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Maarten Van Cauwenberghe wint Vlaamse Cultuurprijs voor
Cultureel Ondernemerschap 2015
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz tijdens het Colloquium voor Cultuurmanagement de
Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Ondernemerschap 2015 uitgereikt aan Maarten Van Cauwenberghe. De
jury looft de laureaat als rolmodel voor jonge kunstenorganisaties. Maarten Van Cauwenberghe leidt Voetvolk
en slaagt erin op overtuigende wijze groot te zijn in binnen- en buitenland. Het colloquium van Universiteit
Antwerpen had als thema ‘Samenwerken in een lokaal ecosysteem: de culturele factor.’
Uitgroeien tot een groot gezelschap lijkt voor deze generatie onmogelijk, maar daar weet Van
Cauwenberghe creatief mee om te springen. Als veelzijdige kunstenaar zet hij veel talenten naast mekaar
in en bulkt hij van ondernemingszin en ondernemerschap in een kleine structuur. Naast subsidies is hij
altijd op zoek naar eigen middelen. Als componist-muzikant weet hij als geen ander de noden in te schatten
en is hij uitgegroeid tot een zeer sterk zakelijk leider die ook nog tourmanager is, dj en zo veel meer. De
keuze voor het ongewone en het lef om steeds opnieuw voor iets nieuws te kiezen, maken hem tot een
voorbeeld. Sven Gatz: “Ik wil graag dit soort ondernemerschap in de kunstwereld daadwerkelijk

aanmoedigen. Maarten Van Cauwenberghe kan als cultuurondernemer heel wat inspiratie geven aan andere
organisaties in de zoektocht naar aanvullende financiering, één van de speerpunten van mijn beleid.”
Voetvolk maakt op regelmatige basis nieuwe voorstellingen die uitgebreid op tournee gaan. Oudere
producties blijven op de agenda staan. In 2015 speelde Voetvolk 76 shows. Deze zomer brengt het gezelschap
op het Festival van Avignon de première van de nieuwe creatie ‘We're pretty fuckin' far from okay’.

Maarten Van Cauwenberghe : “Het zoeken naar een nieuw, alternatief businessmodel voor een hedendaagse
danscompagnie is één van de doelen van de organisatie.” Dat weerspiegelt zich in de hele aanpak: ze bouwt
niet aan een structuur omwille van de structuur maar aan een flexibele compagnie, die werkt in een
omgeving van verwantschappen en die groeit en krimpt naar het ritme van de projecten.
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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
Lees
www.cultuurprijzen.be
Colloquium van het Bilsen Fonds voor Cultuurmanagement van Universiteit Antwerpen
Maarten Van Cauwenberghe
Voetvolk
Filmpje van de laureaat op het YouTube-kanaal van de Cultuurprijzen Vlaanderen
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