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TAZ wint Vlaamse Cultuurprijs voor
Podiumkunsten 2013-2014
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
voor Podiumkunsten 2013-2014 overhandigd aan Theater aan Zee (TAZ). De overhandiging vond
plaats tijdens het jaarlijkse Theaterfestival in deSingel in Antwerpen. De jury stelde TAZ voor als
laureaat omwille van het antwoord dat TAZ biedt op vele uitdagingen in het podiumkunstenveld:
lokale verankering, de zichtbaarheid van Vlaamse creaties, interculturaliteit, nieuwe
presentatiemodellen, de instroom van jong talent …
Er was een tijd dat TAZ een randverschijnsel was. Het spande zich in voor makers, die er officieel
nog geen waren. Het handelde tegelijk in vuurwerk en straatspektakel, op de grens met toerisme. En
het zat letterlijk in grensgebied. Het geloof waarmee Luc Muylaert en de zijnen vanaf 1997 hun
festival uit de zandgrond stampten, had nog het meeste weg van de Amerikaanse pioniersgeest. TAZ
heeft zich in 17 jaar tijd niet alleen ontpopt tot één van de grootste evenementen in de
podiumkunsten van Vlaanderen. Het is een knooppunt waar jonge makers ‘meeten’ met gevestigde
namen, zoals de zee het vasteland ontmoet. Een plek waar theater opgaat in muziek en waar de
kunsten een publiek treffen waarvan soms beweerd wordt dat ze dat kwijtgespeeld waren. Als een
pionier heeft TAZ het Oostendse ommeland cultureel bestoven en bevrucht.
De jury looft het volgehouden evenwicht van TAZ, dat inspirerend werkt voor de
podiumkunstensector. Het festival rijmt publieksvriendelijkheid met artistieke vernieuwing en
interdisciplinair experiment. Het weeft rond kunst een uitnodigende sfeer, zonder mee te drijven in
de beleveniscultuur. Het heeft zichzelf uit de kluiten gewassen, zonder de kern van zijn missie op te
geven, dankzij een breed vertakt draagvlak en een diverse financiële basis. TAZ herinnert eraan dat
populair en artistiek boeiend zijn geen paradox is. TAZ is niet alleen een ontspannend cultureel
feest, maar ook een maatschappelijke denkruimte, met aandacht voor het nog niet bekende, zonder
in te boeten aan artistieke kwaliteit. Maar deze Cultuurprijs is vooral een ode aan alle vrijwilligers
die zich elk jaar weer belangeloos inzetten tot het succesverhaal dat het is: een prachtig voorbeeld
van wat theater en dans kunnen betekenen voor de Vlaamse bevolking.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Marvin Gaye – ergens tussen aangespoeld in Oostende en
‘artist in residence’ avant la lettre – zei ooit: ‘I am not a star. At least, I don’t consider myself a
star’. Dat geldt ook voor TAZ: een cultuurfestival zonder complimenten, maar wel een schitterende
ster aan het Vlaamse kunstenfirmament.”

Het Theaterfestival

De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2013-2014 vond plaats tijdens Het
Theaterfestival (van 4 tot en met 14 september 2014) in Antwerpen. Tijdens de uitreiking hielden o.a.
Stefan Perceval (laureaat Jong Theater TAZ#1997) en Wannes Capelle (laureaat Jong
Muziek TAZ#2005) een laudatio voor de winnaar. De TAZ-band onder leiding van Stef Kamil Karlens
bracht een muzikale ode aan het Oostendse festival.
Meer info op de website van Het Theaterfestival
Cultuurprijzen Vlaanderen 2013-2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon of
organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het
cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een
belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar aandacht en
waardering krijgen.
Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke
laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be
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