PERSMEDEDELING
Embargo tot 17 nov 2016 – 10u

DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

Cinemaximiliaan

bekroond met
Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk 2015
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel
volwassenenwerk 2015 uitgereikt aan Cinemaximiliaan. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden
en een bronzen kunstwerk. De uitreiking vond plaats tijdens de jaarlijkse Trefdag van Socius.
Cinemaximiliaan is een pop-upcinema voor en door mensen op de vlucht. Dit project werd op initiatief van
Gwendolyn Lootens en Gawan Fagard opgericht naar aanleiding van de vluchtelingencrisis in 2015. De naam
verwijst naar het Maximiliaanpark in de Brusselse Noordwijk waar op dat moment meer dan duizend
mensen verbleven in afwachting van registratie bij de Dienst Vreemdelingenzaken en Fedasil.
Inmiddels is Cinemaximiliaan doorgegroeid tot een vrijwilligersorganisatie die filmvertoningen, debatten,
optredens en uitstappen organiseert in opvangcentra voor vluchtelingen, culturele instellingen en bij
mensen thuis. Kortom, Cinemaximiliaan creëert ontmoetingsplaatsen, of zoals de oprichters het
verwoorden: “een ‘woonkamer’ die nooit te klein is, waar altijd tijd is voor nieuwe mensen, ideeën en
initiatieven.”
“Van een antwoord op een acuut maatschappelijk probleem, oversteeg Cinemaximiliaan die lokale stedelijke
context en stapte de organisatie in een groter verhaal van gangmakers en voortrekkers, cultuur, diversiteit
en gemeenschapsvorming. Dankzij de inzet van geëngageerde trekkers en vrijwilligers, groeide
Cinemaximiliaan tot een wijd vertakte, duurzame en kwalitatieve organisatie. Cinemaximiliaan staat
symbool voor vele honderden, zeer verscheiden initiatieven die autonoom, van onderuit, wars van
gevestigde, gesubsidieerde structuren de samenleving mee maken”, zo stelt het juryrapport.

“De gedrevenheid en inzet van Cinemaximiliaan is lovenswaardig. Geboren als een hartverwarmend idee,
versterkt en inspireert de organisatie dankzij haar enthousiasme heel de samenleving.” aldus Sven Gatz,
Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel.
De jury wil graag oproepen tot verbindende samenwerkingen tussen alle actoren in het sociaal-culturele
veld: organisaties, sociaal-cultureel werkers, vrijwilligers, professionals, beleidsmakers en overheden…
De initiatiefnemers ontvangen deze prijs met warme dank en delen die met alle nieuwkomers. De Vlaamse
Cultuurprijs is een symbolische boodschap die aangeeft dat er ook een cultureel luik nodig is om
nieuwkomers een plaats te geven in de maatschappij. ”De prijs betekent voor ons een erkenning van het

feit dat integratie niet enkel verloopt via het vervullen van basisbehoeften. Door Cinemaximiliaan hebben
we in de praktijk ondervonden hoe primair de nood is aan bewogen zijn en bewogen worden, aan warme
uitwisselingen, diepgaande inhoud, en dit zeker voor mensen die zich in een precaire situatie bevinden.
Films en kunst zijn in die zin een katalysator om met elkaar in contact te komen, cultuur uit te wisselen en

pagina 1 van 3

een debat op gang te brengen, een open netwerk te vormen zonder grenzen of afbakeningen. Het begint
met het creëren van een sfeer van vertrouwen die op een duurzame en individuele manier wordt
opgebouwd en onderhouden. In deze sfeer kan positieve motivatie omgezet worden in concrete actie,
waarbij de persoonlijkheid van éénieder centraal staat. Zo krijgen vele nieuwkomers verrassende
invalshoeken op het verderzetten van hun studie- of beroepsaspiraties, het heropbouwen van hun
waardigheid en sociale interactie en het openen van levensperspectieven in een nieuw thuisland.”
De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs Sociaal-Cultureel volwassenenwerk 2015 vond plaats tijdens de
jaarlijkse Trefdag die Socius, het steunpunt sociaal-cultureel volwassenenwerk, organiseert als inspiratieen ontmoetingsevenement. Acteur en schrijver Dimitri Leue was die dag gastheer.

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 beeldhouwwerk
‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
www.cultuurprijzen.be
#cultuurprijzen
@deptCJSM
Coordinatoren van Cinemaximiliaan:
Gawan Fagard (°1985), kunsthistoricus, filmprogrammator en recensent. Hij doctoreert momenteel aan de
Ludwig-Maximilians-Universität in München en de Vrije Universiteit Brussel.
Gwendolyn Lootens (°1981), beeldend kunstenaar en documentairemaker. Ze studeerde aan Sint-Lucas Gent,
Gerrit Rietveld Academie Amsterdam, RITS Brussel en nam deel aan de WIELS-residentie.

