Cultuur

NE(X)TWORKS
Beschrijving van het project
Tijdens de herfst wordt nu al voor de vijfde keer het jaarlijks grensoverschrijdend kunstenfestival NEXT
georganiseerd in de Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, waarbij een hele waaier aan artistieke disciplines aan bod komen.
Door de positieve respons op het NEXT-festival willen de partners het initiatief uitbreiden naar nieuwe locaties en steden van de grensregio, om zo te komen tot een degelijk grensoverschrijdend cultureel aanbod.

Acties
Steeds meer culturele organisaties in de grensstreek sluiten zich als partner aan bij het Next- netwerk. Samen beslissen ze mee over het festivalprogramma en de besteding van de beschikbare budgetten. Tijdens
het festival gaan de voorstellingen op tournee naar de nieuwe culturele partners.
Voor een vlotte toegang tot de voorstellingen worden gratis pendeldiensten voorzien zodat men vlot naar
een voorstelling kan gaan aan de andere kant van de grens. De mobiliteit van het publiek wordt verder
versterkt dankzij een gemeenschappelijke ticketverkoop, waarbij men voor alle festivalvoorstellingen zijn
tickets zo dicht mogelijk bij huis of online kan aankopen.
Onder de naam “NEXT@home!” worden nieuwe doelgroepen rechtstreeks aangesproken. Een ploeg van
NEXT presenteert het festivalprogramma bij persoon thuis, die een vijftiental gasten bij hem uitnodigt.
Daarnaast wordt een netwerk op touw gezet om artistieke kennis en vaardigheden uit te wisselen. Daarvoor nodigen de projectpartners van NE(X)TWORKS kunstenaars uit om tijdens het festival aan de andere
kant van de grens op te treden. Ook organiseren ze professionele bijeenkomsten om te zoeken naar manieren waarop artiesten zich kunnen ontplooien en voet aan grond krijgen in de grensstreek. Sommige kunstprojecten worden uitgewerkt op voor de grensregio symbolische plaatsen zodat naast het artistieke ook
het erfgoed in de kijker wordt gesteld.
Daarnaast bouwt de NE(X)TWORKS ploeg aan een duurzaam netwerk en een duurzame samenwerking
met productiehuizen en Europese festivals om een sterke uitstraling van de grensoverschrijdende regio op
lange termijn te verzekeren.
Ten slotte streeft NE(X)TWORKS ernaar om tegen 2015 de cultuur in andere sectoren te verankeren. Kunstenaars worden uitgenodigd om mee na te denken over sectoren binnen de Eurometropool Rijsel-KortrijkDoornik die voor grote uitdagingen staan: mobiliteit, toegankelijkheid, ecologie, opvoeding, gezondheid,
werkgelegenheid, gebiedsontwikkeling, duurzame ontwikkeling, toerisme, vorming en onderwijs.

Gegevens
E-mail: dthibaut@larose.fr
Website: http://nextfestival.wordpress.com

NE(X)TWORKS
Projectpartners
• Projectleider

La Rose des vents – scène nationale
Lille Métropole
Boulevard Van Gogh BP 10153
F – 59653 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.61.96.90
E-mail: clebomin@larose.fr

• Partners / geassocieerde partners
Cultuurcentrum Kortrijk
B - 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.98.50
E-mail: lieselotte.deforce@kortrijk.be

Kunstencentrum BUDA
B – 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.22.10.01
E-mail: franky.devos@budakortrijk.be
Maison de la culture de Tournai
B – 7500 Tournai
Tel.: +32-(0)69.25.30.75
E-mail: philippe_deman@maisonculturetournai.com
Espace Pasolini – Théâtre International
F – 59300 Valenciennes
Tel.: +33-(0)3.27.32.23.00
E-mail: espacepasolini@jeunetheatreinternational.fr
Le Théâtre du Nord, Lille
F - 59026 Lille Cedex
Tel.: +33-(0)3.20.14.24.00
E-mail: information@theatredunord.fr
Le Phénix, Scène Nationale de Valenciennes
F - 59300 Valenciennes
Tel.: +33-(0)3.27.32.32.00
E-mail: contact@lephenix.fr
Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
B – 8500 Kortrijk
Tel.: +32-(0)56.23.11.02
E-mail: Francois.goarin@eurometropolis.eu
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Financiële gegevens
Totaal budget: 1.531.341,3 EUR
Aandeel EFRO: 732.967,74 EUR
Looptijd: 1 april 2012 – 31 december 2014

De resultaten van het project kunnen geraadpleegd worden op de volgende webpagina
http://www.interreg-fwvl.eu/nl/prj/225.html
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