Persmededeling
JOKE SCHAUVLIEGE
VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR
Vrijdag 14 juni 2013

Muntpunt ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor
Lokaal Cultuurbeleid voor het project I BOOK YOU
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft vandaag de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
voor Lokaal Cultuurbeleid 2012‐2013 uitgereikt aan Muntpunt voor het project I BOOK YOU. Dat
gebeurde aan het einde van de LOCUStoer, hét netwerkmoment voor lokaal cultuurbeleid, dat een
300‐tal deelnemers naar het cultuurcentrum De Grote Post in Oostende lokte. De jury looft de
originele en toegankelijke manier waarop Muntpunt met het project laaggeletterdheid in de kijker
zette.
Muntpunt, nieuw informatiecentrum en belevingsbibliotheek op het Muntplein in Brussel, opent pas op
7 september 2013. Dat hield hen niet tegen om een heel voorjaar aandacht te vragen voor boekenliefde
en laaggeletterdheid met het project I BOOK YOU. Deze ‘vitrine‐expo’, achter de ramen van het gebouw,
toonde van februari tot april de collectie ‘Doedemee: 100 Book Covers To Fight Illiteracy’. De nieuwe
boekkaften waren het werk van 100 ontwerpers uit 28 landen. Wie het gratis nummer 0800 96 801
belde, kon tijdens het kijken ook uitleg over de artiest en een boekfragment in het Nederlands of het
Frans horen. Naast de expo ging Muntpunt op zoek naar partners en samenwerkingsverbanden overal in
Brussel, met acties rond literatuur en ongeletterdheid tot gevolg.
Het project I BOOK YOU junior daagde alle Nederlandstalige scholen in Brussel uit om in de klas een
jeugdboek voor te lezen en samen een nieuwe kaft te ontwerpen. Het werk van 4.000 leerlingen uit 200
klassen in 75 scholen is verbluffend en nog tot 30 juni te bewonderen achter de ramen van Muntpunt.
Alle deelnemers waren uitgenodigd naar het openingsevenement van 3 mei. 250 mensen, waaronder
enkele bekende jeugdauteurs, lazen tijdens een voorleespicknick op het Muntplein uit een jeugdverhaal
voor. Voor 3.000 Brusselse scholieren een warme namiddag, in alle betekenissen van het woord.
“Muntpunt zette op een originele en toegankelijke manier – met weinig meer dan een etalage –
laaggeletterdheid in de kijker. De verwachtingen zijn dan ook hooggespannen: wat wordt dat straks mét
een gebouw? Hopelijk zet dit project de toon voor de verdere samenwerking en inbedding in het lokaal
cultuurbeleid van Brussel,” aldus de jury.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “I BOOK YOU legde in het hart van Brussel 100 covers van
boeken in zijn uitstalraam. Boeken maken veel mensen nieuwsgierig. Wie ze daarenboven opvallend kan
presenteren, zet de deur open voor reacties. Met dat eenvoudig en aanstekelijk idee haalde I BOOK YOU
een maximum aan resultaat: wie droomt daar niet van?”
LOCUStoer
De LOCUStoer is het jaarlijkse netwerkmoment voor lokaal cultuurbeleid. Dit jaar is het thema ‘POST!’ en
staat een inspirerende toer langs praktijktafels, sprekers en workshops, het Cultuursalon van de VRT, een

interactief ideeënsorteercentrum en speciale zendingen met innovatieve experimenten op het
programma. De netwerkdag is een initiatief van LOCUS, het Vlaams steunpunt voor bibliotheken,
cultuur‐ en gemeenschapscentra en lokaal cultuurbeleid.
Meer info op de website van LOCUStoer

Cultuurprijzen Vlaanderen 2012‐2013
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 Vlaanderen maken
de laureaat bekend op een belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar
aandacht en waardering krijgen.
Aan een Cultuurprijs is een bedrag van 12.500 euro verbonden. Voor de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap 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

