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DEPARTEMENT CULTUUR, JEUGD, SPORT EN MEDIA

VLAAMSE CULTUURPRIJS LETTEREN 2015
voor
LUC CROMHEECKE
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz heeft vandaag de Vlaamse Cultuurprijs Letteren 2015 uitgereikt aan
Luc Cromheecke. Aan de prijs is een bedrag van 10.000 euro verbonden en een bronzen kunstwerk. De
uitreiking vond plaats tijdens de boekvoorstelling 'De tuin van Daubigny', van Luc Cromheecke en Bruno De
Roover en de lancering van de tentoonstellingsprojecten Daubigny-Cromheecke, in Bozar.
Stripauteur Luc Cromheecke (°61) liep school op de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in
Antwerpen. Hij is bekend van onder meer de reeksen Plunk!, Ben de Boswachter, Tom Carbon, Taco Zip en
Roboboy. Heel wat van zijn strips zijn vertaald in het Frans, Spaans, Indonesisch, Deens en Duits. De
stripbladen Robbedoes, Suske en Wiske en Spirou, en de dagbladen De Volkskrant en De Morgen
publiceerden zijn tekeningen. Cromheecke heeft heel wat nominaties en prijzen op zijn naam staan.
“De absurde humor die zo kenmerkend is voor de laureaat spreekt al lang jong en oud aan, ook ver buiten
de landsgrenzen”, stelt de jury.
Sven Gatz: ”Luc Cromheecke lezen is een feest. Het is mij een eer om deze wereldbefaamde striptekenaar

te lauweren”.

In samenwerking met het Nederlandse Van Gogh Museum maakte Luc Cromheecke het boek “de Tuin van
Daubigny” over de 19e-eeuwse schilder Charles-François Daubigny iemand die Van Gogh erg bewonderde.
Cromheecke werkte samen met scenarist Bruno De Roover aan dit verslag over het werk en leven van
Daubigny. Het werk van Daubigny en Cromheecke is later dit jaar en volgend jaar te zien op verschillende
tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
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Luc Cromheecke gaf dit als teken(-ing) van dank, verschenen in Stripgids rubriek “Some silly pictures…”

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.
www.cultuurprijzen.be
#cultuurprijzen
@deptCJSM
Achtergrondinformatie
Stripgids
Van Gogh Museum
Jakob Smitsmuseum
You Tube clip en persserver
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