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Bij de sstart van de
e jaarlijkse Week van de Amateurkunsten (WAK) heeeft Vlaams minister
van Cu
ultuur Joke
e Schauvlie
ege vandaaag de Prijss van de Vlaamse
V
G
Gemeenscha
ap voor
Amateu
urkunsten 2010‐2011
2
uitgereikt aaan Let’s Go
G Urban. Het
H is voor het eerst dat
d deze
prijs wo
ordt toegekend. De winnaar,
w
Leet’s Go Urb
ban, ontvan
ngt een broonzen beeldje van
Johan TTahon en ee
en bedrag van
v 12.500 euro. De WAK
W zelf werd in gangg geblazen met het
muzikaaal erfgoedfe
eest 'Met Toeters
T
en B
Bellen' op meer
m
dan 15
5 locaties inn Tienen.
Traditio
oneel op de laatste zate
erdag van aapril gaat de
e jaarlijkse Week
W
van dde Amateurrkunsten

van start. Voor heet eerst we
erd op dezze hoogdagg voor de amateurkun
a
nstensector ook de
Vlaamsee Cultuurprrijs voor Am
mateurkunstten uitgereikt.
Straatcu
ultuur
Urban een hiphopdaans zijn al jaaren erg po pulair. Omd
dat ze uit de
e straatcult uur komen, duurde
het lan
ng voor dee dansvorm
men aan bbod kwame
en in een kwalitatie f hoogstaaande en
pedagoggisch veran
ntwoorde opleiding.
o
LLet’s Go Urban vulde het gat in de markt in 2009.
Dankzij drijvende kracht
k
Sihame El Kaouuakibi groeide de dansschool op ddrie jaar tijd uit tot
een oveerdonderen
nd succes. Meer
M
dan 8 00 jongeren (12 tot 25
5 j) van meeer dan 60 etnische
achterggronden vind
den de wegg naar de drrie Antwerp
pse locaties: Kavka, TRIXX en VIZIT.
De jury prijst Let’s Go Urban voor
v
de aannpak waarbiij de jonge dansers
d
cenntraal staan. Dans is
een uitllaatklep, maar ook ee
en manier oom zich uit te drukken
n, in alle vrrijheid. Insp
praak en
particip
patie zijn sleeutelwoord
den in de w
werking. Uittgangspunt is wat er bbij hen leeft, in de
ultuur en de
d urban‐ en hiphopsscene. Dat maakt Lett’s Go Urbban bij uitsstek een
straatcu
multiculturele dan
nsschool. On
ndanks hunn talent en geestdrift vonden velle jongeren
n niet de
weg naar de klassieke hiphop
plessen diee ze als te schools
s
of te
t duur ervvaren. De natuurlijk
gegroeide diversiteeit van Let’ss Go Urban toont dat ook de ama
ateurkunsteensector zicch opent
d hedendaaagse samen
nleving.
naar de culturenrijkdom van de
Let’s Go
o Urban is in de eerstte plaats eeen artistiek project. Sihame El Kaaouakibi leggt de lat
hoog en
n wil deze eerste
e
danssopleiding ‘‘urban’ voo
ort uitbouwen. Ze is gooed op wegg om die
ambitie waar te maken.
m
Eind
d 2009 stonnden haar jonge
j
danssers al op hhet podium
m van de
Night O
Of The Prom
ms in Antw
werpen, Ar nhem en Rotterdam.
R
Talent datt anders onder de

korenmaat blijft, komt in deze school wél bovendrijven. Met de Vlaamse Cultuurprijs voor
Amateurkunsten wil de jury de coaches, de vrijwilligers en vooral de vele getalenteerde
jongeren van Let’s Go Urban in het spotlicht plaatsen.
Veelzijdig
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege treedt de jury volmondig bij: “Let’s Go Urban
is een veelzijdig succesverhaal waarin jongeren de kans krijgen om langs een artistieke weg
en via een cultuur die zij kennen, aan hun toekomst te bouwen. De vzw slaagt erin urban arts
op een positieve manier bij alle lagen van de bevolking bekend te maken en hen te
betrekken in haar werking, tot ver over de grenzen van Antwerpen heen.”
Naar aanleiding van de start van de Week van de Amateurkunsten bracht het Forum voor
Amateurkunsten in Tienen ook een staalkaart van kwaliteitsvolle amateurkunsten. In een
regie van vzw Sacred Places betraden toneelcollectief ‘Kranenveld’, harmonie Sint‐Hilarius en
Murga Agrum het podium, gevolgd door ‘Halve maan’ (dans op livejazzmuziek), dj Nyam
Komago, tekst door Maud Van Hauwaert, kinderkoor Kikoti en vj Boemtjak. Daarbovenop
een greep uit ‘MailArtBooks’.
Het grote publiek kan tot 6 mei overal in Vlaanderen en Brussel genieten van dans,
schrijfkunst, theater, zang, beeldende kunst, muziek, enz. met als thema ‘Homemade’.
Meer informatie: www.wak.be
Cultuurprijzen ‘nieuwe stijl’
De Vlaamse Cultuurprijs voor Amateurkunsten sluit de eerste reeks van de Cultuurprijzen
Vlaanderen 2010‐2011 ‘nieuwe formule’ af. 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 wordt telkens 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.
Een nieuwe reeks Cultuurprijzen Vlaanderen (seizoen 2011‐2012) start met de uitreiking van
de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor Algemene Culturele Verdienste tijdens het
Cultuurforum 2020 op vrijdag 1 juni 2012 in CC de Warande, Turnhout.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuur

