Cultuur

Vis-à-vis
Beschrijving van het project
Frans- en Belgisch-Vlaanderen delen al eeuwenlang eenzelfde erfgoed op het gebied van volksmuziek. Via
het Vis-à-vis-project wordt dit erfgoed in de kijker gezet aan de hand van muziekproducties en kennisoverdracht. Daarnaast creëren de partners werkgelegenheid en betrekken ze sociaal achtergestelde personen bij
het project. Naast een duurzame sociaal- economische ontwikkeling van de muzieksector zorgt dit project
er ook voor dat toeschouwers, artiesten en culturele actoren zich vlotter verplaatsen binnen de grensregio.
Bovendien geeft men op originele wijze een nieuw elan aan de culturele identiteit in de grensstreek en aan
het erfgoed van volksmuziek en niet-klassieke muziek.

Acties
Om een impuls te geven aan dit erfgoed worden grensoverschrijdende muzikale producties gecreëerd. Zo worden de deelnemende muzikanten aangespoord om professioneler te werken en wordt een nieuw elan gegeven
aan het traditionele muzikale erfgoed van de grensstreek. Tijdens residenties werken Vlaamse en Noord-Franse
artiesten samen rond specifieke aspecten van hun voorstelling: decor, belichting, monitoring, enz.
wordt geschiedkundig en antropologisch onderzoek gevoerd naar het erfgoed van volksmuziek en het
collectieve muzikale geheugen van de regio.
De partners zetten ook in op het bevorderen van de werkgelegenheid in de sociaal-culturele sector. Werkzoekenden uit Vlaanderen en Noord-Frankrijk volgen een stage in evenemententeams. Doordat ze tijdens een
dergelijke stage concrete werkervaring opdoen, aan hun attitude leren werken en concrete technische competenties verwerven, hebben ze meer kans om achteraf een baan te vinden in de culturele sector.
De partners organiseren ook grensoverschrijdende evenementen (zoals grensoverschrijdende wijkfeesten)
die vernieuwende, hedendaagse volksmuziek brengen (bv. accordeon en fanfares).

Gegevens
E-mail: piet.decoster@skynet.be
Website: http://www.visavisnet.eu

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: kenneth@rif-asso.fr

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

Krak vzw
B - 8580 Avelgem
Tel.: +32-(0)56.64.87.93
E-mail: joachim.wannyn@krak.be
De Poort vzw
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.24.41.24
E-mail: angelique.declercq@werkpunt.be
ARA - autour des Rythmes Actuels
F - 59100 Roubaix
Tel.: +33-(0)3.20.28.06.51
E-mail: direction@ara-asso.fr
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: 2.478.540,49 EUR
Aandeel EFRO: 1.269.496,36 EUR
Looptijd: 1 januari 2008 - 31 december 2011

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/19.html

Interreg doet grenzen vervagen
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