PERSMEDEDELING
SVEN GATZ
VLAAMS MINISTER VAN CULTUUR, MEDIA, JEUGD EN BRUSSEL
Maandag 19 oktober 2015

Sam Louwyck wint Vlaamse Cultuurprijs
voor Film 2014
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Film 2014
overhandigd aan acteur, danser, choreograaf en zanger Sam Louwyck tijdens de Avond van het
Filmberoep op het Film Fest Gent. Sam Louwyck springt in het filmlandschap al jaren in het oog
door zijn veelzijdigheid en unieke stijl. Hij is een internationale ambassadeur voor Vlaams talent. De
uitreiking vond plaats aan het einde van een inspiratiedag voor organisaties in het veld van de
filmvertoning. De dag over publiekswerking met als titel 'Het publiek van morgen' was een initiatief
van Creative Europe Desk Vlaanderen, het Vlaams Audiovisueel Fonds en Film Fest Gent.
De jury stelde Sam Louwyck voor omwille van zijn kosmopolitisch karakter. Hij speelt niet enkel
in producties van over de taalgrens, maar ook in internationale parels en is meertalig. Bovendien
maakt hij steeds artistiek doordachte keuzes. Zijn loopbaan getuigt van coherentie op het vlak
van kwaliteit. Denk maar aan ‘Rundskop’, ‘Het vijfde seizoen’, ‘Ex Drummer’, ‘Any way the wind
blows’ … De acteur heeft een heel eigen parcours afgelegd. Zijn professionele ervaringen als zanger,
danser en choreograaf neemt hij probleemloos mee als acteur en dat maakt zijn stijl uniek. Zijn
lichaam, houdingen en bewegingen vertellen meer dan dialogen. Hij sloopt de schotten tussen
disciplines, toont aan dat dit loont, en dat het een verrijking vormt voor de filmwereld.
Vorig jaar in Cannes sleepte de Italiaans/Zwitsers/Duitse coproductie ‘Le Meraviglie’ van Alice
Rorhwacher de Grand Prix van de jury in de wacht. De film was verre van een toevalstreffer.
Louwyck speelt een koppige, egoïstische, maar ook gevoelige en zorgzame vader van vier kinderen,
die tracht zijn gezin veraf te houden van de moderne wereld. In de film komt de acteerstijl van
Sam Louwyck perfect tot zijn recht.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Sam Louwyck is van alle markten thuis. Hij is danser,
choreograaf en zanger. Die bagage weet hij op een subtiele manier te incorporeren in zijn
personages als acteur en hij schittert daarmee in hoofd- en bijrollen, in Vlaamse en internationale
filmproducties.”

Film Fest Gent

Het 42e Film Fest Gent loopt van 13 tot 24 oktober 2015. Het filmfestival biedt een waaier van 111
uiteenlopende langspeelfilms aan. Er is een focus op UK cinema en er vinden verschillende
concerten, panels en talks plaats. Het festival pakt dit jaar opnieuw uit met bekende internationale
gasten zoals Colin Farrell, Hirokazu Koreeda, Pablo Larraín, Thomas Bidegain en Alan Silvestri.
Sam Louwyck is tijdens Film Fest Gent te zien in ‘Brak’, ‘Les Cowboys’, ‘D’Ardennen’ en ‘Bevergem’.
Meer info: www.filmfest.be

Cultuurprijzen Vlaanderen 2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur een persoon
of organisatie die het voorbije jaar een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het
cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen Vlaanderen maken de laureaat bekend op een
belangrijk evenement van de sector waar zowel de sector als de winnaar aandacht en waardering
krijgen. Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Vlaamse
Cultuurprijs voor Algemene Culturele Verdienste reserveert de Vlaamse overheid 20.000 euro. Elke
laureaat ontvangt het bronzen beeldje ‘La ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be
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Eva Vanhengel, woordvoerster Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Sven
Gatz, gsm +32 476 51 21 07, eva.vanhengel@vlaanderen.be
Gert Van Tittelboom, woordvoerder Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Vlaamse
overheid, gsm +32 478 395 704, gert.vantittelboom@cjsm.vlaanderen.be
Webserver met draaiboek van de uitreiking, brochure en hoge resolutiefoto van Sam
Louwyck (credits Kris Dewitte): https://cjsm.be/cultuur/downloads-cultuurprijzenvlaanderen-pers
Filmpje van de laureaat op het YouTube-kanaal van de Cultuurprijzen Vlaanderen
(beschikbaar na de uitreiking)

