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De creatieve industrieën maken een snelle groei door in Hauts-de-
France. Ze spelen een rol in de strategische dynamiek van de regio 
en bevorderen diens imago en aantrekkelijkheid. De regio draagt 

actief bij aan de groei van deze sector, die artistieke creatie en economi-
sche ontwikkeling aan elkaar koppelt, door financieel bij te dragen aan 
werken van alle genres en formaten via zeven fondsen (waaronder het 
eerste fonds voor videogames in Frankrijk), maar ook door de productie 
en verspreiding ervan op vele festivals te bevorderen. 

Om over de hele wereld bekendheid te geven aan het uitstekende ta-
lent waarover de regio beschikt, is de regionale overheid een hernieuwde 
samenwerking aangegaan met het Institut français vanwege zijn unieke 
internationale netwerk. 

Deze publicatie is het resultaat van deze samenwerking en heeft ten doel 
om de belangrijkste spelers te introduceren die in de beeldende kunst 
internationaal actief zijn. Met deze promotie willen de regio Hauts-de-
France en het Institut français de ontwikkeling van toekomstige samen-
werkingsverbanden rond vernieuwende projecten en de uitwisseling tus-
sen kunstenaars en digitale kunstenaars aanmoedigen.

Wij willen de synergieën tussen onze dynamische beeldende-kunstsector 
en het netwerk van het Institut français samenbrengen en nodigen u uit 
om het creatieve talent van de regio te ontdekken en te promoten. 

Om de knowhow van de creatieve sector in onze regio’s meer in-
ternationaal in te zetten, ontwerpt het Institut français met de 
lokale overheden hulpmiddelen om met hun beleid en experti-

se de Franse culturele sector meer internationale bekendheid te geven. 
Dankzij onze samenwerking met de regio Hauts-de-France kunnen we 
deze uitgave online publiceren, waarin het ecosysteem van de beeldende- 
kunstsector in de regio in de spotlight wordt gezet. 

Om de netwerkactiviteiten en export van de culturele en creatieve sec-
toren te faciliteren, presenteren we hier het werk van 25 organisaties 
in Hauts-de-France die de dynamiek van de beeldende-kunstsector in 
Frankrijk proberen te bevorderen op de volgende gebieden: fotografie, 
strips, film, animatie en digitale kunst. 

Ik ben verheugd dat deze publicatie er is gekomen. Ik hoop dat men hier-
mee gemakkelijk nieuwe partners kan vinden om mee samen te werken 
in de culturele en creatieve industrieën en dat daarmee de aanwezigheid 
van de beeldende-kunstsector in Hauts-de-France en in het buitenland 
een stimulans krijgt. 

inleiding

XAVIER BERTRAND
Voorzitter van de Regionale  
Raad van Hauts-de-France

FRANÇOIS DECOSTER
Vice-voorzitter voor cultuur,  

erfgoed, regionale talen  
en internationale betrekkingen

EVA NGUYEN BINH
Voorzitter van het Institut français
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Al 35 jaar voert de regio Hauts-de-France een beleid ter ondersteuning 
van de beeldende-kunstindustrie om talrijke – soms internationaal beken-
de – spelers samen te brengen die een zeer dynamisch en aantrekkelijk 
regionaal ecosysteem vormen, van creatie tot productie en distributie:

 →   2 regionale polen voor de beeldende kunst:  
Pictanovo (creatie, productie), 
ACAP (opkomende makers, beeldende-kunstopleidingen)

 →   2 beroepsverenigingen voor de game- en animatiesector:  
Game In en Noranim

 →   7 fondsen  die 200 werken per jaar ondersteunen in 
de domeinen film, games en nieuwe grafische producten

 →   Meer dan 500 opnamedagen  in 2021

 →   1 campus voor excellente beroepen en kwalificaties  
 in de beeldende kunst en ontwerp   
met meer dan 5000 studenten

 →   20 festivals,  3000 professionals gaan naar Séries Mania

 →   Meer dan 100 bedrijven  op de excellente gedeelde 
werkplek Plaine Image

Het ecosysteem voor  
de beeldende kunst 
in Hauts-de-France
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fotografie

DIAPHANE

Als centrum voor hedendaagse kunst van nationaal belang wil het fotografie-
centrum Diaphane een diverse sector voor fotografie in Hauts-de-France on-
dersteunen, presenteren en promoten. Het doel is het stimuleren van creatie 
tijdens residenties en reizen, maar ook promotie door het publiek samen te 
brengen met de kunstenaars en hun producties. Elk jaar organiseert Diaphane 
het festival Photaumnales, evenals het tweejaarlijkse evenement Usimages 
voor de fotografie van industrieel erfgoed.

