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Project Partners  Beschrijving project 
Toegekend 

totaalbedrag 

Les Flandroyantes 

Cultuurcentrum 

Casinokoksijde (Koksijde) 

& Bateau Feu 

(Dunkerque) 

Voor de editie 2023 van het festival “Les Flandroyantes” 

slaan Le Bateau Feu, het Cultuurcentrum Casinokoksijde en 

de culturele centra van Deinze en Comines-Warneton de 

handen in elkaar om een grensoverschrijdende editie te 

ontwikkelen die gebaseerd is op ontmoeting tussen 

kunstenaars en inwoners. 

€ 10.000 

Beeckman zonder 

grenzen 

Fotomuseum (FOMU - 

Antwerpen) & Institut 

Pour la Photo (IPP - Lille) 

Na een artistieke residentie in Antwerpen en een 

participatief project in Rijsel, zal de kunstenaar Vincent 

Beeckman het onderwerp zijn van een eerste 

grensoverschrijdende co-programmatie in het FOMU en het 

IPP in het seizoen 2022-2023, met als bijkomende 

doelstelling het tot stand brengen van een 

grensoverschrijdend publiekscircuit. 

€ 10.000 

Samen wonen 

Kunstencentrum 

VIERNULVIER (Gent) & 

Performing Arts Forum 

(PAF - St. Erme-Outre-et-

Ramecourt) 

Het doel van "Samen wonen" is het creëren van een 

permanente band tussen een twintigtal opkomende 

kunstenaars die in de loop van 2023 tijdens residenties in 

beide regio’s zullen "samenwonen". De resultaten van deze 

residenties zullen worden voorgesteld op het “Women and 

Children First Festival #3” in Gent en op het “Elsewhere et 

Otherwise” Festival in St. Erme. 

€ 19.000 

De grens raken 

Westhoek Vrijetijd Anders 

(Ieper) & Bureau 

d’Inspirations Partagées 

(Saint-André-Lez-Lille) 

"De grens raken" is een artistiek samenwerkingsproject van 

Westhoek Vrijetijd Anders en het Établissement Public de 

Santé Mentale des Flandres rond het thema Kunst en 

Gezondheid, op basis van contactdans en improvisatie voor 

mensen met een beperking. Het project is gebaseerd op het 

werk van de Frans-Belgische danseres Patricia Kuypers. Er 

zijn collectieve praktijkworkshops gepland voor 

professionals en de bewoners van de zorg- en 

begeleidingsorganisaties, evenals voorstellingen met 

contactdans en livemuziek door opkomende muzikanten. 

€ 7.200 

Coup de Folk 

Muziekcentrum Dranouter 

(Heuvelland), Muziekclub 

’t Ey (Sint-Niklaas) & 

Radio Uylenspiegel 

(Hazebrouck) 

Radio Uylenspiegel, Muziekcentrum Dranouter en 

Muziekclub 't Ey bundelen hun complementaire 

vaardigheden en expertise om hun grensoverschrijdende 

samenwerking te versterken. De professionalisering van 

folkmuzikanten kent vele uitdagingen, zowel in Vlaanderen 

als in Hauts-de France, twee regio’s met aardig wat 

folktalenten. In deze context wil “Coup de Folk” vier 

opkomende muzikanten uit de folkmuzieksector (2 Franse 

en 2 Belgische artiesten) ondersteunen via een programma 

dat residenties en showcases omvat. 

€ 10.000 
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Makers in de kijker 

Bolwerk (Kortrijk) & Les 

Flandres à la Télévision 

(Bailleul) 

Les Flandres à la Télévision werkt samen met Bolwerk, een 

creatief atelier, publiek huis en productiehuis uit Kortrijk, 

om opkomend talent in de kijker te zetten via een reeks 

portretten van makers (video's en artikels) die worden 

uitgezonden via een gedeeld grensoverschrijdend 

medianetwerk. 

€ 7.800 

Radio Ruthenia 

Via Lactea vzw (Kortrijk) 

& Associations Flonflons 

(Lille) 

Met deze samenwerking willen Via Lactea en Association 

Floflons Oekraïense muzikanten, die recentelijk in onze 

grensregio zijn aanbeland, helpen bij hun artistieke 

integratie door hen te laten samenwerken met 

wereldmuziekartiesten uit Noord-Frankrijk en Vlaanderen. 

Het project “Radio Ruthenia” biedt steun in de vorm van 

workshops, twee residenties, opnamesessies, de productie 

van een CD “Radio Ruthenia” en twee voorstellingen van 

deze CD in Wazemmes l'Accordéon in Lille en in de Unie der 

Zorgelozen in Kortrijk. 

€ 16.000 

Shake y’r skills 

Kunstencentrum Buda 

(Kortrijk) & Superamas 

(Amiens) 

Het project "Shake your Skills" wil de praktijk van 

ondersteuning van opkomend artistiek talent van 

Superamas, Kunstencentrum BUDA en detheatermaker 

combineren. Zes jonge kunstenaars worden tijdens 

residenties, waarin de focus zal liggen op samenwerken in 

een peer to peer groep, begeleid door kunstenaars met 

ervaring. Bedoeling is dat deze residenties resulteren in zes 

korte solo's van elke kunstenaar, die als een bijlage bij het 

programma "It's a Match" op het Next festival gepresenteerd 

worden. 

€ 10.000 

Hymne aan de 

Nacht 

Orfeoproducties vzw 

(Edegem) & Le Madrigal 

(Lille) 

Het vocaal ensemble Le Madrigal en de muzikanten van het 

Orfeo Strings orkest werken opnieuw samen met jonge 

opkomende talenten. Zij organiseren twee concerten, één in 

elke regio, waarbij jonge musici de kans krijgen om met een 

professioneel orkest en koor samen te werken, en waarbij 

jonge componisten uit beide regio’s via 

compositieopdrachten de kans krijgen om hun nieuwe 

composities voor te stellen aan een publiek in beide regio’s. 

Er wordt een video-opname van één van de twee concerten 

voorzien, die achteraf zal worden gepubliceerd op de 

Youtube-kanalen en websites van de twee partners. 

€ 10.000 

 


