PERSMEDEDELING VAN MINISTER BERT ANCIAUX
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT EN BRUSSEL
4 februari 2008

Laureaten CultuurPrijzen Vlaanderen 2007 bekendgemaakt
tijdens feestelijke uitreiking in deSingel, Antwerpen
VOORUIT WINT PRIJS ALGEMENE CULTURELE VERDIENSTE
Tijdens een feestelijke uitreiking op de scène van deSingel in Antwerpen maakte Vlaams
minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel Bert Anciaux op maandagavond 4 februari
2008 de laureaten bekend van de officiële CultuurPrijzen van de Vlaamse Gemeenschap
voor 2007.
In aanwezigheid van honderden genodigden werden personen en organisaties uit
verschillende disciplines officieel gelauwerd om hun bijzondere bijdrage aan het
cultuurleven in Vlaanderen in 2007. In totaal werden twaalf categorieën bekroond,
waarbij elke prijs een bedrag van 12.500 euro vertegenwoordigt. Uitzondering op de
regel vormt de prijs voor Algemene Culturele Verdienste, die een hele carrière bekroont
met een bedrag van 20.000 euro.
Primeur: award
Voor de eerste keer ontvingen alle laureaten naast een som geld ook een award. Minister
Anciaux gaf hiervoor de opdracht aan beeldend kunstenaar Johan Tahon die hiervoor een
beeldje maakte.
De uitreiking
De uitreiking speelde zich af in de setting van een dak van een Brussels flatgebouw, een
decor van Michiel Van Cauwelaert. Het werd een gevarieerde avond in een volgeboekte
zaal van deSingel. Projecties van Thomas Laureyssens werden afgewisseld met muzikale
interventies van Pieter Embrechts en Brazzaville. Stijn Meuris tekende voor gevatte
voorzetten bij elke prijscategorie en Ruth Joos stond in voor de presentatie. Tijdens de
uitreiking kon ook letterlijk geproefd worden van de CultuurPrijzen met koks Vincent
Goedemé en Peter De Bie die op de scène hapjes klaarmaakten voor de aanwezigen uit
de kookboeken van de Academie voor Streekgebonden Gastronomie, laureaat
Smaakcultuur.
realisatie: CultuurNet Vlaanderen - gastheer en coproducent: deSingel
regie en concept: Don Verboven - mediapartners: Klara en Canvas
Winnaar Publieksprijs: Open Kamp
De Publieksprijs van Klara en Canvas ging dit jaar naar Open Kamp (tevens laureaat in
de categorie Vrijwilliger) die hiermee één uur carte blanche krijgt op beide netten.
Samen met de programmatoren krijgt Open Kamp zo de kans een uitzending te maken
voor zowel radio als televisie. Stemmen kon tot 04-02 via www.cultuurprijzen.be.
Uitzending via Canvas
Via CANVAS+ kon de digitale kijker dit jaar de uitreiking ook live mee volgen vanuit de
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huiskamer. Op zondag 10-02 (22u50) en zondag 17-02 (23u10) zendt CANVAS via het
open net een samenvatting van de uitreiking uit.
CultuurPrijzen Vlaanderen 2008: 2 feb.’09 Hasselt
De volgende editie van de CultuurPrijzen Vlaanderen zal plaatsvinden op maandag 2
februari 2009, met als gastheer het Cultuurcentrum Hasselt.

