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LILLE 2004/3000 

Lille was Europese Culturele Hoofdstad in 2004. De stad bouwt tot op heden voort op de titel o.a. met 
twaalf ‘Maisons Folies’ en vijf ‘grandes éditions thematiques’. Het gaat daarbij niet om het opzetten 
van telkens nieuwe initiatieven, maar om het verder ontwikkelen van de ‘legacy’ van Lille 2004. En 
daarbij kijkt Lille zelfs vooruit naar het jaar 3000 (https://www.lille3000.eu/portail/).  

Van de EU-regio  tot de wijken, van Les maisons Folie tot Le Tripostal: 
 

- Lille koos voor een samenwerking tussen de stad Lille en de EU-regio: Lille Metropole, Nord-
pas-de Calais en de Belgische steden Kortrijk, Gent en Doornik.  
Het was de toenmalige burgemeester Martine Aubry die deze beslissing nam.  

- Lille 2004 moest er niet alleen zijn voor de overtuigde cultuurliefhebber, maar ook voor alle 
inwoners van Lille en omstreken. 

- ‘Retrouver les racines de la région’ was een doel, net zoals het verhogen van de internationale 
uitstraling van Lille en het aanzwengelen van het toerisme.  

- Het programma bestreek het hele pallet:  
o van de EU-regio tot de wijken met bv de ‘Les maisons Folie’(cfr infra) in de wijken en 

de deelgemeenten, maar ook in Doornik en Kortrijk; 
o van de programmatie in de wijken tot grote exposities in nieuwe infrastructuren zoals 

‘Le Tripostal’. 
 
Succesfactoren van Lille 2004:  
 

- De uitgesproken politieke steun van de stad wordt aanzien als een belangrijke succesfactor. 
Dit betekende ook heel veel in de zoektocht naar sponsors. 

- De keuze van de artistieke directeur - i.c. Didier Fusillier - was een keuze voor een intendant 
die een grondige kennis had van en diep verankerd was in het culturele landschap van Lille en 
de regio. 

 

https://www.lille3000.eu/portail/
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- De keuze voor een autonome structuur ‘Lille 2004’ waarin zetelden:  
o Het beleid: alle politieke niveaus die bijdroegen aan Lille 2004; 
o De grote culturele partners;  
o De economische partners (een 80-tal betrokken ondernemingen).  

- De betrokkenheid van alle culturele partners in de stad (opera, musea, filharmonie, enz) die 
ook alle instonden voor een deel van het programma. 

- De betrokkenheid van de inwoners en het publiek.  
- Het uitgewerkte doelgroepenbeleid. 
- De relatie met andere actoren zoals het nationale ministerie van onderwijs, waarmee 

trouwens nog steeds een samenwerkingsovereenkomst bestaat, of de universiteit waarmee 
samengewerkt werd en wordt. 

 
De ‘legacy’ van Lille 2004:  
 

- ‘Les maisons Folie’ die als culturele infrastructuren in de wijken en deelgemeenten werden 
ingeplant in oude industriepanden en die deel uitmaakten van een programma van 
stadsvernieuwing, bestaan nog steeds. Ze werden na het ECoC-jaar overgedragen aan het 
bestuur ter plaatse en werken autonoom zo wel qua programmatie als qua beheer. 
https://maisonsfolie.lille.fr/ 

- ‘Les grandes éditions’ werden in 2006, 2009, 2012, 2015 en 2019 georganiseerd. Het zijn geen 
nieuwe festivals, het zijn wel culturele evenementen die voortbouwen op Lille 2004.  

- Nieuwe culturele infrastructuur die ook nieuwe culturele praktijken genereert. Een voorbeeld 
is ‘Le Tripostal’ waar sinds 2004 met regelmaat grote tentoonstellingen plaats vinden. 
https://www.lille3000.eu/portail/evenements  

- De autonome beheersstructuur waarmee Lille 2004 werd opgezet, bleef tot op heden 
behouden en werkt verder aan de ‘legacy’ van het ECoC-jaar.  

