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Sciences/Technologies/Arts 

Crossing the borders, knowing each other’s 

 

In een tijd waarin technologie niet meer weg te denken is uit alle 

sectoren van de samenleving en waarin kunst steeds meer 

beïnvloed wordt door creatieve technologieën en de digitale 

wereld, lanceren het Théâtre de Liège en haar partners van de 

Euregio Maas-Rijn een nieuw project dat theater wil verbinden met 

nieuwe technologieën, digitale kunst en mediakunst. 

 

Het project IMPACT (International Meeting in Performing Arts 

and Creative Technologies) kwam tot stand door de medewerking 

van de sectoren cultuur, onderzoek, bedrijfsleven en onderwijs. 

 

Dit project ontspruit uit het netwerk RegioThéâtre o RegioDanse 

dat bestaat uit academische en industriële partners. 

Hedendaagse kunst maakt onderdeel uit van deze sectoren, waar 

innovatie en ontwrichtende strategieën zich ten volle kunnen 

ontwikkelen. Het fundamenteel interdisciplinaire karakter van de 

hedendaagse kunst, en theater in het bijzonder, laat ons denken dat 

ze een te volgen voorbeeld kunnen zijn in het kader van de 

ontwikkeling van een alomvattende strategie voor zowel sociale als 

technologische innovatie.. 

In deze context is het project IMPACT ontstaan met als 

hoofddoelstelling de oprichting van een sectoroverschrijdende (en 

euregionale) pool voor samenwerking, onderzoek en ontwikkeling, 

productie en verspreiding van nieuwe technologieën en 

theaterkunsten. 

 

Het project berust op een reeks acties en drie sleutelwoorden: 

creatie, vorming, innovatie. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Identificatiefiche van het project 

IMPACT -  International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies 

 
Werkingsgebied  

IMPACT verenigt de economische, industriële, culturele en academische werelden, in het hartje van wat 

vandaag de dag als één van sectoren met hoog groeipotentieel gezien wordt: de culturele en creatieve 

sector. 

IMPACT zal actief zijn binnen de EUREGIO Maas-Rijn, tussen Hasselt, Maastricht, Aken, Eupen, Düren 

en Luik. 

3 landen, 3 talen, 5 culturen en meer dan 4 miljoen inwoners 

 

Doelstellingen 

1. Ontwikkeling van een pool vol creativiteit, verspreiding en innovatie van 

Kunst/Wetenschap/Technologie  

2. Ontwikkeling van grensoverschrijdende innovatie en kruisbestuiving Kunst/Wetenschap/Technologie 

3. Groei van het innovatiepotentieel van kmo’s en onderzoekscentra 

4. Ontwikkeling van de activiteiten binnen de culturele sector inzake nieuwe technologieën 

 

Strategie 

1. Grensoverschrijdende samenwerking 

2. Grensoverschrijdende innovatie 

3. Open innovatie (Open innovation) 

4. Innovatie per cultuur 

5. Grensoverschrijdende vorming 

 

Projectdragers 

- Théâtre de Liège (Lead Partner) 

- Université de Liège – Interface ULg 

- Cultuurcentrum Hasselt 

- PXL MAD Faculty – Hasselt 

- Universiteit Hasselt – EDM/IMINDS 

- Jazz Maastricht 

- Chudoscnik Sunergia Eupen  

- Universiteit Maastricht – UNU MERIT 

- Regina e.V – RWTH Aachen 

- KulturBetrieb Stadt Aachen 

 

Kalender 

- Start activiteiten: juni 2016 

- Einde van het programma: juni 2019 

 

Budget 

- FEDER    € 2.543.155,65 

- Openbare medefinanciering  € 1.352.870,06  

- Eigen middelen    € 1.190.285,59  

- Totale subsidiabele kosten  € 5.086.311,30 



 
 
 
 
 

Activiteiten 

 

IMPACT LAB 

Het onderzoekscentrum Kunst en Technologie IMPACT heeft als opdracht het identificeren en ondersteunen 

van innovatieve projecten op het gebied van technologie en cultuur. 