Op internationaal gebied ontving Diaphane in 2021 de Libanese kunstenares 
Laetitia El Hakim voor een residentie in het kader van het NAFAS-programma 
van 100 residenties voor Libanese kunstenaars in 
Frankrijk. Diaphane leidt ook een Frans-Quebecs sa-
menwerkingsproject met Rencontres internationa-
les de la photographie en Gaspésie. Met de Alliance 
Française in Hong Kong ontwikkelt Diaphane een part-
nerschap tussen Les Photaumnales en het Hong Kong 
International Photo Festival. ◗

Fred BOUCHER | Directeur
fred@diaphane.org

www.photaumnales.fr

www.diaphane.org

 CLERMONT-DE-L’OISE

CONTACT

CENTRE RÉGIONAL 
DE LA PHOTOGRAPHIE

Het CRP/ Centre Régional de la Photographie 
Hauts-de-France, gevestigd in Douchy-les-
Mines, is een kunstcentrum op het gebied van 
fotografie en hedendaagse beeldende kunst. 
Het centrum ondersteunt creatie, productie, 
onderzoek, verspreiding en bemiddeling in een 
regio die gekenmerkt wordt door een indus-
trieel verleden en die zich al geruime tijd inzet 
voor cultuur. Het CRP/ beschikt over een unie-
ke fotocollectie van meer dan 8500 originele 
werken. Het is een gezaghebbende organisatie 
die in 2019 het label voor hedendaagse kunst 
‘Centre d’art contemporain d’intérêt national’ 
heeft gekregen.

Het CRP/ kijkt met een open vizier naar andere kunstsectoren in 
het buitenland en ontwikkelt internationale samenwerkingsverban-
den. Zo voerden het CRP/ en het Hyde Park Art Center tussen 2016 
en 2018 samen een cross-residency project uit tussen Chicago en 
Douchy-les-Mines. ◗

Audrey HOAREAU | Directeur
contact@crp.photo

www.crp.photo

 DOUCHY-LES-MINES

CONTACT

© CRP 2022

L’INSTITUT POUR LA PHOTOGRAPHIE

Het Institut pour la photographie streeft ernaar een internationale toonaangeven-
de instelling op het gebied van fotografie te worden. Het heeft een programma dat 
draait om vijf hoofdelementen die elkaar aanvullen en beïnvloeden: conservering, 
verspreiding, artistieke en culturele overdracht, ondersteuning voor onderzoek en 
creatie, en publicatie. Het instituut bezit archieven van gerenommeerde fotogra-
fen: Bettina Rheims, Jean-Louis Schoellkopf en Agnès Varda. Het instituut heeft ook 
een bibliotheek gespecialiseerd in fotografische publicaties met meer dan 10.000 
werken. Het werkt mee aan producties, verzorgt reizende tentoonstellingen en 
biedt kant-en-klare bemiddelingsinstrumenten.

Op internationaal gebied beheert het instituut 
een programma voor de jaarlijkse toekenning 
van vier beurzen van 15.000 euro aan onderzoe-
kers en kunstenaars ter ondersteuning van hun 
werk. Het organiseert ook tweejaarlijkse onder-
zoeksdagen over de geschiedenis van de foto-
grafie die georiënteerd zijn op de Franstalige 
wereld, samen met de universiteiten van Rijsel 
en Amiens, het tijdschrift Transbordeur, de 
Université Libre de Bruxelles en de Université 
de Québec à Montréal. ◗

Henk MOENS | Secretaris-generaal 
hmoens@institut-photo.com

www.institut-photo.com

 RIJSEL

CONTACT

© Nicolas Lee

mailto:fred%40diaphane.org?subject=
https://www.photaumnales.fr/
https://www.diaphane.org/
mailto:contact%40crp.photo%20?subject=
https://www.crp.photo/
mailto:hmoens%40institut-photo.com?subject=
https://www.institut-photo.com/
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stripverhalen
LES RENDEZ-VOUS 
DE LA BANDE DESSINÉE D’AMIENS

Het stripfestival Rendez-Vous de la Bande Dessinée d’Amiens, geor-
ganiseerd door de vereniging On a Marché sur la Bulle, verwelkomt 
elk jaar meer dan 40.000 bezoekers. De vereniging beheert ook een 
mediatheek (Centre de Ressources) 
voor strips die scholen, volwassen le-
zers en boekprofessionals bedient. On 
a Marché sur la Bulle bezit expertise in 
het uitnodigen van kunstenaars, het op-
zetten en promoten van tentoonstellin-
gen, het organiseren van vakdagen en 
het onderwijzen van jonge lezers. 

