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Cultuur
De stad Tourcoing staat bekend om haar rijke cultuurprogramma‘s. Er zijn structuren
voorhanden in alle artistieke domeinen (muziek, beeldende kunsten, podiumkunsten, film,
erfgoed, lectuur,...), van amateurniveau tot de artistieke top, in de vorm van zowel lokale als
internationaal erkende culturele activiteiten...

Mediabibliotheken
Welkom bij het netwerk van de ideeën - Mediabibliotheken Tourcoing: André Malraux, Andrée
Chedid, Aimé Césaire en ludomédiathèque Colette.
(https://mediatheque.tourcoing.fr/opacwebaloes/index.aspx)

MUba Eugène Leroy
Na de belangrijke donatie van de zonen van de schilder Eugène Leroy (1910 - 2000), het museum
van de schone kunsten van Tourcoing werd MUba Eugène Leroy.
(http://www.muba-tourcoing.fr/)

Maison Folie Hospice d’Havré
Afwisselend word thuis, klooster en middelbare school, het huis Madness Home van Havré heeft
plaats(plein) van culturele uitwisseling. Tentoonstellingen, shows, concerten,
rondleidingen(torens,stemmingen), internationale workshops, de programmering maakt de eer zo
veel kunstenaars hebben panden, waarbij de diversiteit en toegankelijkheid van het aanbod voor alle
openbare van de Lille metropool.
(/nl/content/view/full/1068)

Institut du Monde Arabe - Antenne régionale
L'ancienne école de natation de Tourcoing accueille l'antenne régionale de l'Institut du Monde Arabe.
(http://www.imarabe.org/antenne-npdc)

Erfgoed
Het erfgoed van Tourcoing, dat getuigt van een rijke geschiedenis, heeft een overvloed aan
bezienswaardigheden. Sinds 1080, de eerste zekere vermelding van Tourcoing, groeide de stad
verder uit rond de kraampjes van kooplieden en nam het aantal spinners, ververijen en fabrieken
toe. Trots op zijn verleden en de mensen die het hebben gevormd, zorgt de stad voor haar
architectonisch erfgoed en het Gemeentearchief.
(/nl/content/view/full/947)
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Leren en in de praktijk brengen
Er bestaan talrijke verenigingsstructuren om muziek te leren en te beoefenen in Tourcoing. Koren,
harmonieën, scholen... U kunt muziek leren spelen dichtbij huis, bij u in de buurt.
(/nl/content/view/full/949)

Bioscoop
Tourcoing heeft 2 bioscopen: De bioscoop les Ecrans en de bioscoop le Fresnoy, Studio National
des Arts contemporains. Beide spelen de films die momenteel in de bioscopen worden vertoond. Ze
bieden ook een programmatie van kunstzinnige, auteursfilms en films "coups de coeur", of zelfs een
specifieke programmatie voor een jong publiek. Geniet van de vertoning!
(/nl/content/view/full/1067)
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