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West Info

De nieuwsbrief van de Provincie West-Vlaanderen 
wordt samengesteld en uitgegeven in opdracht van de
deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen.
West Info verschijnt halfmaandelijks en éénmaal in juli 
en augustus

Redactie, lay-out en druk
Dienst Communicatie Provincie West-Vlaanderen

Abonnementen

U kunt zich inschrijven op het e-zine via
de site www.west-vlaanderen.be/ezine.
De elektronische versie valt enkele 
dagen eerder in uw bus dan de
papieren nieuwsbrief.

Wenst u een abonnement op de papieren versie?
T 050 40 35 18

Meer info over de Provincie?

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis
Jan Van Eyckplein 2, 8000 Brugge
T 0800 20 021
E provincie@west-vlaanderen.be

 www.facebook.com/westvlaanderen
 @provinciewvl

www.west-vlaanderen.be
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Provincie bouwt ‘Regionaal Erfgoeddepot Potyze’ (Ieper) 

Op donderdag 26 februari keurde de 
provincieraad de bestekken en gunnings-
wijzen voor de bouw en inrichting van het 
‘Regionaal Erfgoeddepot Potyze’ in Ieper 
goed. Het depot is het allereerste regio-
nale erfgoeddepot voor West-Vlaanderen 
en komt in de Zonnebeekseweg naast het 
 provinciehuis Potyze.Het gebouw wordt 
46 m bij 30 m en zal uit twee bouwlagen 
bestaan. 2.000 m² zal dienen als depot-
ruimte. Daarnaast wordt bijna 800 m² in-
genomen door functionele ruimtes, zoals 
een kantoor, een  quarantainelokaal en een 
atelier. Het regionaal erfgoeddepot wordt 
een bewaarplaats voor collecties van de 
stad Ieper en andere steden en gemeenten 
uit het werkingsgebied van CultuurOverleg 
7 (CO7)*. Ook stukken uit de ruimere regio 
van de Westhoek en provinciale collectie-
stukken kunnen er worden ondergebracht.
Het regionaal depot dient ook als advies-
punt voor collectiebeheerders uit de regio.

Samenwerking tussen drie partners

Het regionale erfgoeddepot in Ieper is 
een samenwerking tussen de Provincie 
West-Vlaanderen, de stad Ieper en het 
samenwerkingsverband CO7*.
De Provincie zorgde voor de bouwgrond en 
draagt 850.000 euro bij. 
Het stadsbestuur Ieper investeert 
1.100.000 euro in de bouw. Er werd ook een 
toelage van 500.000 euro toegekend door 
het Fonds voor Culturele Investeringen 
(FoCI) van Vlaanderen. Hiermee komt de 
totale investering op 2.450.000 euro. 
De raming voor de bouw en inrichting 
 bedraagt 1.865.197,40 euro (excl. btw).
Het depot is een ontwerp van Claeys/
Haelvoetarchitecten uit Kortrijk. 
Het plaatst energiezuinigheid, een effi ci-
ente werkomgeving en maximale opslag-
capaciteit voor het erfgoed centraal.
De bouw zal van start gaan in de zomer van 
2015 en zal zo’n 16 maanden duren.

Drie regionale erfgoeddepots in 

West-Vlaanderen?

Het provinciebestuur heeft de ambitie om 
in totaal drie regionale erfgoeddepots te 
realiseren in West-Vlaanderen. Naast het 
depot voor de Westhoek in Ieper wordt ge-
werkt aan een tweede regionaal erfgoed-
depot voor het zuiden van West-Vlaanderen 
en een derde voor het noorden.
Het Vlaamse regeerakkoord voorziet dat 
de Provincies vanaf 1 januari 2017 niet 
 langer de persoonsgebonden bevoegd-
heden mogen uitoefenen. Hieronder valt 
ook het cultuurbeleid en bijgevolg ook de 
regierol op regionaal depotbeleid.
Toch wil de deputatie zich voor de 
West-Vlaamse er fgoedsector blij-
ven  engageren zolang dit tot haar 
 mogelijkheden behoort. 

* CultuurOverleg 7 (CO7) is het samenwerkingsverband voor 
cultuur, erfgoed en archeologie tussen Heuvelland, Ieper, Lan-
gemark-Poelkapelle, Mesen, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke.

Schetsontwerp van het nieuwe Regionaal Erfgoeddepot Potyze (Ieper).

Provincie roept kunstenaars op om deel te nemen 
aan ‘Buren bij kunstenaars’ 

De Provincie roept kunstenaars op om deel 
te nemen aan de twaalfde editie van ‘Buren 
bij kunstenaars’. Op vrijdag 16,  zaterdag 17 
en zondag 18 oktober 2015 vindt het jaar-
lijkse evenement, georganiseerd door het 
West-Vlaamse provinciebestuur, opnieuw 
plaats.
Tijdens de driedaagse zetten kunstenaars 
uit de hele provincie hun deuren open voor 
het grote publiek. 

