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Het gaat om de Prijs voor Algemene Culturele Verdienste
Prijs voor Amateurkunsten
Prijs voor Beeldende Kunst
Prijs voor Cultureel Erfgoed
Prijs voor Cultuureducatie
Prijs voor Cultuurmanagement
Prijs voor Film
Prijs voor Letteren - Jeugdliteratuur
Prijs voor Letteren - Vertalingen
Prijs voor Lokaal Cultuurbeleid
Prijs voor Muziek
Prijs voor Podiumkunsten
Prijs voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk
Prijs voor Vormgeving
De laureaten worden aangeduid door een jury, samengesteld door
de Vlaamse minister van Cultuur. Aan elke prijs is een bedrag van
12.500 euro verbonden.
De uitzondering hierop is de Vlaamse Cultuurprijs voor Algemene
Culturele Verdienste. Deze prijs van 20.000 euro bekroont een
integrale carrière.

V.U.: Christine Claus, Arenbergstraat 9 B-1000 Brussel

De Cultuurprijzen 2011-2012 zijn een blijk van erkenning voor
organisaties of personen die het afgelopen jaar een opmerkelijke
bijdrage hebben geleverd aan het cultuurleven in Vlaanderen.
Elke prijs wordt uitgereikt op een evenement van de sector.

Elke laureaat ontvangt ook een beeld van kunstenaar Philip Aguirre.

'H3ULMVYDQGH9ODDPVH*HPHHQVFKDSYRRU
Meer info op

FXOWXXUSULM]HQEH

/RNDDO&XOWXXUEHOHLG

&&%HUFKHP%HUFKHP

en

ZZZYODDQGHUHQEHFXOWXXUSULM]HQ

© Mirjam Devriendt

'(:,11$$5,66WDG*HQN
De jury kent de Vlaamse Cultuurprijs voor Lokaal Cultuurbeleid toe aan stad Genk omdat het
de voorbije jaren enkele krachtige culturele sites deed verrijzen. De bibliotheek, een monumentaal
kubusvormig ‘glazen huis’ op het vernieuwde stadsplein, werd in 2008 ingehuldigd. Drie jaar
later opende ook het nieuwe cultuurcentrum de deuren op C-mine, de voormalige mijnsite van
Winterslag.
De markante bibliotheek werd getekend door 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 ontwikkelde een hele reeks initiatieven waarmee het haar nieuwe bibliotheek snel
op de kaart zette. Daarnaast biedt het gebouw onderdak aan de heemkring, die wordt beheerd door
een lokale vereniging, de toeristische dienst en een leescafé. Een sterk staaltje van integraal beleid.
Het nieuwe cultuurcentrum op C-mine, een beschermde historische mijnsite, 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.
Met haar bibliotheek en cultuurcentrum bewijst de stad 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.
(Deze tekst is gebaseerd op het juryverslag)

“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.”
Joke Schauvliege, Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
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Filip Strobbe (voorzitter), Rina Cosyns, Paul Gervoyse, Tom Heyvaert, Karen Maes, François Mylle,
Pedro Oosterlynck, Tina Van Bockstal en Rik Van Daele, Wouter Van den Driessche (secretaris)
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