Het festival wil zijn internationale re-
putatie versterken. Dankzij een part-
nerschap met het Lakes International 
Comic Art Festival zijn er boeken uit-
bracht in het Frans en het Engels, heb-
ben er uitwisselingen van kunstenaars 
plaatsgevonden en zijn er tentoonstel-
lingen en masterclasses georganiseerd. 
En in de tentoonstellingen komt steeds 
meer werk van buitenlandse auteurs 
aan bod: in 2022 presenteerde het festi-
val de Spanjaard José-Luis Munuera, de 
Amerikaan Rob Guillory en de Japanner 
Yuto Suzuki. ◗

Pascal MÉRIAUX | Directeur
p.meriaux@oamslb.fr

www.rdvbdamiens.com

www.onamarchesurlabulle.fr

 AMIENS

CONTACT

LES ÉDITIONS DE LA GOUTTIÈRE

Éditions de la Gouttière is een onafhankelijke uitgeverij van strips in 
Amiens. In 2009 is de vereniging On a Marché sur la Bulle begonnen 
met de oprichting van een uitgeverijafdeling, onder aanmoediging van 
auteurs met wie ze contact kregen tijdens de Rendez-Vous de la Bande 
Dessinée in Amiens. Ze zijn begonnen met kinderstrips en de cata-
logus omvat nu meer dan 22 tekstloze strips, maar ook werken voor 
oudere kinderen met helden als Nora, Sixtine en de kinderen Mat, Lili 
en Benji van de Supers-strips.

Éditions de la Gouttière geeft ook strips 
uit voor gebruik in het onderwijs en met 
medewerking van auteurs uit Picardie. 
Leerkrachten hebben educatieve bla-
den ontworpen om met kinderen te 
werken aan beeldlezen, de woorden-
schat die bij strips past en de emoties 
van personages. De strips van La Gouttière worden ook nog via andere 
bemiddelingsinstrumenten aan de man gebracht: interactieve mat-
ten, spelkaarten, kamishibai en tentoonstellingen. ◗

Flavie SOUZY | Uitgever 
f.souzy@editionsdelagouttiere.com

www.editionsdelagouttiere.com

 AMIENS

CONTACT

ANKAMA ÉDITIONS

Ankama Éditions is een dochteronderneming van het bedrijf Ankama, dat gespe-
cialiseerd is in uitgeverij. Ankama Éditions publiceerde in eerste instantie werken 
in het Krosmoz-universum, gebaseerd op de befaamde games Dofus en Wakfu. 
De dochteronderneming heeft zich vervolgens gediversifieerd en een plaats ver-
worven in de uitgeverswereld door onafhankelijke en originele strips uit te geven 
en verschillende universa te ontwikkelen, van jeugdalbums tot de zwarte reeks en 
graphic novels. Ankama Éditions viert haar 15e verjaardag en heeft nu 239 auteurs 
in haar catalogus.

Ankama Éditions wil de uitgave van au-
teurs in het buitenland ondersteunen, 
zoals Tony Valente, wiens manfra - Franse 
manga - nu in Japan wordt uitgegeven. ◗

Matthieu LEVISSE |  
Directeur Marketing en Communicatie 
mlevisse@ankama.com

www.ankama-editions.com/fr

 ROUBAIX

CONTACT

mailto:p.meriaux%40oamslb.fr?subject=
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mailto:f.souzy%40editionsdelagouttiere.com?subject=
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mailto:mlevisse%40ankama.com?subject=
mailto:contact-edition%40ankama.com?subject=
http://www.ankama-editions.com/fr
https://onamarchesurlabulle.fr/


↑ terug naar inhoudsopgave
fotografie

stripverhalen
— film en animatie

festivals
digitale kunst

— BEELDENDE KUNST IN HAUTS-DE-FRANCE10 BEELDENDE KUNST IN HAUTS-DE-FRANCE — 11

film en 
animatie ACAP – PÔLE 

RÉGIONAL IMAGE

Het regionaal centrum beeldende kunst ACAP is op vele manie-
ren actief op het gebied van film en beeldende kunst en werkt 
aan de verspreiding ervan onder een uiteenlopend publiek. In 
samenwerking met kunstenaars, bioscopen en sociale, educa-
tieve en culturele spelers voert het ACAP in Hauts-de-France 
culturele activiteiten uit met een voorliefde voor experiment 
en diversiteit en met de wens om een publiek van jong tot oud 
beeldende-kunstbelevingen in alle mogelijke vormen te bieden.

Om de spelers in de sector te 
ondersteunen, op te leiden en in 
contact met elkaar te brengen, 
organiseert het ACAP ieder jaar 
verschillende vakbijeenkomsten. 
Eén dag is gewijd aan de uitda-
gingen van onderwijs op het ge-
bied van beeldende kunst en een 
andere dag aan de opkomst van 
jonge auteurs en kunstenaars.  
ACAP heeft vele hulpmiddelen 
in de aanbieding voor jongeren, 
leraren en bemiddelaars. ◗

Pauline CHASSERIEAU | Directeur 
paulinechasserieau@acap-cinema.com

www.acap-cinema.com

 AMIENS

CONTACT

© Pauline Chasserieau

PICTANOVO

Pictanovo is het regionale instrument 
voor de uitvoering van het beleid voor 
de film- en audiovisuele sector van de 
regio Hauts-de-France. Naast speciale 
financiering omvat het ook een pro-
gramma voor opleidingen en ondersteu-
ning en een voorraad filmmateriaal. Het 
Bureau d’Accueil des Tournages biedt 
zijn diensten aan voor films die in de re-
gio worden gefilmd. De financiering van 
het bureau gaat ook naar Europese en in-
ternationale coproducties. 

