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Braakland/ZheBilding wint Vlaamse Cultuurprijs voor
Podiumkunsten 2010‐2011
Het muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding (BZB) heeft vandaag de Prijs van de Vlaamse
Gemeenschap voor Podiumkunsten 2010‐2011 ontvangen uit handen van de Vlaamse minister van
Cultuur Joke Schauvliege. De overhandiging vond plaats tijdens Het Theaterfestival in het Kaaitheater
in Brussel. Met de Cultuurprijs ontvangt de laureaat een bronzen beeldje van Johan Tahon en een
bedrag van 12.500 euro.
De Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten beloont een organisatie of persoon uit het volledige veld
van de podiumkunsten voor een opmerkelijke prestatie tijdens het afgelopen jaar. Die eer valt dit jaar te
beurt aan het professioneel muziektheatergezelschap Braakland/ZheBilding dat speelt in heel
Vlaanderen en op festivals als Theater aan Zee en de Zomer van Antwerpen.
BZB bekleedt een unieke positie binnen het muziektheaterlandschap. Auteurs en regisseurs Stijn Devillé
en Adriaan Van Aken hebben voor BZB een sterke ploeg verzameld, met zowel acteurs en makers als
Sara Vertongen, als muzikanten zoals Rudy Trouvé en Ephraïm Cielen. In hun voorstellingen ligt de
nadruk op verhalen van mensen. Een voorbeeld hiervan is ‘Dwaallicht’, één van de meest gesmaakte
voorstellingen uit de editie 2010 van de Zomer van Antwerpen.
Het muziektheatergezelschap heeft een frisse stijl van communiceren met het publiek. Zo heeft BZB een
unieke kijk‐leeservaring uitgewerkt met stripconcerten, waarmee ze zowel in bibliotheken als in zalen
spelen en waardoor een ander publiek met hun werk geconfronteerd wordt. BZB verhoudt zich ook
bewust tot de stad‐als‐landschap. Daarom is de groep, samen met fABULEUS, tot
stadstheatergezelschap van de stad Leuven benoemd.
Volgens de jury “heeft BZB een eigen artistiek verhaal gevonden in een heel eigen vorm van
muziektheater. Deze hechte groep makers heeft op korte tijd een indrukwekkend palmares aan
voorstellingen geproduceerd. Er wacht hen nog een mooie toekomst”.
Vlaams minister Joke Schauvliege: “Braakland/ZheBilding maakt eigenzinnig theater, in alle betekenissen
van het woord. Met zoveel verschillende muzikale invloeden en verhaalstijlen; nooit zweverig, altijd
betrokken en indringend. Vooral de manier waarop BZB een stap naar buiten zet en een ander publiek
probeert te bereiken, is zeer te smaken.”
De uitreiking vond plaats tijdens Het Theaterfestival, dat dit jaar van 25 augustus tot en met 3
september 2011 in Brussel plaatsvindt. De acteurs en muzikanten van Braakland/ZheBilding zorgden
voor een gesmaakt verrassings/hommageconcert voor artistiek leiders Stijn Devillé en Adriaan Van
Aken.

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.theaterfestival.be

