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Netsky krijgt Vlaamse Cultuurprijs
voor Muziek 2014 tijdens Music For Life
Vandaag heeft Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz de Vlaamse Cultuurprijs voor Muziek 2014
uitgereikt aan Netsky tijdens Music For Life in De Schorre in Boom. Het nieuws van de laureaat
was al eerder bekend. De oorspronkelijk geplande uitreiking tijdens SOUND/CHECK van Poppunt
kon eind november niet plaatsvinden omwille van de terreurdreiging. Netsky gaf meteen na de
uitreiking ook een verrassingsoptreden voor het aanwezige publiek in De Schorre. De jury
bekroont Boris Daenen – Netsky – omdat hij een jonge talentvolle muzikant is die internationaal
zeer sterk scoort met hedendaagse drum ’n bassgeluiden én met een uitstekende liveshow.
Netsky bevestigde zijn talent reeds als jongeman. De producer/muzikant werd op 21-jarige
leeftijd door Studio Brussel verkozen als ‘Beste Belgische DJ’ en won tal van drum ‘n bass
awards.
Het bezorgde hem nationale erkenning en optredens op bekende zomerfestivals als
Tomorrowland, Dour, Lowlands en Rock Werchter. Deze zomer sloot hij op schitterende wijze
Pukkelpop af met een stomend concert. Ook internationaal brak Netsky door met optredens
wereldwijd.
Het is de eerste keer dat de Vlaamse Cultuurprijs wordt uitgereikt aan een muzikant uit de
dance scene. Ons land is traditioneel sterk in de elektronische muziek (van Front 242 en de New
Beat over Telex naar 2many DJ’s, Milk Inc. en nu Netsky) en de jury beschouwt deze prijs dan ook
als een erkenning van het belang van de dance/elektronica in de nationale popmuziek.
Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz: “Boris Daenen, Netsky, is een fenomeen in de dance

scene. Op en top Belgisch, maar met een ongelooflijke wereldwijde uitstraling. Met zijn
opzwepende muziek krijgt hij hele zalen, pleinen en festivalweides aan het dansen, vanaf de
eerste noten.”

Music For Life
Op 18/12/2015 ging de Warmste Week van Music For Life van StuBru van start. Siska Schoeters,
Linde Merckpoel en nieuwkomer Eva De Roo maken een week lang live radio vanop het
Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Tijdens de Warmste Week draaien ze
verzoekplaten en ontvangen ze honderden Vlamingen die een actie organiseerden voor een goed
doel.
Meer info: www.musicforlife.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

