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والونيا



الحوار، والتبادل، والقرب، والتعاون، والمشاركة،... ليست الكثافة 
السكانية هي فقط ما يجمع بين األشخاص في والونيا، انها حضارة االنفتاح 
والود التي تميز هذا المجتمع الذي يتجاوز عدده 3500000 نسمة وتجعل 
منه شبكة اجتماعية عمالقة ذات جذور راسخة في الواقع ومتصلة بالعالم 

ومنفتحة ودافئة.

ويعد هذا االنفتاح الرائع طبيعة أخرى تميز المنتمين إلى والونيا. دائًما ما 
تميزت منطقة والونيا بالمنتمين إليها من الرجال والنساء الذين يتميزون 
بالقدرة على االبتكار، وبالمستكشفين الذين يتميزون بالجرأة والجسارة، 
والمخترعين ألشياء بدت كالمستحيل، والفنانين الملهمين الذين أسعدوا 

العالم، والرواد الملهمين الذين قاموا ببناء امبراطوريات، والعقول 

العبقرية التي غيرت العالم. واليوم، تستمر أفكار والونيا، ومنتجاتها، 
وإبداعاتها، واختراعاتها، ومواهبها في إبهار العالم في جميع القطاعات. 

إن أول وأهم مصادر اإللهام في والونيا هي المشاركة.

حيث ال يعد المنتمون لوالونيا أو من انتمى إليها على مر الزمن أغنياء 
سوى بما يتشاركونه مًعا: حيث قاموا ببناء نموذج تنمية متعدد الثقافات، 

والذي نجح فيه المزج بين اإلدراكات واألحاسيس المختلفة في تحقيق 
االنتشار، وإثراء المنطقة، واالنفتاح على التغيير، والتقدم، ومشاركة 

التحديات المستقبلية مًعا.

والونيا
حيث المشاركة هي األهم.

إن أهم ما يميز منطقة والونيا هو اللقاءات والمشاركة والعالقات.
يد ممتدة، وابتسامة مرحبة، ونظرة ودية.

الشعور باإللهام

فرانكو دراجون
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وكما فعل فرانكو دراجون مخرج العروض العالمية الرائعة والمبتكرة 
)الس فيجاس، كيبيك، ماكاو، باريس، أبوظبي،...(، فإن المئات من الشركات، والفنانين، والكوميديين، 

والُكّتاب، والمصممين المنتمين إلى والونيا يشاركون إلهامهم وينشرون إبداعهم في العالم أجمع.



تعتمد الشركات في والونيا بشكل أساسي على الصادرات، التي تحقق 
نتائج ملحوظة. حيث يعتمد 70% من رأس مال الشركات على 
الصادرات: ويمثل هذا أكثر من ضعف معدل أوروبا في مجال 

الصادرات. مما يجعل هذه الخبرة متميزة بالتطور المستمر ومساهمة في 
أن تصبح والونيا معترف بها عالمًيا كمنطقة قادرة على غزو مجال 

التكنولوجيا المتطورة التي تعتمد على االولوية والجودة مما جعل العديد 
من الشركات تنجذب لالستثمار في المنطقة ففي أقل من 15 سنة والونيا 

استقبلت أكثر من 100 شركة أجنبية مقدمة لها كل اإلمكانيات 
والمساعدات اإلدارية والضريبية الالزمة.

وعالوة على ذلك، يمكن لهذه الشركات األجنبية االعتماد على منهج دعم 
فعلي من السلطات المحلية التي تتفهم المشكالت ويمكنها اتخاذ القرارات 
المناسبة بشكل سريع. وهي صورة مستقبلية تعبر عنها مجموعة كبيرة 

من إجراءات الضرائب التي تصب في مصلحة الشركات.

مراكز البحث العلمي هما حجر األساس لالبتكار في والونيا.
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إن سياسة االنفتاح على العالم حققت األهداف المتوخاة منها. فعلى مدار 
القرون الماضية انبثقت شخصيات متميزة ساهمت بشكل إيجابي في 
تطوير العالم من خالل اختراعاتها في مجاالت متعددة: علمًيا، فنًيا، 

أدبًيا، صناعًيا...