 
Het belangrijkste resultaat van Lille 2004?  

‘L’esprit de construire ensemble des événements’.  
  

https://maisonsfolie.lille.fr/
https://www.lille3000.eu/portail/evenements
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RIJEKA 2020 
 
Rijeka vaart als Europese Culturele Hoofdstad onder de vlag ‘Port of Diversity’. ‘Port of Diversity’ wordt 
opgebouwd rond drie assen: werk – water – migraties (vooral naar Noord- en Zuid-Amerika).  
 
Rijeka beschrijft zijn startpositie als volgt:  

- Rijeka = werk 
- Rijeka = een industriestad  
- Toerisme in Rijeka is nog niet ‘explored’ 
- Kunst en cultuur in Rijeka zijn ‘undiscovered’  
- Het cultureel potentieel van de stad is ‘barely tested’  
- De haven = de stad; de stad = de haven 
- Alle burgers zijn op een of andere manier verbonden met de haven  
- De haven was het internet van zijn tijd https://rijeka2020.eu/en/ 

 
De kandidatuur van Rijeka:  
 
Tijdspad:  

- 2012: de conceptgroep - een groep van key-partners - bedenken concept en strategie.  
Uit deze groep zal later de artistiek directeur gerecruteerd worden.  

- 2014: de gemeenteraad keurt goed:  
o De ‘Cultural development Strategy 2013-2020’ die focust op acht prioriteiten, 

waaronder Europese Culturele Hoofdstad (prioriteit 3);  
o De kandidatuur van de stad voor Europese Culturele Hoofdstad 2020. 

- 2015: het eerste bidbook word uitgeschreven door de conceptgroep, het stedelijke 
departement cultuur, en een externe consultant, met verwerking van de inbreng van het 
publiek.  

 
 
 
 

https://rijeka2020.eu/en/
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Rijeka 2020 was voorts ook opgenomen in:  
- Het strategische plan van de regio; 
- Idem van de universiteit; 
- Idem van de ‘Tourist board’.  

Het programma van Rijeka 2020:  
 
Tussen maart 2017 en augustus 2019 liep een ‘pilootprogramma’, ahw een test en tegelijk een 
warming up voor het eigenlijke ECoC-jaar.  
 
Rond ‘Port of Diversity’ als centrale thema worden in het definitieve programma volgende grote 
‘flagships’ en ‘fleets’ uitgezet:  

PORT: 
- Sweet and salt – where the river meets de sea, about re-inventing the city in the port-area 
- Seasons of power: de haven als trots en als conflict, politiek, militair, enz.  
- The kitchen: a centre for creative migrations  
- Coast lines – a wandering museum: over de relatie van de inwoners met de zee, door vier 

musea bekeken 
- Neighborhoods: 27 wijken van Rijeka connecteren met wijken in de 27 EU-lidstaten  
- Dopolavoro – a shifting history of work: over de transformatie van het idee, het gegeven 

‘werk’ en de verschillende vormen daarvan 
- Brick house – a place to grow: the port as a place of childhood, dreams, fantasies  

WATER: 
= de haven 
= ook ‘fresh water’, de bronnen in de bergen rond de stad, de rivier in de stad, die verdeelt en 
verenigt  

WORK: 
- De evolutie van het einde van de industriële werkomgeving (hoofdzakelijk de haven en 

aanverwanten daarvan) naar het intellectuele en creatieve werk. Na de teloorgang van de 
industrie vulde de dienstensector in Rijeka de beloften niet in 

- Alle vragen en issues over nieuwe vormen van werk, ook voor artiesten en de culturele 
sector als geheel, te benaderen als interdisciplinair thema  

 

MIGRATIONS: 
- Gaat over de migraties vanuit en naar Rijeka  
- Maar ook over ‘the tradition of tolerance as a fundamental value’  
- Rijeka noemt zichzelf een ervaringsdeskundige voor de huidige situatie in de EU 
- De stad telt 22 minderheden; er verschijnen nog steeds twee dagbladen in verschillende 

talen (voorheen waren er dat 4); er is een Roma-gemeenschap die goed geïntegreerd is in de 
arbeidsmarkt en het sociale leven 
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De ‘legacy’ van Rijeka 2020:  
 
