IJzersterk Talent overspoelt de Westhoek
Klassiek uit Koksijde, street-art uit Nieuwpoort, opera uit Diksmuide, en met een omschrijving als
ijzersterk mag heavymetal uit Lo-Reninge ook niet ontbreken.
IJzervallei en Viertoren houden samen het concept IJzersterk Talent boven de doopvont.

De twee intergemeentelijke samenwerkingsverbanden rond cultuur en erfgoed, slaan de
handen in elkaar om een platform te ontwikkelen waar artiesten, kunstenaars en
organisatoren elkaar vlot vinden . Maar ook om talent uit de Westhoek te stimuleren en
podiumkansen te geven in eigen streek. Achter de schermen wordt er hard gewerkt aan
de ontwikkeling van een website waarop de artiest zich presenteert door middel van een
bio, foto en toepasselijke audio en video. Die informatie krijgt een label zodat ook de
geïnteresseerde organisator gericht op zoek kan gaan naar zijn ideale invulling . En die
gaat breed: van klassieke muziek tot beeldende kunst , van animatiefilm tot rock en van
videokunst tot dans en niet te vergeten de lokale dj’s, lonkend naar Tomorrowland. Je kan
het zo gek niet bedenken . Leerlingen van één van de topacademies uit de regio tot
slaapkamergenieën en alles wat tussen die twee polen zweeft, kortom iedereen met
talent maakt deel uit van de doelgroep die IJzersterk Talent wil aanspreken . Organiseer
je een feest, dan kan je als organisator ook op deze site terecht voor praktische info. Op
die manier toont deze samenwerking de nu nog latente rijkdom aan talent én de goesting
in cultuur!
En er is meer… los van dit digitaal IJzersterk Talent-platform zijn er verkennende gesprekken
rond live-events en activiteiten waarop de artiesten zich tonen aan een breed publiek en zich
meteen de keurende blikken van een jury laten welgevallen . Daarnaast behoort een pakket
workshops en masterclasses met de nodige tips & tricks van ervaren Westhoektalent ook tot
het arsenaal waar IJzersterk talent uit wil gaan putten.

Kortom, redenen genoeg dus om www.ijzersterktalent.be de komende maanden in de gaten te
houden!

