Reglement Kuurnse Cultuurprijs
Artikel 1
Rekening houdend met het grote belang van cultuur in onze huidige maatschappij en met
het oog op het bevorderen van de cultuur in Kuurne wordt door de gemeentelijke
adviesraad voor cultuurbeleid een cultuurprijs uitgereikt aan een vereniging, of een
persoon, groep of instelling die een uitzonderlijke prestatie geleverd heeft of zich zeer
verdienstelijk gemaakt heeft op het culturele vlak.
Het domein cultuur omvat architectuur, beeldende kunsten, cultureel erfgoed,
multimedia, literatuur, theater, muziek, dansen en podiumkunsten, poëzie, design en
ontwerp.
In de onpare jaren komen de individuele kunstenaars in aanmerking, in de pare jaren de
verenigingen en mensen die zich cultuurverdienstelijk hebben gemaakt.
Artikel 2
Om in aanmerking te komen voor het verwerven van de Cultuurprijs moet een
individueel persoon ofwel ingeschreven zijn in het Kuurns bevolkingsregister of op de een
of andere manier een relevante band hebben met de gemeente Kuurne.
Een vereniging, groep of instelling moet haar operationele zetel hebben in Kuurne of de
meerderheid van haar leden moet een relevante band hebben met de gemeente Kuurne.
Artikel 3
De Cultuurprijs wordt aan de laureaat uitgereikt in de loop van september.
Eenzelfde persoon of vereniging, groep, instelling kan hoogstens éénmaal de trofee
verwerven.
Eenzelfde persoon of vereniging, groep, instelling kan maar éénmaal om de vier jaar op
de shortlist staan.
Artikel 4
Mandatarissen van het gemeentebestuur Kuurne en leden van het Dagelijks Bestuur van
de Kuurnse Cultuurraad komen niet in aanmerking als kandidaat voor de Kuurnse
Cultuurprijs.
Artikel 5
De Cultuurprijs is een aandenken en een geldprijs van € 1000 geschonken door de
Kuurnse Culturele Raad en het gemeentebestuur.
Artikel 6
De Cultuurprijs wordt toegekend door een jury van 5 leden samengesteld uit 2 leden van
het Dagelijks Bestuur van de Kuurnse Culturele Raad en drie gevraagde externen.
De jury kiest zelf haar voorzitter. Na 5 jaar komen de functies vacant en krijgen andere
leden van het Dagelijks Bestuur de kans om in de jury te zetelen.

Artikel 7
Ter inspiratie verspreidt de cultuurraad in januari een niet-limitatieve longlist met namen
van mogelijk kandidaat-winnaars voor de categorie waarvoor dat jaar een winnaar wordt
gezocht. Daaruit kan iedereen - individuen, verenigingen van de gemeente Kuurne – een
naam selecteren en voordragen om op de shortlist te komen. Alleen leden van het
dagelijks bestuur van de cultuurraad kunnen geen kandidaat nomineren.
Het is echter ook mogelijk om buiten de longlist een naam te nomineren voor de
cultuurprijs.
De kandidatuur moet ondersteund worden door een schriftelijke motivatie, cv of andere
bewijsstukken.
Artikel 8
De namen voor de shortlist moeten ingediend worden bij de cultuurbeleidscoördinator
vỏỏr 31 mei 2017.
Artikel 9
De voorzitter van de Kuurnse culturele raad installeert de jury in de maand volgend op
de indiening van de kandidaturen. Na de installatie heeft de jury haar eerste
bijeenkomst.
Artikel 10
De jury kan slechts geldig beraadslagen indien minstens de helft van de juryleden
aanwezig is.
Artikel 11
Ieder jurylid beschikt over één stem. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend.
De jury motiveert haar beslissing maar verplicht zich tot volledige geheimhouding van
het verloop van de beraadslagingen en de beslissingen.

Longlist cultuurprijs Kuurne
Het domein cultuur omvat architectuur, beeldende kunsten, cultureel erfgoed,
multimedia, literatuur, theater, muziek, dansen en podiumkunsten, poëzie,
wetenschappen, design en ontwerp.
NAAM individuele
kunstenaar

CATEGORIE

Paul Vanhee

Beeldende kunsten - schilder

Sarah Verrue

Muziek – internationaal gevierd professioneel harpiste

Dominique Dewulf

Beeldende kunsten - striptekenaar

Nesten

Beeldende kunsten - karikaturist

Norbert Debaveye

Podiumkunsten – acteur voor Kuurns theater

Lien Vanhauwaert

Muziek – zangeres bij meisjeskoor Scala

Willy Denhaene

Podiumkunsten – regisseur bij Kuurns theater

Martin Vanluchene

Podiumkunsten - Acteur bij Theater Frustrater regisseur

Willy en Marie-Jeanne

Muziek – zanger en zangeres in het klassieke genre

Herbert Verhaeghe

Muziek – radio 2-presentator en zanger

Jos Depypere

Beeldende kunsten - galeriehouder

Valerie Vonck

Fotografie - kunstfotografe

Adelina Iantcheva

Beeldende kunsten - schilderes

Ruben Vanoverbeke

Beeldende kunsten

Bert Anckaert

Beeldende kunsten - schilder

Wim Degrieck

Beeldende kunsten - schilder

Jan Houwen

Beeldende kunsten – schilder en decorateur

Miet Callens

Woordkunst

Steven Bossuyt

Muziek - professioneel trompettist o.a. voor Vlaams
Radio Orkest, Filharmonie …

José Wylin

Muziek – componist en docent (accordeon)

Geldhof

Conservator van musea in Oost-Europese wereld

Freek Quartier

Beeldende kunsten - Illustrator-animator- grafisch
ontwerper -Werkte mee aan 3D-film Asterix –
tekeningen openingsgeneriek van In Vlaamse velden

DJ Davoodi ( Pedram Davoodi)

Muziek - Speelde 5 keer op Tomorrowland

Luc Byttebier

Muziek - Lid van De Dolfijntjes

Shana Pieters

Muziek - Conservatorium Brussel – opleiding musical
Zangeres bij The paper planes

David Duits ( David
Deduytschaever)

Beeldende kunsten - Graffiti-kunstenaar in heel
Europa

Benedikte Coussement

Woordkunst - Nieuwslezeres bij Studio Brussel

Piet Huyzentruyt

Culinair - Chef-kok met sterrenrestaurant en tvfiguur

Bart Depoortere

Muziek - Studiomuzikant bij groep Thou (rockgenre)

Pieter Denoulet

beeldhouwer

…

…