والونيا ال تعيش في الماضي: إنها توفر الدعم والتحفيز لنجاحات المنتمين 
إليها في جميع أنحاء العالم. فمع التمثيل األجنبي األكثر تطوًرا في العالم 

بالنسبة لحجم السكان )حوالي 110 مكتب تغطي 120 دولة(، والدعم 
المالي والترويجي لذوي الكفاءة العالية، تستجيب والونيا بشكل مثالي 

لمتطلبات الوصول للعالمية الحديثة والمستدامة.

هل تعلم أن بيير مينوت أول محافظ لنيويورك 
كان من المنتمين إلى والونيا؟ وبيير دي النوي أول عمدة منتخب لنيويورك؟ 

وهل تعلم أيًضا أن رائد علم البيولوجيا الجزيئية والميكروبيولوجيا، ومخترعي 
آلة مارلي التي أمدت فيرساي بالماء، ومخترع الدينامو، ومخترع 

طريقة حفظ الدم، وأحد 
المؤسسين األساسيين لنظرية اإلنفجار العظيم، 

ومخترعي محرك االحتراق الداخلي، وفرن القوس الكهربي، وُمصنع معدن الزنك، 
وفاصل القشدة بالطرد المركزي، وحتى الزالجات وموازين المنزل كانوا جميًعا من 

المنتمين إلى والونيا!

قام إيرنست سولفاي، صديق أينشتين باختراع كربونات الصوديوم ووضع األسس لما 
أصبح بعد ذلك شركة عالمية رائدة. 

كما قام إدوارد إيمباين ببناء مترو األنفاق لباريس 
 Wagons-Lits ومدينة هليوبوليس. قام جورج نيجالماكرس بتأسيس كل من 
وOrient-Express. واخترع األخوة ديلهايز توزيع التجزئة الشائع، وصمم 

نيستور مارتن أجهزة التدفئة والمواقد الثورية المطلية بالمينا،... 
ويعد ما سبق مجرد أمثلة للبطوالت العلمية والعملية التي حققها المنتمون إلى والونيا 

في جميع أنحاء العالم.

أسس جورج نيجالماكرس شركة Wagons-Lits الدولية، ثم شركتي Orient-Express و-Transكان رينيكن سواليم يتمتع بعبقرية أهلته لتصميم آلة لتوفير الماء لنافورات قصر فيرساي.
.Siberian Express
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آالف الفرص لمشاركة الحماس...





والونيا،
حيث يلتقي العالم...

والونيا قبل كل شيء أرض، بلد، ووطن. 17000 كلم2 مدن وقرى متميزة بالطبيعة والسكون إنها منطقة 
تعتمد على مرافق أعمال ومرافق علوم مؤطرة بشبكة مواصالت فعالة وشاملة.

الشعور باإللهام

جين جالير / المورد الرسمي للديوان الملكي البلجيكي

10

والونيا أرض اإللهام تجعلك تلغي كل المسافات وتعيشها بكل انفتاح 
جغرافي.

يمكن إنشاء المقاوالت في والونيا بكثرة وقوة مقارنة مع أماكن أخرى: 
حيث تجعل المساحات المتوفرة والبنية التحتية ذات الجودة العالية 
والمستوى العالي من المهارات وتواجد مراكز البحوث من والونيا 

موقًعا مستداًما للتنمية وأرًضا خصبة لالبتكار.

إن أبواب والونيا مفتوحة على العالم؛ وهي تعطي الفرصة ليس فقط 
لمئات الماليين من المستهلكين خالل ساعات قليلة، بل ترحب كل عام 

بماليين السائحين والطالب والوافدين الذين يحظون بالتطور الفعلي هنا.



من المطارات إلى الطرق الزراعية، 
ومن خطوط القطارات عالية السرعة إلى الممرات المائية الصالحة للمالحة 

تجمع والونيا جميع أنواع التنقل في جميع األوقات.



مع كثافة سكنية تزيد قلياًل عن 200 شخص/كلم2 وموقعها الجغرافي 
المتميز إضافة إلى تواصلها المباشر ببروكسيل تستفيد والونيا من الولوج 

الفوري إلى المؤسسات األوروبية والمنظمات والجمعيات الدولية 
الموجودوة هناك وكما تم التأكيد على ذلك من خالل العديد من الخبراء 
الدوليين فإن هذا الموقع في قلب شبكات النقل األوروبية يجعله من أكثر 

مناطق أوروبا جاذبية وخصوًصا لمراكز التوزيع والمساحات اللوجستيكية.