In 2014 participeerden maar liefst 
2.001 West-Vlaamse kunstenaars. 
Deelname is gratis. Amateurs of 
 professionelen, vanuit om het even wel-
ke discipline (grafiek en tekenkunst, 
 schilderkunst, beeldhouwkunst/instal-
latie, fotografi e, video, kunstambachten, 
mixed media enz.) kunnen deelnemen.
Initiatieven met commerciële doeleinden 
zijn niet toegelaten. De deelnemende 

 ateliers dienen in West-Vlaanderen 
 gevestigd te zijn. 
Het project vindt ook in Noord-Frankrijk 
plaats: 
• op 2, 3 en 4 oktober in het Departement 

du Nord 
•  op 9, 10 en 11 oktober in het  Departement 

Pas-de-Calais

www.burenbijkunstenaars.be

Inschrijven kan online via de website of door 

het deelnemingsformulier terug te sturen 

naar:

Provincie West-Vlaanderen

Dienst Cultuur - ‘Buren bij kunstenaars’ 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Sint-Andries 

Het deelnemingsformulier kan worden aan-

gevraagd via het Provinciaal Informatiecen-

trum Tolhuis (Jan Van Eyckplein 2 in Brugge), 

via provincie@west-vlaanderen.be of via het 

gratis telefoonnummer 0800 20 021.

Online inschrijven kan tot en met 30 april 2015. 

Deelnemingsformulieren dienen ten laatste op 

24 april teruggestuurd te worden.



West-Vlaanderen, de gedreven provincie

Twee grootschalige evenementen en ruim 
60 voorstellingen tijdens tweede editie ‘GoneWest’

Op woensdag 4 maart ging de ticket-
verkoop voor de tweede editie van ‘Gone-
West’ van start. 
‘GoneWest’ is het culturele herdenkings-
programma van de Provincie West-Vlaan-
deren voor de herdenking van de Groote 
Oorlog. 
De 2015-editie van ‘GoneWest’ wordt 
 gekoppeld aan het historische moment 
van de eerste gasaanvallen en start op 
zaterdag 18 april.

Twee grootschalige evenementen en ruim 

60 voorstellingen

Deze editie gaat op zaterdag 18 april van 
start met het participatieve evenement 
‘Woordfront’ in Tielt. Daarna volgen ruim 
60 voorstellingen: theater, dans, muziek en 
literatuur staan centraal. Op  donderdag 
9  juli brengen de Provincie West- 
Vlaanderen, De Last Post Association en 
Wim Opbrouck met de ’30.000ste  Last 
Post’ een ‘Ode aan de Ode’.

‘Woordfront’ op zaterdag 18 april

Met het ‘Woordfront’ wil GoneWest 
 symbolisch de 1.150 dodelijke slachtoffers 
van de eerste geslaagde gasaanvallen 
herdenken. 
De bedoeling is om in 4 straten van Tielt 
mensen naar elkaar toe te laten  marcheren 
terwijl ze een tekst  scanderen volgens een 
bepaald ritme en op specifi eke muziek. 
Elke groep acteert een emotie: woede, 
angst, verdriet en hoop.
De gescandeerde woorden en de 
vier  groepen monden uit op de Grote Markt 
van Tielt in een ‘woord’-apotheose. Het 
‘Woordfront’ zal in totaal één uur duren, 
van 19 tot 20 uur.
De tekst wordt geschreven door de voor-
aanstaande schrijfster Saskia De Coster, 
de muziek door de frontvrouw van de rock-
formatie Amatorski, Inne Eysermans.

Theater, dans, muziek en literatuur

Muziekliefhebbers kunnen op zaterdag 
25 en zondag 26 april drie internationale 
groepen in een tent naast het Memorial 
Museum Passchendaele aan het werk 
zien: The Veils, de indie-rockband met 
Nieuw-Zeelandse roots, de Canadese 
 muziekproducer en singer-songwriter 
Daniel Lanois en Gurrumul, de blinde 
aboriginal.
De Provincie werkt voor deze Gone-
West-editie ook nauw samen met de 
West-Vlaamse cultuurhuizen. Voor 
 Malpertuis schreef Tom Lanoye de 
 monoloog ‘Gaz, pleidooi van een ge-
doemde moeder’. De monoloog wordt op 
18 april in Tielt opgevoerd door  Viviane 
De Muynck.  Erwin Mortier schreef de 
 monoloog  ‘Verboden Gebied. Vrouw in 
 Niemandsland.’, die op 10 juni in Ieper 
wordt gespeeld door Elsie De Brauw in een 
regie van Johan Simons. 

