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Dames en heren,

De meesten van u hebben al een stevige studiedag achter de rug. Hopelijk gaat
u straks met veel inspiratie en ‘goesting’ naar huis om cultuureducatie nog
krachtiger op de kaart te zetten van uw eigen stad of gemeente. Deze
Inspiratiedag is slechts één in een rij van vele initiatieven, die we in Vlaanderen
nemen om de kwaliteit en diversiteit van het rijke cultuureducatieve landschap
nog meer te stimuleren. Vraag en aanbod goed prikkelen en afstemmen &
competenties van de begeleiders aanscherpen zijn daarbij een constante. Het
zijn niet voor niets belangrijke bakens in het beleidskader dat minister
Schauvliege samen met haar collega‐minister van Onderwijs en Jeugd hierover
opstelde.

Groeien in cultuur vatte de visie en intenties in cultuureducatie voor kinderen
en jongeren samen. Nu is er ook Doorgroeien in cultuur, waarin we de talrijke
inspanningen en mogelijkheden voor volwassenen onder de aandacht brengen.
Net als bij haar voorganger richten we de schijnwerpers op het vele dat al
gebeurt, maar geven we ook aanzetten voor ‘wat nog meer, beter of anders
zou kunnen’. Een handige leidraad dus, én een warme uitnodiging naar al wie
zich wenst te engageren voor sterke cultuureducatie, een leven lang.
Naast de beide nota’s hebben we de Veldtekening cultuureducatie opgesteld,
het profiel van de cultuureducator geschetst, en de ExpertiseNetwerken
CultuurEducatie opgericht. Die komen stilaan, na hun startperiode, op volle
snelheid.
Tegelijk moeten we enkele bakens uitzetten voor de toekomst. Zo zijn we erg
nieuwsgierig naar de conclusies van de commissie ‘Groeien in cultuur’. Op de
laatste editie van het Cultuurforum 2020 in mei maakte u kennis met de
resultaten van de screening van de regelgeving, vandaag hebt u het
kwaliteitskader gezien, en kon u feedback geven. In afwachting van de
definitieve resultaten, engageert de minister zich alvast om, op basis van de
input van de commissie, een handig instrument en een methodiek te laten
ontwerpen die organisaties kan helpen bij hun dagelijkse werking.

Dames en heren
Dit alles doen we om cultuureducatie nog meer te ondersteunen. We hebben
vandaag de dag al bijzonder veel boeiende initiatieven en inspirerende
praktijken.

De

jaarlijkse

Prijs

van

de

Vlaamse

Gemeenschap

voor

Cultuureducatie is daarvoor een bekroning. Tegelijkertijd is het een
uithangbord. De prijs geeft een gezicht aan een sector‐die‐er‐geen‐is, of die zo
breed gaat dat zij verweven zit in elk segment van het bredere culturele veld en
daardoor soms onderbelicht blijft. Maar hoe verscheiden en alomvattend
cultuureducatie ook mag lijken, ze is – bewust of onbewust – het kloppende
hart van heel wat organisaties en werkingen.
En de laureaat van dit jaar kan getuigen hoe relevant en noodzakelijk
cultuureducatie is. Leren in en door cultuur, verrijkt mensen en geeft hen de
kracht om zichzelf te zijn tussen anderen, in een wereld van verandering. Met
al de talenten, meningen, ideeën, verwachtingen… en in de verschillende talen
of expressievormen waarover ze beschikken. Of dat nu met woorden, geluiden,
beelden of een combinatie van dat alles is. Het is een kunst op zich om mensen
daarin te stimuleren, te prikkelen, te begeleiden tot ze versteld staan van
zichzelf.
De winnaar van de Prijs voor Cultuureducatie 2012‐2013 slaagt daarin op een
bijzonder mooie en authentieke manier. De organisatie in kwestie is een jonge

ster aan het firmament, maar schittert daarom niet minder ambitieus of
gepassioneerd. In hun naam én in hun activiteiten leeft de stem van de diverse
en complexe samenleving van vandaag en al wat haar bezighoudt. Een
krachtige stem op de jeugdige tonen en ritmes van de straat, op maat van de
actualiteit. Ze reikt de hand naar jongeren die bruisen van de energie,
gevoelens en gedachten en leert ze die om te zetten in talige brouwsels die
levendige muziek vormen en aanzetten tot dansen. En dat onder de
begeleiding van grote voorbeelden die het slammen, rappen en dichten in de
vingers zitten hebben.
Dames en heren, … de winnaar van de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
Cultuureducatie 2012‐2013 is geworden: URBAN WOORDEN!
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