Cultuur

ROUT’ART
Beschrijving van het project
Er bestaan duidelijke culturele verschillen tussen Vlamingen en Fransen, maar de partners zijn ervan overtuigd dat deze verschillen op artistiek vlak eerder een troef dan een nadeel vormen. Ze spelen in op het
gezamenlijke muzikale erfgoed (accordeon, fanfares, enz.) en zetten acties op om de dialoog tussen de
culturen verder uit te diepen en de culturele identiteit van de euroregio te belichten. Ze helpen spelers uit
de sector van hedendaagse en volksmuziek zich professioneel te ontplooien door arbeidsplaatsen in de
sector te creëren. Daarnaast moedigen ze de bevolking in de grensregio aan elkaar te ontmoeten en beter
te leren kennen via muziek en kunst.

Acties
De partners van Rout’Art willen op een duurzame manier werk maken van de begeleiding van artiesten uit
onze grensregio om de professionalisering binnen de culturele sector van de grensregio structureel te ondersteunen. Dit via de organisatie van workshops, residenties en opleidingen waar men zowel met amateurmuzikanten, semi-professionals als beroepsmuzikanten willen samenwerken. Er worden parcours uitgewerkt
rond: accordeonmuziek, elektronische muziek, wereldmuziek…onder de naam Parcours Tout Court.
Daarnaast worden enkele populaire muzikale producties opgezet met diverse thema’s die het publiek uit
onze grensregio uitnodigt om na te denken over een aantal vragen inzake de specifieke culturele identiteit
waarmee we binnen onze regio worden geconfronteerd: Wat is het belang van taal? Hoe belangrijk is taal
binnen onze cultuurbeleving? Welke drempels bestaan er nog op cultureel vlak in onze grensregio?
Via de opleiding “Formart”, bieden de partners aan langdurig werklozen en jongeren met sociale en
economische problemen een stage in de culturele evenementensector. Deze actie wordt ontwikkeld in
partnerschap met opleidingscentra uit beide regio’s. Ze is erop gericht de werkloze of jongere gedurende
een aantal maanden te begeleiden bij een job in de culturele sector om hen ‘klaar te stomen’ om aan de
slag te kunnen gaan binnen het reguliere arbeidscircuit.

Gegevens
Website: http://www.visavisnet.eu/routart

Projectpartners
• Projectleider

Via Lactea vzw
Hoogstraat, 57
B - 8580 Avelgem
Tel.: +32-(0)69.77.09.00
E-mail: piet.decoster@skynet.be

• Partners / geassocieerde partners
RIF
F - 59019 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.28.52.33.96
E-mail: benoit@rif-asso.fr

Culture et Flonflons Flandres
F - 59000 Lille
Tel.: +33-(0)3.20.22.12.59
E-mail: vadasz@flonflons.eu
Cultuurcentrum Brugge
B - 8000 Brugge
Tel.: +32-(0)50.44.30.54
E-mail: peter.roose@brugge.be

Krak
B - 8580 Avelgem
Tel.: +32-(0)56.64.87.93
E-mail: joachim.wannyn@krak.be
ARA - Autour des Rythmes Actuels
F - 59100 Roubaix
Tel.: +33-(0)3.20.28.06.51 / +33-(0)3.20.28.06.50
E-mail: direction@ara-asso.fr
De Poort
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.41.24
E-mail: angelique.declercq@werkpunt.be
L’Accordéon, moi j’aime ! asbl
B - 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.64.04.89 / +32-(0)498.71.49.53
E-mail: info@accordeontournai.be
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Financiële gegevens
Totaal budget: 390.565,64 EUR
Aandeel EFRO: 203.557,82 EUR
Looptijd: 1 januari 2012 – 31 december 2013

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/189.html
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