وفي الواقع تستفيد والونيا من أكثر شبكة طرق سيارة كثافة في أوروبا! 
وهو من المقومات األساسية التي تجعل الحركة سهلة للغاية عبر 

المقاطعة بالكامل وتوفر روابط مثالية مع الدول الرئيسية في أوروبا. 
لذلك يمكنك الوصول إلى ما يقارب 60 مليون شخص عن طريق البر 
خالل 4 ساعات فقط. وفي يوم واحد، يمكن الوصول إلى منطقة يوجد 

فيها 370 مليون مستهلك وعشرون مدينة من أكبر مدن أوروبا.

وينطبق نفس الشيء على السكك الحديدية. تخدم والونيا العديد من 
 الخطوط األوربية الرئيسية )Thalysr، وEurostar عبر بروكسل، 

وTGV، وICE( وهي أيًضا إحدى نقاط التوقف األوربية النادرة للشحن 
عالي السرعة. وهي تحتل موقًعا رائًدا في أوروبا فيما يتعلق بكثافة شبكة 

السكك الحديدية بها.

كثافة وتدفق وسائل االتصال بها هما أساس تاريخها.
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كما يوجد في والونيا شبكة متميزة للمالحة البحرية: حيث يتم استخدام أكثر 
من 450 كم للمالحة التجارية، وهي مركز الشبكة األوروبية باتصالها 

المباشر مع أكبر محور موانئ في العالم )أنتيورب-روتردام، غنت، 
زيبروغ(. وفي هذا الصدد، من المهم مالحظة أن ميناء لييج المستقل هو 

ثالث ميناء بري في أوروبا من ناحية الحجم في قلب حوض الراين-الماس-
سخيلدة.

ويحتل كال المطاران اإلقليميان مكانة مهمة في قطاع الطيران: يأتي 
مطار لييج ونشاطه في الشحن في المرتبة السابعة في أوروبا ومطار 
شارلروا )BSCA(، والذي ينقل أكثر من 6 ماليين مسافر كل عام 

إلى مائة وجهة حول العالم. إلى جانب شبكات الطرق أو السكك 
الحديدية أو النهرية أو الجوية، تقوم والونيا بتطوير مساحات إضافية 

)6 مناطق لوجيستية، و11 منشأة متعددة النماذج(، بطريقة مثالية 
وبذلك تزيد من كفاءتها.

وأخيًرا، تفخر والونيا بإحدى الثروات اإلضافية )التي تميزها بشكل كبير 
بالنسبة إلى البلدان األوروبية األخرى(:وهي إمكانية الوصول إلى أكثر 

من 200 منطقة عمل، مما يوفر جميع المرافق والموارد والمهارات ذات 
الصلة الالزمة لتطوير نشاط اقتصادي مبني على النمو المستدام.

في لييج، توجد محطة من أجمل محطات القطار في العالم مصممة في الفضاء الحضري بواسطة سانتياغو كاالترافا.
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في والونيا، تتزامن الحركة المستدامة أيًضا مع األداء والمنافسة.
فإن مصعد القوارب Strépy-Thieu هو أكبر مصعد قوارب في العالم.





كمنطقة متميزة من حيث اإلبداع، تعد والونيا مكاًنا للتالقي والتبادل، 
ومشاركة الخبرات، وموقًعا ملَهًما تجتمع فيه أعلى مستويات المهارات 

التي تقود بانتظام إلى ابتكارات عالمية.

إن هذه المواهب التي تفوق الحصر والتي تميز تاريخ والونيا، سواء 
كانت مميزة أو عادية ، لم تكن لتظهر دون نظام تعليمي وتدريبي صارم 

ومتنوع وذو متطلبات عالية.

إن والونيا الغنية بالمواهب هي غنية أيًضا بالتنوع: فهي تزدهر بالعديد 
من المختبرات عالية التقنية حيث يتم إبداع العلوم وتطوير اإلنسانية، 

باإلضافة إلى األماكن التي يقوم فيها خيال المصممين والفنانيين 
والمبدعين الخصب بتغيير الحياة وإعادة اكتشاف العالم.

والونيا، 
خاّلقة ومبدعة، 
مبتكرة ومنتجة.

والونيا بشكل خاص مناخ 
وبيئة مالئمة لألفكار الجديدة 

واالبتكار واإلبداع

الشعور باإللهام

ويليام إتشيكسون / جوجل
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كانت والونيا هي المكان الذي اختارته شركة جوجل ألحد 
أحدث مراكز البيانات الخاصة بها في العالم.