Jos Verbist, Sarah Vangeel en Ruth  Beekmans 
brengen met Compagnie  Barbarie ‘Risk’, 
tussen 22 en 25 april in Theater Antigone 
in Kortrijk.
Voor Festival van Vlaanderen komt Golden 
Globe-winnaar Johan Johansson  met het 
requiem ‘Last en First Men’ naar Kortrijk 
op 9 mei. Het Concertgebouw Brugge 
organiseert ‘Rumoer’ van 30 april tot 
3 mei, een festival dat volledig gewijd is 
aan de fascinatie en angst voor lawaai in 
oorlogstijd. 
Sidi Larbi Cherkaoui, recent benoemd tot 
artistiek leider van het Ballet van Vlaan-
deren, voert  de dansvoorstelling ‘BABEL 
(WORDS)’ op in Ieper tussen 22 en 25 mei. 
Later op het jaar, van 16 tot 20 december, 
zal Jef Neve ook als curator fungeren voor 
een  pianofestival rond 100 jaar Talbot 
House in Poperinge.
Saskia De Coster, Erwin Mortier, Tom 
Lanoye en Wim Opbrouck zijn de centrale 
gezichten van de campagne voor de twee-
de editie van GoneWest. 

30.000ste Last Post

Op donderdag 9 juli 2015 om 20 uur willen 
de Provincie West-Vlaanderen en de Last 
Post Association zo veel mogelijk mensen 

van over de hele wereld gezamenlijk de 
30.000e Last Post live laten herdenken. 
Ze stelden voor deze herdenking acteur 
Wim Opbrouck als intendant aan. Hij kwam 
met het idee om bij de 30.000e Last Post 
een ‘Ode aan de Ode’ te brengen.
Vanuit diverse iconische locaties en 
brandweerkazernes wereldwijd zal deze 
 ceremonie live te volgen zijn. Op die 
 manier wordt een ode gebracht aan de 
ode die iedere dag onder de Menenpoort 
in Ieper plaatsvindt voor de gevallen sol-
daten. De Provincie en de Last Post Asso-
ciation  streven in elk geval naar een uniek 
 internationaal moment van verbondenheid.

‘GoneWest’ en het ‘Lichtfront’

De Provincie West-Vlaanderen draagt een 
bijzondere verantwoordelijkheid inzake de 
herdenkingsplechtigheden voor de Groote 
Oorlog. 90 % van alle dodelijke slachtof-
fers op Belgische bodem viel immers in 
West-Vlaanderen.
Daarom ontwikkelde de Provincie 
West-Vlaanderen ‘GoneWest’. ‘Gone-
West’ is het culturele programma voor 
de  herdenking van de Groote Oorlog 
(2014-2018) van de Provincie West-Vlaan-
deren. ‘GoneWest’ omvat verschillende 

 deelprojecten/evenementen. Tot 2018 
zullen 5 herdenkingsperiodes plaatsvin-
den die telkens aan een iconisch moment 
gekoppeld worden, bv. de onderwaterzet-
ting (2014), de eerste gasaanvallen (2015), 
de hel van Passendale enz. 
Het ‘Lichtfront’ vormde op vrijdag 
17  oktober 2014 een geslaagde opening. 
De Provincie kon langs het 84 km lange 
parcours, van Nieuwpoort tot  Ploegsteert, 
rekenen op het indrukwekkende engage-
ment van de 8.400 fakkeldragers en 
1.600 vrijwilligers.
Daarnaast werd een beeldenproject, 
‘ComingWorldRememberMe’ (CWRM), 
dat moet leiden tot een verzameling 
van 600.000 beelden, op touw gezet, is 
er een unieke 30.000e Last Post-editie 
op 9  juli 2015 en brengen  verschillende 
 artiesten het beste van zichzelf  tijdens 
muziek evenementen en ander e 
voorstellingen.

www.gonewest.be/evenementen 

Alle voorstellingen en alle ticketinfo werden opge-

nomen in de programmabrochure en op de website 

www.gonewest.be.

Een programmabrochure aanvragen kan via het 

Provinciaal Informatiecentrum Tolhuis 

(Jan Van Eckplein 2 in Brugge), via 

www.west-vlaanderen.be/webshop, via

 provincie@west-vlaanderen.be en via 0800 20 021. 

Op  donderdag 9 juli brengen de Provincie West- Vlaanderen, De Last Post Association en Wim Opbrouck met de 
’30.000ste Last Post’ een ‘Ode aan de Ode’.


