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CREA-Zone presenteert:



De huidige economische crisis zet regio’s en steden aan tot 
het zoeken van nieuwe manieren om een creatieve en inno-
vatieve injectie te geven aan de economie. Traditionele in-
dustrieën kunnen dankzij creativiteit en samenwerking met 
creatieve en culturele industrieën hun weerbaarheid t.o.v. 
economische, sociale en ecologische spanningen verhogen. 

Verschillende (Interreg)projecten hebben de afgelopen jaren, elk 
vanuit hun eigen context en sector, onderzoek gedaan en geëxperi-
menteerd met concepten om de economische toegevoegde waarde 
van de creatieve en culturele industrieën zichtbaar te maken. 

Tijdens het CREA-Zone event Coloured District op woensdagavond 
5 en donderdag 6 november 2014 worden deze projecten getoond, 
worden synergieën tussen de verschillende projecten scherp gezet en 
worden succesverhalen gedeeld met een ruim publiek.

CREA-Zone: ‘internationale cluster ter bevorderng van een creatieve 
economie’

Praktische informatie

Toegang: Gratis
Registeren: Voor 03.11.2014
Simultane vertaling: Nederlands / Frans / Engels
Hotel in Kortrijk? 
Check: www.toerismekortrijk.be/overnachten
Routebeschrijving? 
Check: www.budakortrijk.be/nl/praktisch/routebeschrijving
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Woensdag 5 November 2014: Dag
Budascoop/Budafabriek Kortrijk

18u00
Onthaal in de Budascoop

Budascoop, Kapucijnenstraat 10, Kortrijk (België)

18u30
Welkom 

Franky Devos, directeur kunstencentrum  
BUDA / Budafabriek

18u35
introductie over CREA-Zone

CREA-Zone – internationale cluster ter bevorde-
ring van de creatieve economie

Ellen Bisschops & Nele Leirs, projectmanagers SPK (BE)

18u45
Q&A met Daan Roosegaarde

in een wereld die overgaat van analoog naar digi-
taal, Studio Roosegaarde is het social design lab 
van kunstenaar Daan Roosegaarde en zijn team 
van designers en ingenieurs. De studio creëert in-
teractieve designs die de dynamische relatie tus-
sen mensen, technologie en ruimte exploreren. 
De studio ontwikkelt eigen innovaties en is in-
ternationaal gekend voor interactieve projecten 
zoals Dune, intimacy en Smart Highway.

Interview: Hilde Bouchez

19u30
Verplaatsing naar de Budafabriek

Budafabriek, Dam 2A, Kortrijk (België)

Vanaf 19u30
inspirerende voorbeelden voor een 
Coloured District

De samenwerking tussen ontwerpers, ondernemers, 
studenten, kunstenaars en actieve burgers leidt tot 
concrete projecten. in de imposante Budafabriek 
worden good practices en conclusies getoond van 
University for the Creative Arts (UK), SPK (BE), Avans 
Hogeschool (NL), TiO3 (BE), Pictanovo (FR), Stad 
Mechelen (BE), Ondernemerscentra West-Vlaande-
ren (BE), Flanders DC (BE) and Buda Kortrijk (BE).

Expo
The green Light District

Hoe verandert technologie en wetenschap de re-
latie tussen mens en natuur in de stad? Ontwer-
pers, kunstenaars, ondernemers en wetenschap-
pers werken samen aan concrete projecten die het 
doemdenken over ecologie overstijgen.

The Green Light District toont werk van Alberto Baraya 
(CO), Nick Ervinck (BE), Lucas Foglia (US), Brandon 
Ballengée (US), Annemie Maes (BE), David Bowen (US), 
Luc Deleu (BE), Maya Smrekar (SI), Peter De Cupere (BE), 
Bart Stolle (BE), Futurefarmers (US), NANO Supermarket 
(NL), Honoré d’O (BE), Ralph Kim (UK), Mattia Casalegno 
(IT), Martin uit den Bogaard (NL), Koen Vanmechelen (BE), 
Eduardo Kac (US), Heath Bunting (UK), …

+ wetenschappelijk onderzoek van Howest, 
Kulak, ViVES & Provinciale Tuinbouwschool

+ ondernemersprojecten van Vasch aquaponics, 
Deceuninck, Vanheede, Alpro, Drukta, Ocular, 
Devolder Architecten, …
Curator: Christophe Dejaegher
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2Donderdag 6 November 2014: Dag
Budafabriek Kortrijk

9u00
Welkom met ontbijt

Inspirerende gesprekken met croissants, koffie, politici, creatieve 
ondernemers, beleidsmedewerkers, studenten, … welkom!

10u00 
introductie over CREA-Zone

CREA-Zone – internationale cluster ter bevorde-
ring van de creatieve economie

Ellen Bisschops & Nele Leirs, projectmanagers SPK (BE)

10u30
Stimulerende omgevingsfactoren 
voor de creatieve industrie  

•	 Hoe creatieve ondernemers aantrekken in 
een lokale samenleving?

• Wat is de rol van onderwijs, lokale besturen 
en culturele organisaties in het stimuleren van 
creatief ondernemerschap? 

• is er in kleine steden toekomst voor crea-
tieve ondernemers?

Prof. Annick Schramme is hoogleraar en academisch co-
ordinator van de masteropleiding Cultuurmanagement aan 
Universiteit Antwerpen. Daarnaast leidt ze het Competence 
Center Creative Industries van Flanders District of Creativity 
aan Antwerp Management School.

11u00 
3 inspirerende voorbeelden voor een 
Coloured District

•	 Cartamundi / SPK (BE) 

• incunables / Pictanovo (FR) 

• Resultaat van tijdelijk verblijf van studenten  
Thomas More Mechelen @ Buda (BE)

11u30
De innovatieve bijdrage van de 
creatieve industrie binnen Europa 
aan de brede economie: naar een 
nieuwe beleidsagenda

•	 Hoe kunnen beleidsmakers innovatie en groei 
stimuleren door gebruik te maken van grens-
overschrijdende samenwerking?

•	 Hoe	betere	ondersteuning	en	toegang	tot	financi-
ele middelen voor creatieve industrie opbouwen?

• Hoe innovation voucher schemes introduceren?

Johanna van Antwerpen is de stichtster van de Amsterdam 
Innovation Motor (AIM). AIM is het agentschap voor innovatie 
van de Metropoolregio Amsterdam, dat in 2013 samen met an-
dere organisaties fuseerde tot de Amsterdam Economic Board. 
De AIM is opgericht om de toonaangevende positie van de 
regio Amsterdam in de kenniseconomie te helpen behouden 
en te versterken. De Amsterdam Economic Board stimuleert 
innovatie, samenwerking en nieuwe bedrijvigheid in sectoren 
zoals de creatieve industrie, ICT, Life Sciences, Duurzaamheid, 
Financiële & Zakelijke dienstverlening.

12u00
3 inspirerende voorbeelden voor een 
Coloured District

•	 gail Baxter / University for the Creative Arts 
(UK)

• The Smell Project / Avans Hogeschool (NL) 

• BUDA::lab / Buda Kortrijk (BE)

12u30
Conclusies vanuit de CREA-Zone 
cluster 

Ellen Bisschops, projectmanager SPK (BE)

12u45
Netwerklunch



"Investing in your future"
Crossborder cooperation programme 

2007-2013 Part-financed by the European Union 
(European Regional Development Fund)

The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 Seas Programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

iNTERREg iV A 2 Mers Seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

http://www.interreg4a-2mers.eu
http://www.interreg4a-2mers.eu