Laureaten CultuurPrijzen Vlaanderen 2007
Hieronder vindt u een beknopt overzicht van de laureaten in alle categorieën. Meer
uitgebreide informatie is te vinden op www.cultuurprijzen.be. Naast een algemene
toelichting bij de CultuurPrijzen Vlaanderen, vindt u er biografische informatie over elk
van de laureaten en genomineerden evenals de motivering van de jury’s.
1. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR SMAAKCULTUUR (JAARLIJKS)
Laureaat: Academie voor Streekgebonden Gastronomie (ASG) – Centrum voor
Culinair Erfgoed
Pionier in aandacht voor culinair erfgoed
Deze academie (met zetel in Hasselt) onderzoekt oude en nieuwe eetgewoonten,
bestudeert en bewaart culinair erfgoed, promoot dit culinair erfgoed binnen de
ontwikkeling van het platteland en het toerisme, waakt over de term ‘streekproduct’ en
moedigt iedereen aan om in de eigen keuken streekgerechten te bereiden. ASG werd in
1981 opgericht onder impuls van radiojournalist Jan Lambin en docent Jacques Collen.
Eveneens genomineerd: Hotelscholen in Vlaanderen en Brussel - Talloor vzw
Jury: Stefaan De Clerck (voorzitter), Lut De Clercq, Peter Scholliers, Koen de Jans,
Malika Hamza, Martine Godefroid, Marie-Jose Maasen
2. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR JEUGDTHEATER (JAARLIJKS)
Laureaat: Jo Jochems
Jeugdtheater met liefde en lef
Wie in 2006-2007 het jeugdtheater volgde, struikelde zowat over Jo Jochems (1978,
Borgerhout). Hij acteerde o.a. in ‘De gans en zijn broer’ (luxemburg), ‘Mijnheer Porselein’
(Studio Orka) en maakte ‘De Zonen van Zurg’. Eerder werkte hij als dramadocent bij
BRONKS, als regieassistent bij ‘Soepkinders’ (Laika, HETPALEIS) en als theatermaker
voor ‘Alice’, ‘De man die naar muziek ruikt’ (KOPERGIETERY) en ‘Verzeten’ (luxemburg).
Eveneens genomineerd: Arlette Van Overvelt - Studio Orka
Jury: Liv Laveyne (voorzitter), An Joseph, Nilüfer Kostakoglu, Marc Maillard, Cien
Schelkens, Marc Van Mechelen, Gerhard Verfaillie, Roel Verniers
3. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR ARCHITECTUUR (JAARLIJKS)
Laureaat: Coussée en Goris
Nieuw leven in oude panden
Dit Gents architectenduo maakt al twintig jaar naam met utiliteitsbouw en renovaties van
oude panden, o.a. het Groot Vleeshuis in Gent, de Katoenspinnerij Lindelei in Gent, de
Transfosite in Zwevegem en het domein De Boerekreek in Sint-Jan-in-Eremo. In deze
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moeilijke omgevingen hebben Coussée en Goris leren reduceren. Ze bouwen gebald,
economisch en expressief.
Eveneens genomineerd: Laurent Ney - Moritz Küng
Jury: Paul Vermeulen (voorzitter), Oana Bogdan, Guy Châtel, Jo Crepain, Stefaan
Devoldere, Roeland Dudal, Katrien Embrechts, Dominique Pieters, Maarten Delbeke
4. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR VRIJWILLIGER (JAARLIJKS)
Laureaat: Open Kamp (Scouts en Gidsen Vlaanderen)
Van ‘zot idee’ tot scoutskamp voor maatschappelijk kwetsbare jongeren
Open Kamp, 15 jaar geleden ontstaan in de gouw Gent als ‘een zot idee’, is een
scoutskamp voor maatschappelijk kwetsbare jongeren. Samen met ervaren scoutsleiders
en -leidsters gaan ze een week lang op pad, kunnen ze ravotten in het bos en leren ze
ondertussen omgaan met regels en leven in groep. Met als belangrijk doel o.a. de
doorstroming naar een gewone scoutsgroep.
Eveneens genomineerd: Tiens Tiens (de andere k[r]ant van Gent) - Kif Kif vzw
Jury: Jos Geysels (voorzitter), Dominique Willaert, Gert Philippeth, Luk De Smet,
Dylan Peere, Brien Coppens, Eva Hambach, Danielle Dierickx
5. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR ERFGOED (JAARLIJKS)
Laureaat: Sylvia Van Peteghem
Boekentoren: van stoffige bewaarinstelling naar digitaal kenniscentrum
Als hoofdbibliothecaris transformeerde Van Peteghem (°1955, Lokeren) de Gentse
universiteitsbibliotheek van stoffige bewaarinstelling naar digitaal kenniscentrum. Onder
haar impuls speelde de bib een cruciale rol in het Belgisch luik van DRIVER en met
Google startte ze een samenwerking die de collectie internationaal digitaal
consulteerbaar moet maken. Mede dankzij haar wordt de Boekentoren, monument van
architect Henry van de Velde, in 2010 gerestaureerd.
Eveneens genomineerd: Brussel behoort ons toe (BBOT) - Tapis Plein
Jury: Pierre Muylle (voorzitter), Patrick Allegaert, Kadir Balci, Soie De Caigny, Beatrice
De Clippeleir, Ching Lin Pang, Sylvia Matthys, Edgar Seynaeve, Tom Verschaffel
6. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR PODIUMKUNSTEN (JAARLIJKS)
Laureaat: Abattoir Fermé
Indringend en huiveringwekkend theater