سواء كنا نتحدث عن األبحاث األساسية أو األبحاث التطبيقية، تشتهر 
والونيا بكونها منطقة تطور تكنولوجي حديثة.  وأوالً وقبل كل شيء، 

 فهي تدين بذلك لجودة وكثافة التعليم العالي والجامعي: 130 كلية، 
9 مراكز جامعية مجتمعة في 3 هيئات تعليمية إقليمية )في والونيا 

وبروكسل(، وهو ما يجذب عشرات اآلالف من الطالب من بينهم الكثير 
من الطالب األجانب وطالب الدكتوراه. هناك 13000 باحث على األقل 

يعملون في الجامعات التي تتحدث اللغة الفرنسية كما يتم منح 700 درجة 
دكتوراه كل عام. باإلضافة إلى ذلك، تم منح العديد من األوسمة والجوائز 

للباحثين والعلماء من اتحاد "والونيا-بروكسل"، حيث اّخرها كان في 
عام 2013، جائزة نوبل في الفيزياء التي تم منحها لفرانسوا إينجليرت.

إن هذه المهارات التكنولوجية عالية الخبرة تقدم مساهمة فعالة في 
تكوين وتطوير شركات حديثة على المستوى الدولي. وكنتيجة لذلك، تم 
إبداع أكثر من 200 فكرة مستندة إلى بحث جامعي وتمثل اآلن افضلية 

تكنولوجية حقيقية تسعى لغزو األسواق الدولية.

بانفتاحها على العالم، ترحب مدارس وجامعات والونيا وبروكسل بأكثر من 27000 طالب أجنبي كل عام.
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يقوم بدعم عملية النقل المعرفي 6 مكاتب نقل معرفي موزعة على 
مقاطعة والونيا )وبروكسل(.هذه المهمة تأتي لتكمل بشكل منسجم نظام 

ضخم مترابط يسمح بتبادل الوسائل والمهارات والموارد. لذلك فإن 
المراكز البحثية العامة والخاصة التي تبلغ 300 مركز ومراكز التميز 

الـ 20، ومرافق العلوم والتكنولوجيا الـ 6 تجعل من التعاون بين الباحثين 
والشركات الناشئة المبتكرة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمجموعات 

الصناعية الكبيرة أمًرا ممكًنا، مم يصّب في مصلحة التطور االقتصادي.

يتجسد تدفق النظام وهذا القرب الشديد من معززي االبتكار في مراكز 
المنافسة والتركيز الكبير لسياسة التطوير االقتصادي في والونيا. 

التكنولوجيا الحيوية، والهندسة الصحية، والميكانيكية، وهندسة الطيران 
والفضاء، والكيمياء النظيفة، والمواد المستدامة، والصناعات الزراعية، 

والنقل، والتخطيط: هي سلسلة قطاعات سريعة التطور يثبت فيها المنتمون 
إلى والونيا نجاًحا كبيًرا، وهي ما تجعل من مراكز المنافسة في والونيا 
مثاالً قّيًما في هذا المجال. وتثبت هذه االستراتيجية كفاءة أفضل إلى حد 

أنها تجتمع بشكل مثالي مع مجموعة من التجمعات وشبكات األعمال 
األكثر تخصًصا وذات التنافس العالي، وخاصًة في مجاالت اإلنشاءات 

المستدامة )الصديقة للبيئة(، والطاقة المستدامة، وصناعة البالستيك، 
وتقنيات الصورة والصوت، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

تستفيد األبحاث األساسية والتطبيقية من الموارد والمهارات التي تقود آلية ديناميكية متميزة لالبتكار.
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الصناعة في والونيا تغزو العالم عن طريق تقلدها لدور رائد في العديد من القطاعات المتخصصة.

إن والونيا تمنح نفسها الموارد الالزمة لتنفيذ سياساتها االبتكارية. فهي 
تستثمر بشكل مكثف في مراكز التميز، والتي تقود المنطقة في مسار 

التوظيف والنمو. كما أنها تقدم مجموعة من اإلجراءات المالية لدعم البحث 
والتطوير واالستثمار وتوفر الوسائل المالية الالزمة لتعزيز اإلبداع، 
والتطوير، والنمو في الشركات ذات اإلمكانيات التكنولوجية الكبيرة.

