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Circa Gent ontvangt Vlaamse Cultuurprijs voor
Lokaal Cultuurbeleid 2013‐2014
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft vandaag de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap
voor Lokaal Cultuurbeleid 2013‐2014 uitgereikt aan Circa Gent. Dat gebeurde aan het einde van de
LOCUStoer, hét netwerkmoment voor lokaal cultuurbeleid, in de Warande in Turnhout. De jury looft
de jarenlange continuïteit van Circa. Het is steeds een wendbare organisatie gebleven die de eigen
werking blijft herdenken, zonder aan frisheid in te boeten.
Circa is een uitzonderlijke organisatie dankzij haar unieke inbedding in het stedelijke weefsel van de stad
Gent. Het virtuele cultuurcentrum beschikt niet over een gebouw, maar beschouwt de stad Gent zelf als
de infrastructuur waarbinnen het zijn diverse werking kan waarmaken. Er wordt volop ingezet op een
complementaire rol van Circa binnen de stad Gent met een goed evenwicht tussen aanbod‐ en
vraaggestuurde werking. Bovendien heeft Circa oog voor de diversiteit van de Gentse bevolking en de
diversiteit aan plekken in de stad.
Circa is geen eendagsvlieg, maar kan bogen op een jarenlange continuïteit. Zonder originaliteit te
verliezen heeft Circa zijn werking door de tijd heen voortgezet. Het model van Circa is innovatief en
werkt inspirerend door de continue samenwerking met lokale partners.
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Een cultuurcentrum is zo veel meer dan bakstenen. Circa
zijn de gedreven medewerkers, enthousiaste deelnemers en ontelbare grote en kleine partners die Gent
als hun speelplek beschouwen. Een inspiratie om buiten de bestaande hokjes te denken en te blijven
innoveren.”
LOCUStoer
Verandering ...TROEF!... En wat doen kunst en cultuur ertoe? Daar gaat het over op de LOCUStoer 2014.
Het jaarlijkse netwerkmoment voor lokaal cultuurbeleid speelt alle troeven uit. Met een inspirerende toer
langs praktijktafels, sprekers, thematische sessies en artistieke proevers. 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 2013‐2014
Op voorzet van een jury van deskundigen lauwert de Vlaamse minister van Cultuur 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