Dit Mechelse gezelschap maakt indringend en huiveringwekkend theater over de verhalen
die de samenleving angst aanjagen en over het theater zelf. Het begon met
taboedoorbrekend stand-up en revuetheater. Daarop volgde eerst overvloedig
teksttheater en daarna een eigentijdse beeld- en orakeltaal. Vorig seizoen rondde het
gezelschap zijn ‘Chaos’-trilogie af.
Eveneens genomineerd: Jan Bijvoet - Meg Stuart
Jury: Chantal Pattyn (voorzitter), Esther Maas, Wouter Hillaert, Mesut Arslan, Stef de
Paepe, Tom Bonte, Denis Van Laeken, Geert Opsomer
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7. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR BEELDENDE KUNSTEN (JAARLIJKS)
Laureaat: David Claerbout
Bewegende stilstaande beelden met internationale weerklank
David Claerbout (1969, Kortrijk) tast op een unieke manier de grenzen af tussen
stilstaand en bewegend beeld, tussen ruimte en tijd. Met zijn typische ‘bewegende
stilstaande’ beelden heeft hij naam gemaakt. Zo laat hij op een Nederlandse prentkaart
uit 1910 de kruin van een boom tot leven komen. Ander werk van hem: o.a. ‘Shadow
Piece’ en ‘Sections of a Happy Moment’. Vorige herfst liep in het Parijse Centre Pompidou
een tentoonstelling met vijf werken die daarna aan een wereldtournee begon.
Eveneens genomineerd: Anouk De Clercq - Berlinde De Bruyckere
Jury: Danny Devos (voorzitter), Benhelima Charif, Jean-Marie Bytebier, Petra Bungert,
Joost Declercq, Menno Meewis, Marc Ruyters, Dirk Snauwaert
8. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR FILM (JAARLIJKS)
Laureaat: Jekino
30 jaar inspanningen voor jeugdfilmcultuur in Vlaanderen
Deze vzw staat in voor de distributie van de betere kinderfilms. Het gaat om producties
die educatieve elementen bevatten en waarin positieve waarden binnen de leefwereld
van kinderen aan bod komen. Jekino vierde in 2007 zijn dertigste verjaardag. Al die tijd
wees het kinderen de weg naar de betere bioscoopzalen en naar culturele centra.
Eveneens genomineerd: Flanders Image – Nico Leunen
Jury: Roel Van Bambost (voorzitter), Ilknur Cengiz, Peter De Maegd, Wendy Montellano,
Jan Temmerman, Wim Vanseveren, Jeroen Versteele, Maria Tarantino
9. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR MUZIEK (JAARLIJKS)
Laureaat: Poppunt
Onmisbaar steunpunt voor/populair bij muzikanten
Poppunt is uitgegroeid tot een populair en betrouwbaar steunpunt voor muzikanten.
Enkele initiatieven: Demopoll, Popthesisprijs, Muzikantendag, Raymond en zijn jonge
helden, Free Festival Stages en een magazine. Op de website vind je o.a. een
zoekertjesrubriek, boekhoudkundige tips, info rond cd-opnames, contracten, subsidies en
auteursrechten. Sinds de oprichting heeft Poppunt jaarlijks al meer dan 800
adviesvragen van muzikanten en deejays beantwoord.
Eveneens genomineerd: Muziekodroom - Wouter Van Den Abeele
Jury: Jeroen Roppe (voorzitter), Kristien De Vits, Gé Huisman, Gert Keunen, Marc
Decock, Mahir Tezerdi, Miel Appelmans, Geert Gombeir
10. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR JEUGDLITERATUUR (DRIEJAARLIJKS)
Laureaat: André Sollie
Een raadsel voor Roosje
Sollie (1947, Mechelen) begon in 1971 als kinderboekillustrator. Hij evolueerde van een
tekenaar die af en toe iets schreef tot een schrijver die ook wel graag tekent. In 1986
debuteerde hij als auteur/illustrator met een gedichtenbundel voor de jeugd. In ‘Een
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raadsel voor Roosje’ laat Sollie al zijn talenten samenkomen: een kunstboek met
prachtige portretten in alle mogelijke technieken.
Eveneens genomineerd: Carll Cneut - Pieter Gaudesaboos
Jury: Majo De Saedeleer (voorzitter), Marijke Rekkers, Ellen Depoortere, Vanessa
Joosen, Annemie Leysen, Eva Devos, Kenan Serbest, Rita Ghesquière
11. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR POËZIE (DRIEJAARLIJKS)
Laureaat: Peter Holvoet-Hanssen
Spinalonga
Holvoet-Hanssen (1960, Antwerpen) schrijft al sinds zijn zestiende, maar wilde eerst het
leven ‘in al zijn kieren’ verkennen voor hij in 1998 met zijn poëzie debuteerde.
‘Spinalonga’ is zijn vierde dichtbundel. Zijn proza is even uniek als zijn poëzie. Samen
met jeugdauteur Noëlla Elpers maakt hij met workshops in ‘Het Kapersnest’ kinderen
warm voor literatuur.
Eveneens genomineerd: Paul Bogaert - Charles Ducal
Jury: Kurt Van Eeghem (voorzitter), Hugo Brems, Eva Cox, Frederik Lucien De Laere,
Pat Donnez, Lut Missinne, Herman Vander Straeten
12. PRIJS VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR ALGEMENE CULTURELE VERDIENSTE
(JAARLIJKS)