ولذا فليس من المستغرب أن تغزو صناعة والونيا العالم، وذلك بمساعدة 
العديد من الرواد العالميين في هذه القطاعات. كما إنه من غير المستغرب 
أن تنقل مجموعة هائلة من الشركات األجنبية مقراتها إلى والونيا لتستفيد 

من المهارات المتميزة للباحثين والفنيين.

في عام 2013، تم منح مقاطعة والونيا لقب "منطقة أوروبية إبداعية" من 
ِقبل المفوضية األوروبية، وذلك من بين 44 منطقة أخرى مرشحة: وال 

يعد ذلك اعتراًفا دولًيا بإمكانياتها اإلبداعية واالبتكارية فحسب، ولكن 
أيًضا بحقيقة أن ذلك يسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه 

الصناعات اإلبداعية والثقافية في إضافة القيمة على اقتصادها من خالل 
التصميم، واإلبداع، ومساهمة التعاون بين القطاعات.
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وإذا كانت شركات والونيا تنافسية للغاية 
على المستوى الدولي، فإن ذلك يرجع أيًضا الستفادتها 

من أداء وإنتاجية قوة العمل التي تمتلك تقنية عالية للغاية.



حيث يتميز بكونه أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، فإن غراند-هورنو هو مكان يتحاور فيه تاريخ والونيا الصناعي 
مع الطبيعة غير التقليدية نظًرا إلبداعاته الفنية والرقمية.





وقد شكل التاريخ الشخصية الدافئة والعاطفية للسكان. إنه تاريخ حي 
وغني ومثمر. تاريخ شكلته الصراعات، واالنتصارات، واالكتشافات، 

واإلبداعات، والعمل الجاد، والقطع الفريدة. تاريخ ُكتب على الحجر وفي 
الذاكرة وأصبح ملهًما للحياة اليومية.

إن والونيا تشارك فكرة معينة من أفكار الوجود، النظرة المبدعة إلى 
العالم، مع روح الدعابة الدائمة، وهذه المودة الحكيمة والشغف المعقول 

هي ما يجعل من سكان والونيا مميزين وجذابين للغاية. 

وقبل كل شيء، فإن ما يدفع والونيا هو الحركة الثقافية الكبيرة والشغف 
الفني الحيوي، فهي مثل قصيدة مكرسة للتنوع والموهبة والتنمية الذاتية.

تحتفظ المهرجانات هنا بجميع معانيها. ما يميز العمل واأليام هنا هو 
االبتهاج واالحتفال، مع الحماس والكرم.

والونيا: 
فن الحياة 

واالستمتاع بها
دائًما ما تمنح والونيا شعوًرا خاًصا،

وأجواء غير متوقعة، ولقاءات بعيدة االحتمال.

الشعور باإللهام

سانج هون ديجيمبر
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يعد الطاهي الفائز بالجوائز المتعددة سانج هون ديجيمبر رمًزا مثالًيا إللهام والونيا: 
توازن بارع بين االبتكار، والتصميم، والتراث، والروح التي تسعى دائًما نحو المزيد.



إن ما يحرك مقاطعة والونيا هو التراث الرائع الغني باآلالف من الكنوز 
المعمارية: من قالع، وكنائس، وكاتدرائيات، وأديرة، وقصور تاريخية 

تقف جميًعا شواهد على عبقرية المهندسين المعماريين...

عبر القرون، ساهم مئات الفنانين، والرسامين، والموسيقيين، والنحاتين، 
والُكّتاب الذين كانوا دائًما في طليعة أجيالهم بشكل مكثف في التغيير الفني 
والثقافي في أوروبا. ويمكن تتبع أثر وجودهم وأهمية إبداعاتهم في كل 
مكان في المتاحف، والمسارح، ومتاجر الكتب، والمقاهي، والشوارع.

يعيش هذا التراث اإلبداعي الملهم بوضوح في مدارس الفن، 
واالستديوهات، واألكاديميات، وقاعات الحفالت الموسيقية، وأيًضا على 
المسرح وفي األفالم عالية التقنية وفي استديوهات ما بعد اإلنتاج: حيث 

يبدع جميع هؤالء الفنانين بأداء مؤثر ويتمتعون بالشهرة ويفوزون بشكل 
منتظم بالجوائز في جميع أنحاء العالم.