Het onderzoekscentrum Kunst en Technologie rust op vier pijlers:  

Innoveren/Creëren/Exploreren/Uitvinden 

 2 oproepen voor projecten 

 Investering van 975.000 euro in de projecten 

 Min. 20 samenwerkingen kunstenaar/bedrijf  

 50% van de financiële input van de culturele operatoren opnieuw geïnvesteerd in de bedrijven en 

onderzoekscentra 

 

IMPACT LEARN 

De vormingspool IMPACT Kunst en Technologie stimuleert de grensoverschrijdende uitwisselingen 

gedurende de hele periode van het project. 

Vormingsprogramma voor kunstenaars, beginnende onderzoekers en universiteits- en hogeschoolstudenten 

uit de Euregio Maas-Rijn. 

 Professionele workshops  

 6 workshops voor kinderen (Open Labs)  

 4 workshops voor studenten/onderzoekers (Mini Lab)  

 2 Living Labs 

 40 conferenties Euregio Creative – ITF Liège Creative 

 6 masterclass – PXL - MAD 

 2 springschool – PXL MAD 

 1 colloquium + tentoonstelling – PXL MAD 

 

 

IMPACT FORUM 

Het Internationaal Forum voor innovatieve industrieën brengt wetenschappers, kunstenaars en bedrijven uit 

de nieuwe technologische sector en de cultureel creatieve industrieën samen. 

 

2016:  
Aken Euregio 2025 – New technologies in the Euregio (REGINA eV.) 

 Voorstelling van de eerste geselecteerde projecten 

 Innovation shows 

 

2017 & 2018:  

IMPACT Forum 

 Demonstraties van de prototypes uit het LAB 

 Demonstraties van prototypes uit internationale laboratoria 

 Lezingen over LAB- en internationale projecten 

 Innovation Shows 

 Open Labs  

 

Kalender: 

 Forum #1 –2016: van 23 tot 25 september (Aken) 

 Forum #2 – 2017: van 4 tot 18 november (in alle partnersteden) 

 Forum #3 – 2018: van 3 tot 17 november (in alle partnersteden) 

 

 



 
 
 
 
 

Partners 

Partners en geassocieerde partners  

 

Wallonië   

- In aanmerking komende partners: 

 Théâtre de Liège 

 Université de Liège – Interface ULg 

- Geassocieerde partners 

 Innovatech 

 PLUG-R 

 GRE Liège 

- Andere technologische partners (volgens de projecten) 

 Sirris 

 Centexbel 

 Proximus 

 

Vlaanderen   

- In aanmerking komende partners: 

 Cultuur Centrum Hasselt 

 PXL- Hoogheschool / MAD Faculty 

 Expertise Center on Digital Media (EDM) 

- Geassocieerde partners 

 C-Mine Crib 

 

Nederland 

- In aanmerking komende partners: 

 Jazz Maastricht  

 Maastricht Universiteit – UNU MERIT 

- Andere technologische partners (volgens de projecten)  

 Maasticht Brain Imaging Center/Scannexus 

 Maastricht University – Artificial Intelligence Department 

 

Duitsland   

- In aanmerking komende partners: 

 Kulturbetrieb Stadt Aachen 

 Regina eV. (RWTH) 

 

Duitstalige gemeenschap 

- In aanmerking komende partners: 

 Chudoscnik Sunergia  

- Geassocieerde partners: 

  WFG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Project Map 

  



 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Lead Partner 

Théâtre de Liège 
Place du 20 Août, 16 

4000 Liège 

Tél : +32 (0)4 342 00 00 

 

Responsable   

Serge Rangoni 

 

Contact 

Jonathan Thonon 

Project Manager IMPACT  
Théâtre de Liège 

+32 (0)4 220 59 51 

+32 (0)478 21 42 40 

 


