CREATIVE EUROPE IN BELGIUM - INSPIRING CULTURE PROJECTS 20142016
De nieuwe brochure ‘Creative Europe in Belgium ‐ Inspiring Culture Projects
2014‐2016’ is van de persen gerold. De brochure geeft een overzicht van
Europese samenwerkingsinitiatieven waaraan Belgische culturele en
creatieve organisaties deelnemen met de steun van het Creative Europe
Culture Programma sinds de start in 2014.
Er zijn 65 projecten in opgenomen waarvan 59 samenwerkingsprojecten en
6 platformen, goed voor deelname van 70 verschillende Belgische
organisaties. Daarenboven nemen nog eens een 20‐tal Belgische organisaties
deel aan Creative Europe ondersteunde Europese Netwerken.
De brochure is een gemeenschappelijke publicatie van de Creative Europe
Culture Desk Vlaanderen en de Creative Europe Culture Desk Bruxelles‐
Wallonie om zo alle Belgische culturele en creatieve organisaties te
inspireren om deze Europese kansen te benutten.
Creative Europe maakt deel uit van het Europese beleidsprogramma om
culturele, creatieve en audiovisuele sectoren in Europa te ondersteunen. Het
moedigt initiatieven aan die duurzame internationale samenwerking
nastreven, gebaseerd op Europa’s gemeenschappelijke culturele rijkdom én
culturele diversiteit. Samenwerking is een sleutelbegrip van het Creative
Europe Culture Programma. Samenwerking tussen culturen van 38
deelnemende landen in en rond de Europese Unie is een uitdaging. De
selectie van de subsidieaanvragen is veeleisend.
Voor de hele periode 2014 – 2020 heeft Creative Europe 1,46 miljard euro
gebudgetteerd. Om en bij 31% (ongeveer 455 miljoen euro) gaat naar het
subprogramma Cultuur. Een kleine 15% is bestemd voor het cross‐sectorale
luik. Het resterende deel (56%) gaat naar het subprogramma MEDIA.
België ontving voor de periode 2014 ‐ 2016 in totaal meer dan 17 miljoen
euro voor haar deelname aan het Creative Europe subprogramma Cultuur en
bekleedt hiermee de 2de plaats, na Frankrijk, op de lijst van 38 deelnemende
landen.
Hiervan ging 1.445.767,45 euro naar kleinschalige samenwerkingsprojecten
met Belgische coördinatoren van Belgische partnerorganisaties, zoals het
Blackbord Music Project met de Fédération des Jeunesses Musicales
Wallonie‐Bruxelles en Jeugd en Muziek Vlaanderen als partners, alsook het
project Ecouter le monde met Bruxelles nous appartient‐Brussel behoort on
toe. Bozar is in meerdere projecten betrokken , waaronder Rostrum+ ter
promotie van de klassieke muziek of Performance Between Two Shores over
de Europese‐Arabische beleving.

7.380.501,45 euro was bestemd voor grootschalige samenwerkingsprojecten, voor o.a. Big Bang‐ Music for
Children in samenwerking met Zonzo Compagnie, Bozar en Motormusic; het Faces Behind the Nose project
met European Federetion of Hospital Clown Organisations als projectleider of The Opera Platform dat in
samenwerking met Opera Europa en De Munt een online platform voor operabeleving aanbiedt of In Situ Act
waar CIFAS, On The Move en Provincie Limburg samenwerken rond artistieke creatie in publieke ruimte en het
Young Opera Makers Programme in samenwerking met Queen Elisabeth music chapel, LOD muziektheater en
De Munt‐La Monnaie.
11 Europese Netwerken met een Belgische coördinator kregen in totaal 6.724.764,03 euro, waaronder de
European Festival Association, ENCC, Europe Jazz Network…
1 Europees Platform met een Belgische coördinator, Liveurope – Ancienne Belgique, kreeg 1.500.000,00 euro
en tal van Belgische organisaties zijn betrokken als Europese platformpartner, zoals Wallonie‐Bruxelles
Musiques en het Kunstenpunt‐Flanders Arts Institute die deel uitmaken van het European Talent Exchange
programme 3.0..
Twee Belgische organisaties ontvingen gezamenlijk 95.735,76 euro voor hun participatie in een Europees project
ter bevordering van de integratie van vluchtelingen: Beyond Theater – creative platform for professional skills
in samenwerking met kunstZ en het The sound routes. Notes for getting closer ‐project met partner De
Vergunning.
CREATIVE EUROPE 2014‐2020
Imagine. Create. Share.
Creative Europe is het 7‐jarige subsidieprogramma van de Europese Commissie ter ondersteuning van de
culturele, creatieve en audiovisuele sector. Creative Europe bestaat uit een Cultuur subprogramma voor
culturele en creatieve samenwerking, en een MEDIA subprogramma dat investeert in de ontwikkeling van film,
televisie, nieuwe media en videospelen. Daarnaast voorziet een derde, cross‐sectorale luik onder meer een
financiële bankgarantiefaciliteit.
Verschillende subsidiemaatregelen hebben tot doel om de audiovisuele, de culturele en de creatieve actoren
aan te moedigen om doorheen Europa te werken, om nieuw publiek te bereiken en om kennis en ervaring te
verwerven in het digitale tijdperk. Door de verspreiding van Europese culturele en audiovisuele werken draagt
het programma ook bij aan de bescherming en promotie van de culturele en de taalkundige diversiteit in Europa.
Het programma loopt van 2014 tot 2020. Voor deze periode heeft de Europese Commissie bijna 455 miljoen
euro voorzien om Europese uitwisseling van artistieke creaties, mobiliteit van culturele spelers en de
interculturele dialoog in de hand te werken.
De Creative Europe Culture Desk Vlaanderen vindt een plek binnen het Departement Cultuur, Jeugd en Media
van de Vlaamse overheid.
Creative Europe Culture Desk Bruxelles‐Wallonie.
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De hard copy van de brochure 'Creative Europe in Belgium 2014‐2016 is verkrijgbaar
via creativeeuropeculture@vlaanderen.be

