
EUROPESE CULTURELE SAMENWERKINGSPROJECTEN
 

Wel & Wee van Via Lactea vzw – Piet Decoster



• Sinds 2002 kleinschalig boekingskantoor voor ‘alternatieve’ 
wereldmuziek ; artiesten als Jaune Toujours, Orkesta Mendoza, Dubioza Kolektiv,…

• Specifieke aandacht voor bands uit Spanje en Centraal-Europa

• Ook management van artiesten zoals Amparo Sánchez, Orchestre 
International du Vetex, Rumbaristas

• Opereert vanuit een heel specifieke regio: onze ‘Eurometropool’ 
Kortrijk-Lille-Tournai ; zorgt voor een heel specifieke dynamiek ⬄ 
absolute noodzaak om grensoverschrijdend te werken

• Sinds 2004: opzetten van grensoverschrijdende culturele producties, 
aanvankelijk binnen Interreg III en IV, erna ook binnen Culture 
Program EU en Creative Europe

• Sindsdien deden we 4 projecten ikv Creative Europe: ‘Feria de 
Fronteras’ (2010-2013), ‘Mafiasko Taxi’ (2015-2017), 
‘2020Troubadours’ (2018-2020) en ‘TremoloForte’ (2021-2023)

1. VOORSTELLING VIA LACTEA



• Geografische noodzaak: uitvalsbasis Zuid-West-Vlaanderen is een 
té kleine regio ; dus je moet wel artiesten gaan voorstellen aan de 
andere kant van de grens…

• Artistieke noodzaak: Via Lactea is precies opgericht om projecten 
en producties op te zetten met die wereldmuziek artiesten die 
heel grens- en stijloverstijgend denken 

vb in 2004 is het Orchestre International du Vetex onstaan vanuit 
een ‘aanvoelen op het terrein’ van behoorlijk wat muzikanten uit de 
regio Kortrijk om samen te werken met muzikanten uit Lille en 
Tournai…

Rumbaristas is de spin-off van een samenwerking tussen artiesten uit 
de Balkan, Barcelona en de ritme-sectie van Think of One binnen het 
project ‘Feria de Fronteras’…

2. Waarom startte Via Lactea met grensoverschrijdend/internationaal werken?



• Internationale projecten bieden kansen ; ook voor kleinschalige organisaties.

• Artistiek bijzonder interessant: biedt heel veel kansen voor artiesten om 
hun repertoire uit te diepen en te vernieuwen

• Positieve impact op je publieksbereik: 

1/ mensen alhier waarderen enorm die internationale invulling

2/ biedt ook kansen voor specifieke publiekswerking en samenwerking met ‘hidden 
communities’ 

• Door samen te werken met partner-organisaties binnen je project kom je ook 
in contact met andere partners ‘buiten je project’ uit andere regio’s, dat 
biedt heel veel kansen op lange termijn, zorgt voor nog nieuwe ideeën en 
invalshoeken…

• Financiële meerwaarde is uiteraard ook niet te onderschatten ; Via Lactea 
kiest er als kleinschalige organisatie bewust voor om niet te gaan voor een 
structurele erkenning op Vlaams niveau maar wel projectmatig te werken, kort 
op de bal te spelen,… Daarvoor zijn die (small scale) Creative 
Europe-projecten geknipt.

• Zeer duidelijke en transparante beoordeling van de projecten: je weet 
echt wel hoe de verschillende criteria/elementen van je project worden 
beoordeeld

• Zeer goede begeleiding vanuit het Agency

3. Wat zijn onze goede en minder goede ervaring met die internationale projecten:

P O S I T I E F :



• De administratieve follow-up is toch niet evident en vergt ervaring en 
knowhow ; Via Lactea had het geluk om vooraf actief te zijn in enkele Interreg III en 
IV-projecten die op vlak van admin follow-up eigenlijk nog zwaarder waren…

• Je project is maar zo sterk als je zwakste partner: een goed projectidee 
vergt een goed functionerend partnership en dat is niet altijd evident ; 
neem je tijd en hou het gezellig! 

• Problematiek van de co-financiering: in sommige landen/regio’s (zoals de 
Balkan of Oekraïne) is die co-financiering alles behalve evident en zeker ; 
partners uit die regio’s kunnen wel eens moeilijkheden krijgen om hun 
activiteiten te organiseren zoals gepland

• Toch wel grote verantwoordelijkheid als projectpartner: is soms ook goed 
om ‘gewoon mee te schuiven’ als partner ipv de verantwoordelijkheid als 
projectleider te nemen…

• Post-COVID: reizen binnen de EU is er sinds de pandemie niet makkelijker op 
geworden, en absoluut ook duurder. Dat maakt het er niet makkelijker op om 
realistische project ideeën uit te werken en vooral uit te voeren.

MOGELIJKE HINDERNISSEN :



• Altijd vertrekken van een heel specifieke (en wat ons betreft concrete) 
noodzaak ; zeker voor een kleinschalige organisatie als de onze kom je dan 
makkelijkst tot een heel concreet project idee

• Goed nadenken bij de keuze van je partners ; Via Lactea werkte altijd reeds 
samen met bepaalde Europese partners vooraleer we samen begonnen na te 
denken over een project-idee of –voorstel…

• Co-financiering: wat is het % dat je moet vinden? Hoe zeker ben je 
daarvan? Wat is de financiële slagkracht van je andere partners?

• Realistische timing: afhankelijk van de grootte van je partnership vergt het 
uitwerken van je project toch heel wat tijd…

4. Waar hou je best rekening mee?



Via Lactea vzw

Piet Decoster – Trui Dewaele – Tomas Bulcaen

www.vialactea.be

piet@vialactea.be

(32)476.256779

(32)69.770.900 

5. Contact

http://www.vialactea.be/
mailto:piet@vialactea.be