De verwachte impact van het ECoC-jaar op de stad wordt in het bidbook als volgt omschreven:  
 

- Cultural development:  
van verdere ontwikkeling van het culturele aanbod en van de toegankelijkheid, over 
erkenning van de stad en het land nav ECoC, tot renovatie en uitbouw van culturele 
infrastructuur, vernieuwing van het stadscentrum, én capacity building die kan leiden naar 
‘new opportunities for temporary and permanent employment’; 

- Economic development:  
uitbouw van de creatieve industrie en meer en betere samenwerking met de private sector 
en de universiteit; uitbouw van een aangepast kwaliteitsvol cultuurtoerisme (“Rijeka is not 
suitable for mass tourism” (sic)); 

- Social development:  
increased and active participation of the citizens in cultural activities, with special attention 
to inclusion; 

- Urban development:  
versterken van het belang van de publieke ruimte door middel van artistieke interventies die 
interactie aanmoedigen. ‘Urban areas become spaces where artistic projects are created in 
collaboration with the local community, ensuring their sustainability beyond 2020’. 

Het toekomstbeeld dat de stad voor zichzelf formuleert’:  
‘Rijeka is a modern European city; culturally developed, technologically advanced, socially 
inclusive, environmentally sustainable.’ 

 
Vragen en antwoorden:  
 
Het budget van Rijeka 2020?  

- Voor infrastructuur +/- 40 miljoen euro, waarvan de helft van de stad en de helft uit Europese 
fondsen;  

- Operationeel budget was begroot op 30 miljoen, is vervolgens herleid naar 26 miljoen, en 
ingevolge de pandemie is er nog eens 7 miljoen afgegaan, vooral sponsorgelden. 

 
Beheersstructuur van Rijeka 2020?  

- Er werd een autonome structuur opgericht waarin de stad de meerderheid heeft.  
- Deze structuur is onafhankelijk voor wat het programma betreft en wordt voor de financiën 

gecontroleerd door de stad.  
- De artistiek directeur had participatiever willen gaan en willen werken met een vorm van co-

governance met inwoners, maar dat bleek niet haalbaar.    
 
De voor- en nadelen van een regionale benadering?  

- De Europese regels zijn duidelijk: de stad heeft de leiding en staat centraal, de regio vult aan  
- Advies:  

o Als het zinvol is, doe het dan;  
o Maak wel van in den beginne duidelijk wat de ‘scope’ van het project is en definieer 

zeer goed de relatie tussen beide niveaus, spreek af wat van de regio verwacht wordt. 
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- Positief in Rijeka 2020 wat betreft samenwerking met de regio: 
o Levert meerdere interessante plekken op voor wijkprojecten; 
o Idem voor grote installaties (in open lucht);  
o Het was goed voor de marketing van het project.   

 
Wat is de rol van kunstenaars in Rijeka 2020 en wanneer werden/worden zij betrokken?  

- De helft van de conceptgroep bestond uit kunstenaars;  
- Er is steeds veel aandacht geweest voor communicatie met de lokale bevolking – waaronder 

artiesten -, het politieke niveau, enz.;  
- Rijeka 2020 heeft ook enkele kunstenaars in dienst.  

 
Waar en hoe zijn de universiteit en het hoger onderwijs betrokken?  

- In het eerste bidbook was de rol van de universiteit beperkt tot evaluator. 
- Die rol is inmiddels uitgebreid:  

o De universiteit nam de lead in ‘Sweet and salt’ (zie Flagship Port); 
o De universiteit is ook een van de 27 wijken in het wijken-project (idem);  
o De universiteit is betrokken bij: het capacity building programma; levert vrijwilligers 

en stagiairs. 
- De rector van de universiteit is lid van het beheersorgaan van Rijeka 2020.  


