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Stad Genk wint Vlaams Cultuurprijs
voor Lokaal Cultuurbeleid
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
Lokaal Cultuurbeleid 2011‐2012 uitgereikt aan Stad Genk. Dat gebeurde vandaag aan het slot van de
LOCUStoer voor bibliotheken, cultuur‐ en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid in cc Berchem.
De prijs bekroont Stad Genk omdat ze de voorbije jaren enkele krachtige culturele sites deed
verrijzen: de bibliotheek en het cultuurcentrum C‐mine. Aan de LOCUStoer met als centraal thema
‘Naar een duurzaam lokaal cultuurbeleid’ namen een 200‐tal mensen deel.
De bibliotheek van Genk, een monumentaal kubusvormig ‘glazen huis’ op het vernieuwde stadsplein,
werd in 2008 ingehuldigd. De markante bibliotheek is van de hand van de Franse architect Claude
Vasconi. Het gebouw is het resultaat van een sterke visie op toegankelijkheid en transparantie. De bib
beschikt over een speelse en inspirerende jeugdafdeling met een voorleestheater, een studeerruimte,
een uitgebreide muziekafdeling, een pc‐lokaal, tentoonstellingsmodaliteiten, een polyvalente zaal en
een ruime leeszaal. Genk zette met een hele reeks initiatieven haar nieuwe bibliotheek snel op de kaart.
Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan de heemkring, de toeristische dienst en een leescafé. Een
sterk staaltje van integraal beleid.
Het nieuwe cultuurcentrum op C‐mine, een beschermde historische mijnsite in Winterslag, beschikt
over twee podiumzalen en een volwaardige tentoonstellingsruimte. Een uniek verhaal in een
indrukwekkend industrieel kader, dat wordt versterkt door de andere partners binnen C‐mine: een
kunstenschool, een bioscoopcomplex, een kunstenaarsatelier en ruimtes voor recreatief ondernemen
en coachen. Alle partners brengen een hoogstaand eigen aanbod en bundelen hun kennis in
gezamenlijke innovatieve projecten voor een breed publiek.
De jury getuigt in haar rapport: “Met haar bibliotheek en cultuurcentrum bewijst de Stad Genk dat
vernieuwing en traditie prima samengaan. Er ontstaan boeiende cross‐overs tussen kunst, cultuur,
toerisme en stadspromotie. De twee instellingen slaan bovendien de handen in elkaar voor de
programmering in de bib en ze worden via dezelfde beheersstructuur aangestuurd. Genk bewijst het:
een integraal lokaal cultuurbeleid genereert wel degelijk een grote dynamiek voor de hele
gemeenschap, hoe groot of klein die ook is.”
Vlaams minister van Cultuur Schauvliege: “Zowel de bibliotheek als het cultuurcentrum van Genk zijn in
hun sector inspirerende voorbeelden. Ze settelen zich niet op hun eilandjes maar kijken gedreven over
de muurtjes. Daarbij hebben ze ook het lef om nog verder uit de cocon te breken en met andere
sectoren verwantschap te zoeken. Cultuur is immers het cement van onze samenleving, en dat hebben
ze in Genk goed begrepen.”

LOCUStoer
De LOCUStoer is het jaarlijkse netwerkmoment van het lokaal cultuurbeleid, dat dit jaar in het teken van
een duurzame toekomst staat. Aan de hand van sterke kernvragen, workshops en debat schetst de
LOCUStoer krijtlijnen en uitdagingen en zoekt perspectieven voor een duurzaam lokaal cultuurbeleid. De
netwerkdag is een initiatief van LOCUS, het Vlaams steunpunt voor bibliotheken, cultuur‐ en
gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid.
Meer informatie op de website van LOCUStoer.

Cultuurprijzen Vlaanderen 2011‐2012
Een jury van deskundigen lauwert een persoon of organisatie die het voorbije seizoen een opmerkelijke
bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen. De Cultuurprijzen maken de laureaat
bekend op een belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar aandacht en
waardering krijgen.
Aan een prijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs 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 en www.vlaanderen.be/cultuurprijzen

