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BERLIN wint
Vlaamse Cultuurprijs Podiumkunsten 2015
Berlin heeft de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten 2015 in de wacht gesleept. Vlaams minister van
Cultuur Sven Gatz zette het Antwerpse gezelschap vandaag in de bloemetjes tijdens het Theaterfestival in
deSingel. De jury looft de laureaat om de unieke interdisciplinaire artistieke aanpak.
Berlin is al lang een vaste waarde op podia in binnen- en buitenland. Bart Baele en Yves Degryse richtten
samen met Caroline Rochlitz BERLIN op in 2003. Het veelzijdige repertoire blijft brandend actueel. Startpunt
van een voorstelling is één of andere plek op aarde, een stad, een streek: Jeruzalem, Iqaluit, Bonanza en
Moskou. Research levert beeld, klank en verhaal op. Met diverse soorten media wordt het denk- en zoekwerk
uitgediept. Persoonlijke, bijzondere ervaringen liggen vaak aan de basis van universele thema’s. De
voorstellingen krijgen sequels waardoor er al snel een band wordt opgebouwd tussen publiek en acteur of
geïnterviewde. Non-fictie vloeit naadloos over in fictie. De toeschouwer wordt op een intense en
doortastende manier getriggerd.
Sven Gatz: ”Als geen ander slaagt Berlin erin het publiek een bijzonder moment te laten doorleven. De
documentaire-aanpak levert een uniek soort theater op. De manier waarop Berlin verschillende disciplines
verbindt, is een toonbeeld van hoe vernieuwend Vlaamse podiumkunsten kunnen zijn”.
Berlin was dit jaar te zien op grote festivals waaronder KunstenFestivaldesArts met ZVIZDAL - Holoceen [#6]
– 2016 [Chernobyl - so far so close], een filmisch portret over twee mensen in een spookstad. Een verhaal
over eenzaamheid en overleving, als gevolg van een mislukt atomisch experiment. Een andere productie,
‘Perhaps All The Dragons’ was onlangs te beleven op TAZ. Er worden een aantal thema’s samengebracht in
dertig verschillende verzamelde verhalen in zeventien talen. Acteurs vullen niet-acteurs aan. Beide
producties zijn nog te zien binnen en buiten Europa.
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Berlin drukt graag dank uit met een iconisch beeld:

©Berlin
Achtergrondinformatie
Cultuurprijzen Vlaanderen 2015
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 10.000 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.
www.cultuurprijzen.be
berlinberlin.be
@BERLINberlin_be
Theaterfestival 2016
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