Pictanovo is ook aanwezig op speciale internationale markten en 
festivals zoals het Filmfestival van Cannes, Séries Mania, het inter-
nationaal festival voor nieuwsreportages en documentaire (Figra), 
het internationaal filmfestival van Amiens (FIFAM) en Game Camp. 
Pictanovo is via sterke partnerschappen verbonden met het EuroDoc-
opleidingsprogramma voor creatieve documentaireproductie en met 
het Ace Producers-netwerk van onafhankelijke producenten. Het is 
ook betrokken bij het Europese Interregionale programma ALICE, dat 
de Europese samenwerking in de animatiesector bevordert. ◗

Godefroy VUJICIC | Directeur
gvujicic@pictanovo.com

www.pictanovo.com

 TOURCOING

CONTACT

© Sun Creature

mailto:paulinechasserieau%40acap-cinema.com%20?subject=
http://www.acap-cinema.com
https://onamarchesurlabulle.fr/
mailto:gvujicic%40pictanovo.com?subject=
http://www.pictanovo.com
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NORANIM

Noranim is een beroepsvereniging die de volledige animatiefil-
mindustrie in Hauts-de-France verenigt: producenten, studio’s 
(productie en postproductie), hogescholen, organisaties voor 
onderwijs op het gebied 
van beeldende kunst en 
distributie, technici en 
(grafische en literaire) au-
teurs. De vereniging telt 
28 organisaties en 140 in-
dividuele leden. Noranim 
werkt aan de ontwikkeling 
en versterking van het eco-
systeem in de regio door middel van technisch advies, trainin-
gen, ondersteuning van bedrijfsleiders en het aanbieden van 
workshops voor (scenario)schrijven en netwerken.

Noranim wil de grensoverschrijdende banden met Belgische ac-
toren zoals Screen Brussel versterken, evenals de ontwikkeling 
van internationale coproducties en de circulatie van talent. ◗

Flavien BOISSON | Regionaal afgevaardigde 
dg@noranim.org

Aan deze website wordt gewerkt

 RIJSEL

CONTACT

ARENBERG CREATIVE MINE

Arenberg Creative Mine is een iconische plaats in het mijnbekken – een 
UNESCO-werelderfgoed – die ingrijpend is verbouwd tot een toonaan-
gevend regionaal centrum voor de beeldende sector en digitale me-

dia. Dankzij de uitgebreide faciliteiten kunnen 
professionals er nu films, series en videoclips 
opnemen of evenementen organiseren.

Elk jaar vinden er evenementen plaats zoals 
de internationale bijeenkomst van video map-
ping-professionals georganiseerd door Les 
Rencontres Audiovisuelles, de IBSIC (Image 
Beyond the Screen International Conference), 
het Séries Mania Festival, het CineComedies 
Festival en mapping-cursussen met residenties 
van studenten uit de hele wereld. ◗

Corinne SOLINI | Directeur
csolini@agglo-porteduhainaut.fr

www.arenberg-creativemine.fr

 WALLERS-ARENBERG

CONTACT

© CAPH

LE FRESNOY

De instelling voor hoger kunstonderwijs 
Le Fresnoy – Studio national des arts 
contemporains is ook een productie- en 
distributiecentrum. Elk jaar produceert 
de instelling meer dan 50 werken van 
jonge kunstenaars op alle gebieden van 
de hedendaagse kunst, met als doel de 
opkomst van vernieuwend werk mogelijk 
te maken waarin met name digitale kunst 
en multimedia een rol spelen. 

Le Fresnoy heeft al enkele van de meest gerenommeerde internationa-
le kunstenaars ontvangen, zoals Raoul Ruiz, Robert Kramer en Jean-Luc 
Godard, die jonge kunststudenten bij hun projecten hebben begeleid. 
Als toonaangevend internationaal centrum is Fresnoy een plaats van 
intellectuele ontplooiing die artistieke partnerschappen opbouwt en 
studiedagen, symposia en workshops aanbiedt. ◗

Stéphanie ROBIN | Bestuurder 
srobin@lefresnoy.net

www.lefresnoy.net

 RIJSEL

CONTACT

© Faye Formisano

mailto:dg%40noranim.org?subject=
https://onamarchesurlabulle.fr/
mailto:csolini%40agglo-porteduhainaut.fr?subject=
mailto:contact-edition%40ankama.com?subject=
http://www.arenberg-creativemine.fr
https://onamarchesurlabulle.fr/
mailto:srobin%40lefresnoy.net?subject=
http://www.lefresnoy.net
https://onamarchesurlabulle.fr/


