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Van Grembergen hervormt de Vlaamse Cultuurprijzen
Vlaams Minister van Cultuur Paul Van Grembergen heeft deze week het
nieuwe reglement ‘Vlaamse Cultuurprijzen’ goedgekeurd. Belangrijkste
vernieuwingen aan de Prijzen zijn: de introductie van vijf nieuwe
prijzen, waaronder de prijs ‘Algemene Culturele Verdienste’. Om het
hele culturele veld te bestrijken werd eveneens de Prijs voor de
Vrijwilliger, de Prijs voor Muziek, de Prijs voor Podiumkunsten en
de Prijs voor Film in het leven geroepen. De uitreiking zal
bovendien gebundeld worden in een cultureel evenement dat zal
plaatsvinden in de Bourla te Antwerpen op 1 maart 2004. Op die
manier wordt de symbolische waarde van deze Prijzen beter onder de
aandacht gebracht.
De Vlaamse Cultuurprijzen zijn de officiële erkenning vanwege de
Vlaamse Gemeenschap aan organisaties of personen die door hun
artistieke activiteit, hun bijzondere prestatie of verdienste die
zichtbaar was het afgelopen jaar, de Cultuur in Vlaanderen mee kleur
gegeven hebben. De hervorming die Minister Van Grembergen nu
doorvoert (vanaf 2003) heeft als doel de beeldvorming rond de
prijzen te versterken en de aandacht te verhogen voor cultuur in de
samenleving.
Prijzen
Volgende prijzen zullen voortaan toegekend worden:
De Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor:
- Algemene Culturele Verdienste
- De Vrijwilliger
- Podiumkunsten
- Muziek
- Beeldende Kunst
- Cultureel Erfgoed
- Film
- De driejaarlijkse literatuurprijzen: Toneelliteratuur (2003),
Kritiek en Essay (2003), Poëzie (2004), Jeugdliteratuur (2004),
Proza (2005), Vertalingen (2005)
- Architectuur (reeds toegekend) en Vormgeving (afwisselend)
- Strip (de Bronzen Adhemar, tweejaarlijks / toekenning op zaterdag
13 december 2003 om 20.30 uur in De Warande te Turnhout)

Prijsuitreiking op 1 maart 2004
Er werd naar gestreefd om alle prijzen samen uit te reiken op een
cultureel media-evenement. CultuurNet Vlaanderen zal deze eerste
uitreiking coördineren met de medewerking van een aantal partners
uit het culturele veld.
Procedure
Een systeem van publieke nominaties wordt ingevoerd, met
uitzondering van de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste. Een
jury, aangeduid door de Minister van Cultuur, zal tijdens twee
vergaderingen een shortlist samenstellen van kandidaten, die
uiteindelijk moet leiden tot drie genomineerden.
Zowel een organisatie als een persoon kan in aanmerking komen door
een artistieke activiteit, een bijzondere prestatie of een
verdienste die zichtbaar was tijdens het voorbije jaar. Wel kan het
ruimere oeuvre of de historiek in rekening gebracht worden. De prijs
van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste slaat
evenwel altijd op een loopbaan, een oeuvre of een verdienste voor
het brede culturele veld gedurende meerdere jaren.
Een aantal weken voor de uitreiking worden de genomineerden door de
Minister bekend gemaakt. Tijdens de uitreiking op 1 maart wordt de
uiteindelijke laureaat bekend gemaakt.
Meer info betreffende het reglement van de prijzen:
www.vlaanderen.be/cultuur
Info: Koen.Jongbloet@vlaanderen.be , woordvoerder (02/553 23 11)
www.paulvangrembergen.be