Cinemaximiliaan vrijwilligers:
Terry, accountant (BE), Quinten, filmmaker (BE), Dirk, communications manager (BE), Ayham, aid worker
and international relations student (SY), Louay, aid worker and film student (SY), Lubnan, shoemaker and
actor (IQ), Ayman, nurse and dancer (PS), Shamsia, social worker (AFG), Ali, journalist (AFG), Reza, graphic
designer (AFG/IRN), Batul, teacher (AFG/IRN), Anne-Marie, visual artist (BE), Abdullah, cook (IQ), Bassel, sound
designer (SY), Daphne, filmmaker (NL), Anna, language teacher (BE), Frederike, social worker (BE), Sheri,
labourer (AFG), Lotte, filmmaker (BE), Agata, curator (PL), Aukje, artist (NL), Elke, journalist (BE), Karar, truck
driver (IQ), Abbas, barber (IQ), Gailan, airconditioning technician (IQ), Yusur, geometry student (IQ), Javid,
photographer (AFG), Deyaa, graphic designer (IQ), Mohammed, dancer (PS), June, sociology student (SGP),
Hala, social geography student (LBN), Adrian, human right’s activist (MX), Mohammed, visual artist (IQ),
Emma, artist (NL), Marie-Laurence, social worker (BE), Mahmood, student (AFG), Ghulam, student (AFG),
Sandra, filmmaker (NL), Ruchira, translator (IN), Ben, computer scientist (BE), Korneel, photographer (BE),
Saif, musician (IQ), Fanny, social worker (BE), Katrijn, social worker and filmmaker (BE), Ali, painter (IQ), Ella,
student architect (BE), Azmi, engineer (SY), Constance, student juriste (BE), Tareq and Ahmed, airconditioning
technician (IQ), Maria, international affairs officer (SY/SE), Katrien, curator (NL), Flo, filmmaker (BE),
Cathérine, artist (BE), Annemie, tour manager and teacher (BE), Lisa, visual artist (BE), Kym, artist (UK), Mehdi,
journalist (MAR/BE), Haider, musical instrument maker (IQ), Shadan and Nagham, teachers and social
workers (SY), Shalan, musician and composer (SY), Nedjma, dramaturge (AL/BE), Joëlle, landscape architect
and social worker (BE), Hanana, social worker (MAR/BE), Ophélie, social worker (BE), Ahmed, veterinary (IQ),
Firas, monteur (IQ),…
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Achtergrondinformatie
www.cinemaximiliaan.com
Video over Cinemaximiliaan: https://vimeo.com/187973757
Facebook: www.facebook.com/cinemaximiliaan
You Tube clip (online na embargo) en persserver
_________________________________
Persinfo
Eva Vanhengel
woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven Gatz
+32 476 51 21 07
eva.vanhengel@vlaanderen.be
Jill Everaerdt
persattaché Departement Cultuur, Jeugd, Sport, Media
+32 492 34 85 56
jill.everaerdt@cjsm.vlaanderen.be
Cinemaximiliaan
Gawan Fagard & Gwendolyn Lootens
+32 484 81 78 33
cinemaximiliaan@gmail.com

Tussen 13-16 november 2016, net voor de uitreiking van deze prijs, organiseert Cinemaximiliaan een 4-daagse
tournee met de film SONITA van de Iraanse documentairemaakster Rokhsareh Ghaem Maghami. De film
wordt vertoond in verscheidene opvangcentra voor vluchtelingen in België, waar de vrijwilligers van
Cinemaximiliaan en de filmmaker met nieuwkomers debatten, ontmoetingen en workshops zullen voeren
rond de film.
Trailer https://www.youtube.com/watch?v=B47MbpPuz7A
Sonita’s “Brides for Sale” https://www.youtube.com/watch?v=n65w1DU8cGU
meer info: http://www.wmm.com/sonita/
SYNOPSIS:
De 18-jarige Sonita, een Afghaanse vluchteling zonder verblijfsvergunning in Teheran, droomt van een carrière
als rapper. Maar vrouwen mogen in Iran helemaal niet zingen en als bruid is ze 9000 dollar waard. Spannend
verslag van een tocht vol tegenslag en succes – een tocht waarin Sonita met artistieke vuist haar vrijheid bevecht.
SONITA TOUR
13-16 november 2016:
-13/11-11am: SONITA + Workshop in opvangcentrum LUBBEEK
-13/11-4pm: Workshop in opvangcentrum HOUTHALEN-HELCHTEREN
-13/11-7pm: SONITA + Q&A with ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI in opvangcentrum HOUTHALEN-HELCHTEREN
-14/11-6pm: SONITA + Q&A met ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI in CINEMA GALERIES, Brussel
- 15/11-9:30am-2pm: studiedag met FARZANEH DAVOODI en ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI in CENTRE EXIL en
RESEAU MARIAGE ET MIGRATION, Brussel
- 15/11-6pm: SONITA + Q&A met ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI in opvangcentrum POELKAPELLE
-15/11-8pm: Workshop in opvangcentrum POELKAPELLE
-16/11-2pm: Workshop in opvangcentrum GENT “RENO”
-16/11-5pm: SONITA + Q&A with ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI in opvangcentrum GENT “RENO”
-16/11-7pm: THE LAND OF THE ENLIGHTENED van PIETER-JAN DE PUE + Debat met PIETER-JAN DE PUE, FARZANEH
DAVOODI, ROKHSAREH GHAEM MAGHAMI, ALI AND SHAMSIA AHMADI NEJAT en OBAIDULLAH KARIMY in CC Belgica,
Dendermonde ism. opvangcentrum Dendermonde.
Gelieve direct met Cinemaximiliaan contact op te nemen indien u één van deze evenementen wilt bijwonen.
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