↑ terug naar inhoudsopgave
fotografie

stripverhalen
film en animatie

— festivals
digitale kunst

— BEELDENDE KUNST IN HAUTS-DE-FRANCE14 BEELDENDE KUNST IN HAUTS-DE-FRANCE — 15

SÉRIES MANIA

Séries Mania is het grootste Europese evenement volledig gewijd aan series. 
Gedurende 8 dagen geeft het festival 72.000 toeschouwers de kans om op 
het grote scherm voorpremières van de beste internationale series te zien 
en gerenommeerde persoonlijkheden uit de seriewereld te ontmoeten. 
Professionals uit de wereldwijde serie-industrie zijn welkom op het Séries 
Mania Forum en de Lille Dialogues. Dankzij de oprichting van het online plat-
form Séries Mania Digital Forum kunnen deze twee bijeenkomsten worden 
uitgebreid met uitwisselingen en werkzaamheden.

Hun werk ter ondersteuning van de 
productie van series in Europa wordt 
voortgezet dankzij het Séries Mania 
Institute: een opleidingsprogramma 
voor studenten en professionals in de 
sector dat in 2021 van start ging. Het 
platform en de officiële website zijn 
ook zeer succesvol, met 255.000 be-
zoeken in 2022. Séries Mania Forum is een niet te missen evenement voor 
de televisie- en streamingindustrie dat door 3300 geaccrediteerde professi-
onals uit 64 verschillende landen wordt bijgewoond. ◗

Marianne GUILLON | Secretaris-generaal
marianne.guillon@seriesmania.com

www.seriesmania.com

 RIJSEL

CONTACT

aandacht voor de 

festivals  
 van de regio 

De lokale overheid steunt 20 film-, serie-, audiovisuele en digitale festi-
vals in de regio. De festivals worden overal op het grondgebied gehouden 
en hebben elk een eigen identiteit, waardoor ze een sleutelrol spelen in 
de verspreiding van audiovisuele creaties en tegelijkertijd de culturele en 
economische uitstraling van Hauts-de-France bevorderen, met name de 
hieronder besproken festivals. 

Naast de verspreiding van de regionale productie dragen de festivals bij 
aan nationale en internationale uitwisselingen die afzetmogelijkheden en 
nieuwe projecten bevorderen in Hauts-de-France. Ze dragen ook bij tot 
de ontwikkeling van de regio als filmlocatie en talentenvijver.

FESTIVAL CINÉMONDES

Sinds 2005 heeft Cinémondes, het onafhankelijke internationale filmfestival, bijna 
600 films uit de hele wereld geprogrammeerd en meer dan 55.000 toeschouwers 
getrokken. Altijd op zoek naar werken uit het regionale en internationale erfgoed 
die zelden of nooit worden uitgezonden, biedt het festival een kwalitatief program-
ma dat gericht is op het werk van makers uit de hele wereld, van vroeger en nu. Het 
festival stelt zich ten doel om gelegenheid voor uitwisseling te bieden rond een 
voor iedereen toegankelijke kwaliteitscinema.

Cinémondes bouwt aan Frans-Belgische betrekkingen via een schrijversresiden-
tie ter begeleiding van makers van korte fictiefilms uit Hauts-de-France en België. 
Parallel aan het festival is er ook het Forum Cinémondes de Production: op deze 
vakbijeenkomst krijgen jonge makers de kans hun filmprojecten voorleggen aan 

een panel van producenten uit Frankrijk 
en België en institutionele vertegenwoor-
digers en verenigingen zoals ACAP of 
de CNC. ◗

Dominique OLIER | Directeur
coord.kdiffusion@gmail.com

www.kdiffusion.com/cinemondes-2022

 BERCK-SUR-MER

CONTACT

ARRAS FILM FESTIVAL

Het Arras Film Festival, dat wordt georganiseerd door de 
vereniging Plan-Séquence, heeft als missie de Europese 
productie en de distributie van films te ondersteunen 
en Europese films aan de man te brengen 
bij een breed publiek, met name jongeren. 
Met een divers programma van wedstrijden, 
voorpremières en coproducties verwelkomt 
dit internationale evenement elk jaar onge-
veer 50.000 toeschouwers, 150 gasten uit een 
twintigtal Europese landen en meer dan 500 
professionals en journalisten. 

Het festival organiseert de ‘ArrasDays’, die als 
doel hebben makers van een nieuw project te 
helpen Europese partners te vinden onder de 
op het evenement aanwezige producenten, 
verkoopagenten, distributeurs, omroepen en 
financiële partners. Het festival van Arras or-
ganiseert ook ‘Les Rencontres Professionnelles du Nord’, 
dat Frans-Belgische uitwisselingen verzorgt en een twaalf-
tal films aanbiedt als voorpremière voor Belgische en 
Franse bioscoop- en festivalprogrammeurs. ◗

Nadia PASCHETTO | Directeur
nadia@arrasfilmfestival.com

www.arrasfilmfestival.com

 ARRAS
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© Arras Film Festival
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LE FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU FILM D’AMIENS – FIFAM

Het FIFAM (Internationaal Filmfestival van Amiens) brengt onbe-
kende of weinig vertoonde films onder de aandacht en biedt een 
selectie van ongeveer 300 nog niet eerder vertoonde films. Het 
is een van de referentiepunten voor vele evenementen in Europa 
en Afrika en is een van de vijf grootste filmfestivals in Frankrijk. 
Dit evenement brengt negen dagen lang jonge talenten, nieuwe 
cinematografische terreinen en de meest uiteenlopende culturele 
uitingen en identiteiten bij elkaar, alsmede zo’n 65.000 toeschou-
wers en 350 professionals uit de filmwereld. 

