappelijke databank op met contactgegevens van pers, artiesten, enz.
Daarnaast geven ze een tijdschrift uit in het Frans en het Nederlands om hun activiteiten kenbaar te maken
bij het publiek. Elke editie belicht een evenement of artistiek programma van een van de partners. Daarbij
komen nieuwtjes uit de muziekwereld in de grensregio aan bod.
Elke partner organiseert een sterk evenement of een uniek project dat ook een publiek van buiten de regio
aantrekt. Deze evenementen worden tijdens muziekfestivals bij het grote publiek gepromoot.
Tot slot steken de partners veel energie in mobiele communicatie: een ludiek opgevatte mobiele bus met bar
reist door de grensregio om de plaatselijke bevolking te informeren over evenementen die zich aan de andere
kant van de grens afspelen. De mensen kunnen hier de programmering van alle cultuurhuizen consulteren of
gewoon genieten van een drankje.

Gegevens
Website: http://www.muzemuse.eu

Projectpartners
• Projectleider

Concertgebouw Brugge
‘t Zand, 34
B - 8000 Brugge
Tel.: +32-(0)50.47.69.93
E-mail: katrien.van.eeckhoutte@concertgebouw.be

• Partners / geassocieerde partners

Festival van Vlaanderen Brugge / MAfestival
B - 8000 Brugge
Tel.: +32-(0)50.33.22.83
E-mail: tomas@musica-antiqua.be
Happy New Festival
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.22.64.50
E-mail: joost@happynewfestival.be

Opéra de Lille
F - 59001 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.28.38.40.50
E-mail: mrietzler@opera-lille.fr
Théâtre d’Arras
F - 62000 Arras
Tel.: +33-(0)3.21.71.76.30
E-mail: jeanmichellejeune@theatredarras.com
Cultuurcentrum Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.98.50
E-mail: lieselotte.deforce@kortrijk.be
Orchestre National de Lille
F - 59800 Lille
Tel.: +33-(0)3.20.12.82.68
E-mail: gledure@onlille.com
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Financiële gegevens
Totaal budget: 870.902,57 EUR
Aandeel EFRO: 448.652,83 EUR
Looptijd: 1 oktober 2010 - 30 juni 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/149.html
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