تمثل والونيا لوحة رائعة من الفسيفساء تشكلها أماكن الحياة، والعمل، 
واالسترخاء، واالحتفال. إن الكثير من المواقع والفعاليات الثقافية تم 
االعتراف من ِقَبلاليونسكو بأن لها قيمة تراثية عالمية ملموسة وغير 

ملموسة. ويعتبر مهرجان Gilles de Binche الشهير مجرد مثال 
مثير من أمثلة متعددة. تتميز مدن مقاطعة والونيا بأنها مدن الفن والتاريخ 

والسياحة والثقافة، مدن الفولكلور والمرح، كما تتميز أيًضا بأنها مدن 
حديثة يتعايش فيها بانسجام الطالب، والفنانون، والمبدعون، والمتاجر، 

واألعمال.

إبداع والونيا يتناغم مع المنطقة: إنها مساحة ملهمة مفتوحة للعالم، كثيفة وخصبة وسلسة ومغامرة.
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وجهة سياحية مثالية إلجراء األعمال.

 مأكوالت شهية، ومنتجات محلية، ونكهات متعددة، ووصفات مبتكرة: 
ُتعد والونيا ِقبلة الطعام الراقي. هناك عدد هائل من المبادرات المصممة 
إلحياء ممارسات طهي معينة منسيَّة أو ابتكار وصفات مدهشة تتماشى 

تماًما مع التقليد ومتطلبات الجودة.

الرفاهية، االسترخاء، الصحة، الطبيعة... تعتبر والونيا من أفضل مناطق 
ية. فالمناظر الطبيعية المتباينة بها، والمرتفعات، والسهول  أوروبا المحمِّ

الخصبة، والوديان، والغابات، واألنهار، والبحيرات تجذب األرواح 
وتمنح الراحة لألجسام وتنعش الروح. وتعد المياه النقية التي توجد هنا 

بكثرة الرمز المثالي لذلك: ألم تصبح كلمة "spa" المقابل العالمي 
للعالجات الحرارية والعافية والرفاهية؟

يمتلئ الخيال الجمالي لوالونيا بالشخصيات الحقيقية أو الخيالية، القديمة أو الحديثة. 
وتتجسد هذه المذهل العطاء بشكل خاص في مجالت الرسوم المصورة التي شهدت 

تان تان، وسبيرو وبيلوت، حيث يعيش أبطال مثل لي تونيك بلو، أو سيدريك، أو 
بلوبري، أو باكداني، أو مارتين، أو ريك هوشيه، أو كيوبيتيوس، أو أشيل تالون، أو 

جوكورتا، أو كومانشي، أو جيري سبرينج، أو فالهاردي، أو فانتازيو، أو يوكو 
تسونو، أو جيل جوردان، أو روبين دوبوا، أو ليونارد أو ناتاشا، أو دان كوبر، أو تيف 

وتوندو، أو مارك داسير على صفحات الجرائد.

ولكنه يظهر أيًضا في أعمال روجير فان در فايدن، وبول ديلفو، وجون ميشيل فولون، 
وفليسيان روبس، ورينيه ماجريت، وجوستاف سررييه-بوفي... وأعمال الموسيقيين 

الذين كانوا جزًءا من التاريخ الموسيقي الغربي مثل السو، دومونت، دوفاي، 
جريتري، فرانك، فيوتون، إيزاي، أو أدولف ساكس مخترع آلة الساكسفون. 

 Thyl باإلضافة إلى كتاب مشهورين عالمًيا مثل شارل دي كوستر )وأسطورته
Ulenspiegel(، وهنري ميشو، وجورج سيمنون وهو واحد من أكثر الُكّتاب الذين 

 تمت قراءة كتبهم وترجمتها في العالم بشخصية المحقق مايجريت على األخص، 
أو هنري فيرن مبدع بوب موران. 

وال يفوتنا ذكر مخرجي األفالم وممثلي السينما الذين يتمتعون بالشهرة دولًيا والحاصلين 
على جوائز مثل األخوين داردين، أو سيسل دي فرانس، أو إيملي ديكوين، أو بولي 

النرس، أو ماري جيليان، أو أوليفر جورميه، أو بينوت بولفوردي، أو ديبورا فرانسوا.
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التناغم والزمن واإليقاع ...
ُيضاء المشهد في والونيا كل عام بآالف الحفالت الموسيقية والعروض والمهرجانات.
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