In 2022 is voor het eerst een schrijversresidentie georganiseerd 
in de abdij van Saint-Riquier – een erkend historisch monument 
en parel aan de kroon van het departement Somme – om de 
jonge talenten van vandaag te helpen de makers van morgen te 
worden. Deze residentie van één week, onder leiding van regis-
seur Dominique Choisy, wordt afgewisseld met periodes van solo 
schrijven en gezamenlijk werken en biedt vijf regionale of inter-
nationale filmmakers een gunstige, 
rustige omgeving om te werken aan 
hun eerste of tweede speelfilm. ◗ Marie-France AUBERT | Artistiek directeur 

contact@filmfestamiens.org

www.fifam.fr

 AMIENS

CONTACT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU GRAND REPORTAGE D’ACTUALITÉ 
ET DU DOCUMENTAIRE DE SOCIÉTÉ 
– FIGRA

Het internationaal festival voor nieuwsverslaggeving en documentaire, 
FIGRA, georganiseerd door de vereniging CesArts Événements in Douai, wil 
nieuwsreportages en maatschappelijke documentaires promoten via een 
programmering die draait om het vertonen van een realistisch beeld van de 
wereld, met als doel om de maatschappij en onze relatie met de wereld ter 
discussie te stellen en de burger te informeren en te waarschuwen.

Al 29 jaar biedt het festival een gediversifieerd programma dat televisie, foto’s, 
debatten, documentair theater en boeken combineert en zo ontmoetingen 
mogelijk maakt tussen het grote publiek en professionals, zowel nationaal als 
internationaal. De internationale competitie, verdeeld in twee categorieën, 

korte films en speelfilms, met elk 16 films, 
biedt alle toeschouwers de mogelijkheid 
om belangwekkende nieuwsreportages 
en geëngageerde documentaires op het 
grote scherm te zien. ◗

Georges MARQUE-BOUARET |  
Algemeen afgevaardigde
figra@figra.fr

www.figra.fr

 DOUAI

CONTACT

FESTIVAL INTERNATIONAL 
DU COURT MÉTRAGE

Elk jaar in september biedt het internationale kortefilmfestival Festival 
International du Court Métrage in Rijsel de gelegenheid om korte audiovi-
suele creaties te ontdekken – animatie, fictie, nieuwe grafische producten, 

documentaire – en is er met name aan-
dacht voor hedendaagse vormen en 
innovatie. Het festival is opgebouwd 
rond een internationale competitie, 
niet-competitieve programma’s, een 
kortefilmmarathon en een vakdag.

Het internationale kortefilmfestival 
heeft veel ervaring in het buitenland, 
zendt regelmatig korte films uit over 
de hele wereld en biedt partners con-
ferenties en workshops aan. ◗

Antoine MANIER | Directeur
antoine@rencontres-audiovisuelles.org

www.festivalducourt-lille.com

www.rencontres-audiovisuelles.org
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PLAINE IMAGES

Plaine Images is de belangrijkste 
Europese hub van dit moment voor de 
creatieve industrie. Plaine Images heeft 
ten doel om innovatie en bedrijvigheid 
te verhogen voor bedrijven in de audio-
visuele, videogame- en muzieksector 
in het gemeentelijk samenwerkingsver-
band Métropole Européenne de Lille en 
de regio Hauts-de-France. Plaine Images 
brengt 150 bedrijven, zo’n 50 startende 
ondernemersprojecten, onderzoekscen-
tra en drie scholen samen. 

Sinds 2019 ontwikkelt Plaine Images een partnerschap met Digital Lab Africa, 
een primeur in de ondersteuning van de productie van digitale kunst in Frans- en 
Engelstalig Afrika ten zuiden van de Sahara. Plaine Images streeft naar de verdere 
ontwikkeling van haar netwerk van starterscentra/ondersteunende organisaties die 
gespecialiseerd zijn in de creatieve industrie in Frankrijk en de rest van de wereld. ◗

Emmanuel DELAMARRE | Directeur
edelamarre@plaine-images.fr

www.plaine-images.fr

 TOURCOING

CONTACT

digitale 
kunst LES RENCONTRES 

AUDIOVISUELLES

Les Rencontres Audiovisuelles – een na-
tionaal en internationaal vooraanstaande 
organisatie op het gebied van videomap-
ping – voert onderzoeks- en opleidings-
projecten uit en verschaft residenties en 
ondersteuning voor producties. Zij or-
ganiseren met name het Video Mapping 
Festival, een groot regionaal evenement 
dat in een twintigtal steden plaatsvindt. 

