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Daaan Stuyven wint Vlaaamse Cultuurp
C
prijs
vo
oor Mu
uziek 20
010‐2011
Vlaams minister van
v Cultuur Joke Sch
hauvliege heeft
h
vanda
aag de Prijjs van de Vlaamse
V
Gemeen
nschap voo
or Muziek 2010‐2011
2
u
uitgereikt aan
a Daan Stuyven. Daat gebeurde
e tijdens
de Muzzikantendagg in de Brussselse muzi ektempel Ancienne
A
Belgique. Dee winnaar ontvangt
o
een bro
onzen beeld
dje van Joha
an Tahon een een bedrrag van 12.5
500 euro. D
De jury richtte haar
blik op de genres pop/rock, dance, weereldmuziekk, funk, blu
ues, soul, aalternatief voor de
periodee 2008‐2010
0. De Muziikantendagg is hét onttmoetingsm
moment vooor muzikan
nten, dit
jaar voo
or de tiende
e keer georrganiseerd d
door Poppu
unt.
Daan Sttuyven (°19
969) begon zijn muzikkale carrière
e eind jaren tachtig oop het podium van
Humo’ss Pop Poll met
m de groe
ep Citizen KKane, maar verwierf de jaren daaarna meer faam
f
als
ontwerp
per van hoeezen dan als muzikant . Pas toen hij
h in 1997 Dead Man Ray mee oprichtte,
begon er echt waat te bewe
egen. Naastt de cultstaatus die De
ead Man RRay verwierf, bleef
Stuyven
n flirten meet zijn voorliefde vooor popmuzie
ek. Zijn soloproject D
DAAN was een
e snel
stijgend
d succes, meet Swedish Designer
D
Drrugs als eerrste grote hiit.
De Vlaaamse Cultuurprijs voor Muziek kkan uitgereikt worden aan een ppersoon (m
muzikant,
dirigentt, organisattor…) of een
e
organissatie voor een opme
erkelijke prrestatie tijd
dens de
voorbijee periode. Voor
V
deze editie
e
bekeeek de jury de genres po
op/rock, da nce, wereld
dmuziek,
funk, blues, soul, alternatief voor de peri ode 2008‐2
2010.
“Het is maar muzziek. Het iss maar vibrrerende luccht. Maar als
a het lekkker klinkt en
e goed
gebrach
ht wordt, kaan het iederr moment vvan de dag opfleuren”,
o
zegt het juuryrapport. “Dit jaar
dus geeen organisattie, geen medium
m
of ppublicatie, maar
m
resolu
uut een arti stieke duizendpoot
waar je de voorbije jaren, en dat niet ennkel op de radio, niet om heen kkon. Iemand
d die als
een ech
hte, voltijdsse artiest alle
a aspecteen van zijn stiel onderr de knie hheeft: comp
poneren,
vertolkeen (zingen en spelen) tot en meet de video’’s en de ve
erpakking oof de tegenwoordig
broodno
odige prom
motie (of zelffs wat welggemeende controverse
c
).”
Daan bllijft zichzelff telkens he
eruitvinden:: “Van avan
nt‐garde of jazzy,
j
over stuwende disco en
hete eleectro, tot pure
p
pop of catchy chhanson in de
d beste co
ountry of crrooner trad
ditie. (…)
Toch is hij er na zijn eerste so
olosuccesseen en disco‐excessen in geslaagd om toch weer
w
een
nieuwe Daan uit tee vinden: de
e spitsvond ige zanger die
d met zijn
n albums ‘M
Manhay’ en nu weer
‘Simple’’ het verleid
delijke lied laat
l
primereen.”

Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Zelden iemand gezien die zo makkelijk van
genre verwisselt als Daan. En hij doet het altijd met overtuiging, sterke teksten en
aanstekelijke nummers: Housewife heeft waarschijnlijk al alle feestzalen en fuiven in
Vlaanderen in vuur en vlam gezet.”
Daan ontving de Cultuurprijs voor Muziek uit handen van Vlaams minister van Cultuur Joke
Schauvliege in de Ancienne Belgique tijdens Muzikantendag, het landelijke evenement
van Poppunt. Pop‐ en rockartiesten van alle slag konden een hele dag lang hun kennis
bijspijkeren over allerlei aspecten van het muziek maken. Ze konden technieken bijschaven,
advies inwinnen, feedback krijgen op hun tracks van doorgewinterde professionals, een
professionele fotoshoot ondergaan, enz. Meer info: www.muzikantendag.be
Cultuurprijzen ‘nieuwe stijl’
Vanaf het seizoen 2010‐2011 worden de Cultuurprijzen Vlaanderen ‘nieuwe formule’
uitgereikt. De vernieuwing kwam er na een evaluatie i.s.m. een aantal sectorale
steunpunten. Een jury van deskundigen lauwert een persoon of organisatie die het voorbije
seizoen een opmerkelijke bijdrage heeft geleverd aan het cultuurlandschap in Vlaanderen.
De laureaat van de Cultuurprijs wordt gevierd op een evenement van de sector. Zowel de
sector als de winnaar krijgen zo meer aandacht en waardering.
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
ook een bronzen beeldje van kunstenaar Johan Tahon.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuur

