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Sidi Larbi Cherkaoui wint Vlaamse Cultuurprijs
voor Podiumkunsten
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege heeft de Prijs van de Vlaamse Gemeenschap voor
Podiumkunsten 2011-2012 uitgereikt aan choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui tijdens het Theaterfestival
in deSingel, Antwerpen. De choreograaf kreeg de Cultuurprijs toegekend omwille van zijn
internationaal toptalent met duizelingwekkende productiviteit.
‘Puz/zle’ is een voorlopig orgelpunt in de loopbaan van Sidi Larbi Cherkaoui. Het is razendsnel gegaan.
Na een jaar bij de dansschool P.A.R.T.S. danste hij bij Les Ballets C de la B, waar hij vanaf 2000 zelf
choreografeerde. In 2006 trad hij toe tot de artistieke kern van het vernieuwde Toneelhuis en in 2010
werd zijn eigen gezelschap Eastman geboren.
Sidi Larbi Cherkaoui krijgt internationaal waardering. Het toonaangevende vakblad Tanz verkoos hem
tweemaal tot choreograaf van het jaar. De voorstelling ‘Babel (words)’, in een co-choreografie met
Damien Jalet, werd vorig seizoen gelauwerd met de prestigieuze Prix Benois de la dance en twee
Laurence Olivier Awards. In datzelfde jaar werkte hij mee aan ‘Der Ring des Nibelungen’, een regie van
Guy Cassiers bij La Scala in Milaan. Daarnaast begeleidt hij de eindejaarsvoorstelling van de
dansopleiding van de Artesis Hogeschool.
De jury looft de laureaat: “Diversiteit is een rode draad in al zijn producties – diversiteit in taal,
gebruiken, rituelen en religies. Telkens weer overstijgt hij de anekdotiek van die culturele smeltkroes.
Op de scène smeedt hij een nieuwe sacraliteit, die de toeschouwers diep ontroert en beroert.”
Vlaams minister van Cultuur Joke Schauvliege: “Sidi Larbi is een fantastische choreograaf en een
uitzonderlijk danser. Hij verbaast en ontroert het publiek met zijn sierlijke stijl en inventieve vondsten,
altijd spelend met elementen die in elkaar passen of nét niet. Hij behoort gewoonweg tot het beste wat
Vlaanderen aan de wereld te bieden heeft.”
Het Theaterfestival
De uitreiking van de Vlaamse Cultuurprijs voor Podiumkunsten vond plaats tijdens Het Theaterfestival
(van 23 augustus tot en met 1 september 2012) in Antwerpen. De hommage aan Sidi Larbi Cherkaoui
bevatte dansscènes uit de voorstellingen ‘Origine’, ‘Puz/zle’ en ‘TeZukA’ van de laureaat en fragmenten
uit de documentaires ‘Rêve de Babel’ en ‘Zero Degrees’.
Meer informatie op de website van Het Theaterfestival.

Cultuurprijzen Vlaanderen 2011-2012
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 maken de laureaat
bekend op een belangrijk evenement van de sector waarbij zowel de sector als de winnaar aandacht en
waardering krijgen.
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 het bronzen beeldje ‘La
ultima isla’ van Philip Aguirre.
Meer informatie: www.cultuurprijzen.be en www.vlaanderen.be/cultuurprijzen
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