Elk jaar organiseert Les Rencontres Audiovisuelles de IBSIC (Image Beyond 
The Screen International Conference), het belangrijkste vakevenement voor 
de industrie, waarbij 29 landen vertegenwoordigd waren in 2022. De exper-
tise van de organisatie strekt zich internationaal uit via creatie, distributie en 
opleidingen in mapping en de kunstenaars die aan de organisatie verbon-
den zijn, worden over de hele wereld gepromoot. In 2021 produceerde Les 
Rencontres Audiovisuelles met filmmaker Abderrahmane Sissako een monu-
mentale projectie op de ruïnes van de stad Ouadane in Mauritanië. De orga-
nisatie trainde ook studenten van de kunstacademie in Tétouan, Marokko, in 
de techniek van het mapping. ◗

Antoine MANIER | Directeur
antoine@rencontres-audiovisuelles.org

www.videomappingcenter.com

www.rencontres-audiovisuelles.org

 RIJSEL
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GAME IN

Game In is opgericht door bedrijven uit de videogame-industrie in het 
noorden van Frankrijk samen te brengen. Het is een beroepsvereniging 
voor deze industrie in de regio Hauts-de-France. Game In is zowel het loka-
le referentiepunt op zijn gebied als de organisatie die lokale economische 
spelers vertegenwoordigt, samenbrengt en ondersteunt. De activiteiten 
van Game In zijn gericht op beroepsopleidingen, ondersteuning van des-
kundigen, ontwikkeling van de export, toezicht en informatieoverdracht.

Game In organiseert samen met de gamevak-
bond Syndicat National du Jeu Vidéo het Game 
Camp France: een jaarlijkse bijeenkomst waar 
meer dan 1000 professionals op het gebied van 
videogames op afkomen. Game In wil uitbreiden 
naar de VS, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, 
Scandinavië en Azië. ◗

Laurent PEROY |  
Algemeen afgevaardigde
dg@game-in.org

www.game-in.org
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ANKAMA

Ankama is een onafhankelijke groep voor digitale kunst in de 
entertainmentsector die verschillende organisaties omvat. De 
groep is bekend van de videospellen Dofus en Wakfu, de ontwik-
keling van een transmedia-universum, Le Krozmoz, en de anima-
tieserie Wakfu. De groep is echt onafhankelijk en is actief op het 
gebied van videogames, animatieseries, strips en de productie 
van spin-offs. 

In slechts 15 jaar is Ankama erin geslaagd zich te vestigen als een 
grote speler in de wereld van videogames, met name dankzij 
Dofus, dat nu een van de meest gespeelde MMORPG’s in Europa 
is. Ankama is vooral innovatief in haar transmediastrategie door 
universa te creëren die 
van het ene medium op 
het andere overgaan en 
zo een complete, meesle-
pende verhaalervaring te 
creëren. ◗

Matthieu LEVISSE |  
Directeur Marketing en Communicatie  
mlevisse@ankama.com

www.ankama.com/fr

 ROUBAIX

CONTACT

ACCIDENTAL QUEENS

Accidental Queens is een studio voor de ontwikkeling van videogames opge-
richt in april 2017 door een trio jonge vrouwen in de game-industrie. De stu-
dio creëert inclusieve games die vernieuwingen bevatten en onderwerpen in 
het dagelijks leven en sociale vraagstukken aan de kaak stellen via innovatie-
ve narratieve technieken. Accidental Queens wil bewijzen dat videogames 
vermakelijk kunnen zijn en tegelijkertijd sociale waarden en krachtige bood-
schappen kunnen overbrengen aan een breed en gevarieerd publiek. 

De studio werd bekend 
dankzij zijn eerste creatie, 
A Normal Lost Phone, ont-
wikkeld op basis van een 
spel dat werd bedacht tij-
dens een Game Jam, een 
evenement waarbij ont-
wikkelaars 24 tot 48 uur de 
tijd hebben om een game 
te ontwerpen. Van dit spel – waarin de speler de telefoon van een vreem-
de moet doorzoeken om de eigenaar te vinden – werden in twee maan-
den meer dan 100.000 exemplaren verkocht. Accidental Queens heeft ook 
Another Lost Phone: Laura’s Story uitgebracht, over mishandeling in relaties 
en pestgedrag, en Alt-Frequencies, over informatieoverdracht door het filter 
van de radio. ◗

Diane LANDAIS, Miryam HOUALI | Developer en 
medeoprichter, Kunstenaar en medeoprichter  
contact@accidentalqueens.com

www.accidentalqueens.com

 MARCQ-EN-BAROEU

CONTACT

LOUVRE LENS VALLÉE

Louvre Lens Vallée – een kenniscentrum 
voor culturele innovatie – ondersteunt de 
transitie van het mijnbekken door middel 
van ondernemerschap, cultuur en inno-
vatie. Haar ambitie is om de creatie van 
economische en culturele waarde voor de 
regio Hauts-de-France te stimuleren. LLV is 
de thuisbasis van het MuseoLab, dat onder-
nemers, studenten, burgers, makers, kun-
stenaars en ontwerpers ondersteunt die 
objecten willen ontwerpen, prototypen 
willen maken en objecten willen produce-
ren voor commercieel, educatief of weten-
schappelijk gebruik. 