Deze prijs wordt jaarlijks toegekend als bekroning van een loopbaan, een integraal oeuvre of een
uitzonderlijke verdienste voor het brede culturele veld gedurende verscheidene jaren.

Laureaat: Kunstencentrum Vooruit
Na een kwarteeuw uitgegroeid tot cultuuroctopus
Op zaterdag 22 september 2007 vierde de Gentse Vooruit zijn 25-jarig bestaan. Van Flat
Earth Society tot Mauro Pawlowski, van Eric De Volder tot Arne Sierens en van Josse De
Pauw tot Dirk Roofthooft: een keur van artiesten – zowel gevestigde namen als jong
talent - bewees hoe breed de scoop van Vooruit wel is. Literatuur, film, theater, dans,
performance, popmuziek, ...: Vooruit biedt onder één dak alle denkbare genres en
disciplines aan. Het huis werkt niet alleen receptief, maar is ook een oord van schepping,
dat veelbelovende kunstenaars een podium bood en biedt. Vooruit staat bovendien open
voor de wereld. De jury looft de inspanningen om het maatschappelijk debat te
stimuleren.
Vooruit trekt per jaar ruim 260.000 bezoekers en er vinden 1.500 activiteiten plaats,
waarvan 600 zelf georganiseerd. Die lokken een zeer divers publiek, van de student die
nog maar net aan zijn culturele snuffeltocht begint tot de liefhebber van avant-garde
kunst. De jury prijst de ambitie van Vooruit om heel verscheiden doelgroepen in gelijke
mate aan te spreken.
Vooruit is traditie én belofte, besluit de jury. Na een kwarteeuw is Vooruit een
klinkende naam en een gevestigde waarde in het Vlaamse kunstenlandschap.
Tegelijk blijft het centrum zijn eigen functie en aanpak heruitvinden. Daardoor
creëert het voor telkens nieuwe generaties toegangen tot naar meer en diepgaandere
cultuurparticipatie.
In deze categorie wordt niet genomineerd.
Jury: Jerry Aerts (voorzitter), Regine Clauwaert, Steven Wouters, Marc Peirs, Gie Goris,
Danny Op de Beeck
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---------------------------------------------------------------------------------------------Extra informatie (niet voor publicatie)
Beleid & reglement CultuurPrijzen Vlaanderen 2007
•
•

Loes Ory, Kabinet Bert Anciaux, +32 2 552 69 32, +32 497 55 62 54,
loes.ory@vlaanderen.be
Gert Van Tittelboom, Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media, +32 2 553 68
63, gert.vantittelboom@cjsm.vlaanderen.be

Organisatie/communicatie “Uitreiking van de CultuurPrijzen Vlaanderen 2007”
•

Anne De Smet, pers & PR CultuurNet Vlaanderen, +32 2 551 18 61, +32 473 27
20 81, anne@cultuurnet.be

Beeldmateriaal
•
•

Logo CultuurPrijzen Vlaanderen 2007: download in jpeg - eps
Afbeelding award: download in jpeg

Het volgende beeldmateriaal is op aanvraag beschikbaar bij CultuurNet Vlaanderen (Anne
De Smet):
•
•

portretten van laureaten en genomineerden
sfeer- en setfoto’s van de uitreiking (na 04-02)

Afkomst en huidige woon/werkplaats
Via deze link vindt u informatie over afkomst en huidige woon- of werkplaats van alle
genomineerden en laureaten alsook hun contactgegevens.
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