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VLAAMSE CULTUURPRIJS VOOR AMATEURKUNSTEN 2015
voor
Zinneke Parade
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor AMATEURKUNSTEN 2015
uitgereikt aan de Zinneke Parade. De laureaat ontvangt een bedrag van 10.000 euro. De jury is onder de
indruk van de multidisciplinariteit van de Zinneke Parade en honoreert de inspanningen om via samenwerking
over alle grenzen heen een kwalitatief hoogstaand artistiek product af te leveren.
Een mengelmoes van leeftijd, afkomst, taal, sociale positie en culturele identiteit zijn de ingrediënten van
de collectieve dynamiek waarmee de Zinneke Parade zowel maatschappelijk als artistiek een meerwaarde
creëert in de complexe leefwereld van Brussel. Gemeenschapsvorming door kunstbeoefening, ofwel samen
kunst maken, is een kernwaarde van amateurkunst. Daarom wil de jury niet enkel de mensen van de
organisatie, maar ook de vele honderden vrijwilligers/ kunstenaars van de Zinneke Parade in de spotlight
plaatsen. De Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten 2015 werd uitgereikt tijdens het slotevenement van
de Week van de Amateurkunsten in Bozar.
Myriam Stoffen, directrice Zinneke Parade: "De Cultuurprijs komt als een volstrekte verrassing, pal in de

laatste rechte lijn van onze 9e editie. Wat ons betreft gaat de prijs naar de vele honderden partners,
kunstenaars en deelnemers die zich met hart en ziel inzetten voor een cultuur van samenwerking. Het is
een hart onder de riem, zeker in deze woelige tijden waarin de kunst van confrontatie met het verschil
meer dan ooit hoog op de agenda staat."
“Als geen ander slaagt de Zinneke Parade erin keer op keer vele honderden mensen samen te brengen. Over

alle verschillen heen en met tonnen verbeelding maken ze samen kunst en zijn ze creatief solidair.”
:verduidelijkt Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.
De Zinneke Parade bestaat al sedert 2000. Dit spektakel is toe aan zijn negende editie en lokt duizenden
mensen van binnen en buiten de hoofdstad. Deelnemers komen samen in zinnodes: groepen uit
verschillende Brusselse buurten, verenigingen, scholen, instellingen, ateliers, jeugdhuizen, culturele centra,
muziek- en dansgroepen. Een zinnode werkt anderhalf jaar samen aan de creatie van een artistiek project
rond het thema van de parade. Doorheen een proces van een jaar ontwikkelt elke zinnode in samenwerking
met een artistiek team een eigen dramaturgie. Deze dramaturgie is het resultaat van een unieke
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participatieve creatie die vorm krijgt in de vele gratis artistieke workshops. 24 Zinnodes vormen samen de
Zinneke Parade.
Week van de Amateurkunsten
De Week van de Amateurkunsten is een jaarlijks evenement die het het Forum voor Amateurkunsten
opzet. De week loopt dit jaar van 29 april tot en met 8 mei 2016 en omvat alle kunstdisciplines. Overal in
Vlaanderen en Brussel wordt kunst in de vrije tijd in de spotlights gezet.
Het Forum voor Amateurkunsten is een overlegcentrum en deskundig aanspreekpunt voor en over de
amateurkunstensector in Vlaanderen. Het Forum biedt ondersteuning, treedt op als brugfiguur in een
breed netwerk en vergroot de onderlinge samenhang binnen de sector. Samen met de landelijke erkende
amateurkunstenorganisaties gaat het Forum voluit voor het bevorderen van kunstbeoefening.
www.wak.be
www.amateurkunsten.be

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
Achtergrondinformatie
 Zinneke Parade 2016: 21 mei 2016 15u thema Fragil www.zinneke.org
 persserver met beeldmateriaal en documentatie: digitale postkaart en hoge resolutiefoto (credits
Mirjam Devriendt)
 Filmpje op het YouTube-kanaal (beschikbaar na de uitreiking)
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