LLV is bezig met een project voor een nieuwe benadering 
van traditionele ambachten, uitgevoerd via het program-
ma Horizon Europe 2021-2027. LLV mobiliseert een groep 
partners, waaronder twee Europese, vanuit de logica van 
collaboratief werk – de ‘lerende onderneming’ – en de in-
terconnectie van kennis, met behulp van digitale techno-
logieën, om de overgang van ambachtelijke knowhow naar 
nieuwe praktijken en de opkomst van nieuwe, excellente 
handmatige beroepen als gevolg van de digitale en ecologi-
sche transitie te ondersteunen. ◗

 

Margherita BALZERANI | Directeur
mbalzerani@louvrelensvallee.com

www.louvrelensvallee.com

 LENS
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© Boris Rogez
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UITSTEKENDE 
BEELDENDE-KUNSTOPLEIDINGEN

De gamesector is gezegend met instellingen voor hoger onder-
wijs die internationaal van uitstekend niveau zijn, met ArtFX, 
Pôle 3D en Rubika, die een integrale campus vormen met de 
bedrijven op de locatie Plaine Image. Rubika is ook aanwezig op 
de locatie Serre Numérique in Valenciennes en Waide Somme 
in Amiens is net toegetreden tot het netwerk van Franse ani-
matiefilmscholen. Meer in het algemeen geven deze scholen 
onderwijs in de creatie van nieuwe  beeldende-kunstproducten 
en ervaringen: animatie, speciale effecten, 2D/3D, enz. Zo zijn 
er in de regio meer dan dertig instellingen waar jongeren te-
recht kunnen, van het beroepsonderwijs tot het promotieon-
derzoek. Deze vormen samen met onderzoekslaboratoria en 
clusters de Campus des Métiers et des qualifications d’Excel-
lence “Image et Design”, een excellente campus voor de beel-
dende kunst en ontwerpsector die in 2021 werd erkend door 
het Franse Ministerie van Nationaal Onderwijs. Studenten in de 
creatieve industrie die zijn 
opgeleid aan wereldbe-
roemde scholen in Hauts-
de-France zijn zeer gewilde 
talenten. ◗

www.artfx.school

www.pole3d.com

www.rubika-edu.com

www.ws.waide-somme.fr

www.campus.hautsdefrance.fr/id

WEBSITES

1P2P

1P2P is een onafhankelijke Franse studio voor de ontwik-
keling van videogames, opgericht in 2018 en gevestigd in 
Tourcoing. In 2021 bood de studio zijn eerste spel, Young 
Souls, aan op het platform Google Stadia.

Young Souls is nu beschikbaar op 
alle consoles, pc en Game Pass. 
Spelers volgen de avonturen van 
Jenn en Tristan, een verwees-
de tweeling die ontdekt dat er 
een parallelle wereld bestaat 
waar kobolden leven. Het is een 
scenario vol humor en de art di-
rection heeft gekozen voor een mix van 2D en 3D, wat 
doet denken aan tekenfilmbeelden. Dit actiespel kun je 
volledig samen spelen. ◗

Baptiste MARTIN | Medeoprichter
contact@1p2p-studio.com

www.1p2p-studio.com

 TOURCOING
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ISHTAR GAMES

Ishtar Games is een Franse gamestudio die in 2005 is opgericht 
door gamers die games wilden maken die ze zelf zouden wil-
len spelen en die hun kernwaarden weerspiegelen. De studio 
ontwikkelt een specifieke tak van ‘serious games’, games met 
een educatieve doelstelling. De studio maakt complexe maar 
toegankelijke games, waarbij verschillende genres worden ver-

mengd. De studio staat bekend 
om zijn survivalgameseries Dead In 
en The Last Spell. 

Ishtar Games werd in 2021 een 
uitgever van onafhankelijke com-
putergames van Nacon. De studio 
komt met steeds meer projecten 
en uitgaven, waaronder Lakeburg 

Legacies, een spel waarin je een middeleeuws dorp kunt leiden 
met een focus op het leven van de inwoners, en is ondertussen 
op zoek naar nieuwe talenten als aanvulling op zijn team. ◗

Matthieu RICHEZ | CEO / creatief directeur
contact@ishtar.games

www.ishtar.games
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