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Persbericht 

Cultuursmakers maakt winnaars 
internationale cartoonwedstrijd 
bekend 

 
In navolging van een aloude traditie van de voormalig Vlaamse Toeristenbond VTB, die 
jarenlang een cartoonexpo organiseerde, lanceerde Cultuursmakers (huidige naam van de 
vereniging) een internationale cartoonwedstrijd met als thema ‘Cultuur verbindt mensen’. 
Dit is een van de vele initiatieven van de vereniging om haar 100ste verjaardag te vieren. 
Cartoonisten uit binnen- en buitenland reageerden enthousiast en stuurden meer dan 1.000 
cartoons in. Een deskundige jury boog zich over de inzendingen en maakte op vrijdag 1 
april 2022 de uitslag bekend. Nadien werd ook een ‘mobiele’ expo met de 29 beste cartoons 
plechtig geopend. 
 
Prijsuitreiking 
De cartoonwedstrijd die eind vorig jaar liep, klokte af op maar liefst 1.025 ingezonden cartoons van 
375 cartoonisten, uit 61 verschillende landen. Met Antarctica als uitzondering is elk continent 
vertegenwoordigd. Een deskundige jury boog zich over alle cartoons en ging meermaals in 
beraad. Het was een moeilijke beslissing, maar na enkele vergaderingen zijn de 29 beste 
cartoons, inclusief 4 winnaars, uit de bus gekomen. De top 3 en de beste Vlaamse inzending 
werden op 1 april (geen grap) bekendgemaakt in Deinze.  
 
De eerste prijs ging naar Charli uit Cuba. Hij ontvangt een cheque van maar liefst 1.000 euro. De 
tweede plaats is voor Darco uit Montenegro, goed voor 500 euro. Op de derde plaats strandt 
Roman Kubec uit Tsjechië. Hij ontvangt 250 euro, net als de artiest AAaRGh die de beste 
Vlaamse inzending tekende.  
 
Een expo op wielen 
Aan de internationale wedstrijd koppelt Cultuursmakers meteen een reizende expo zodat heel 
Vlaanderen de kans krijgt om de cartoons te bewonderen. Twee gepimpte caravannetjes trekken 
tussen 1 april en 23 oktober door Vlaanderen met aan boord onder andere een cartoonexpo met 
de 29 beste cartoons van de wedstrijd. Bij elke tussenstop die de caravannetjes maken, kunnen 
aanwezigen ook stemmen op hun favoriete cartoon. De publieksfavoriet ontvangt later op het jaar 
ook een cheque van 250 euro.  
 

https://www.facebook.com/cultuursmakers
https://www.instagram.com/cultuursmakers/
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Cultuursmakers is overweldigd door alle ingestuurde cartoons. Dat een vzw uit Vlaanderen 
cartoonisten van over de hele wereld kan bereiken, is bijzonder en toont aan dat cultuur echt 
verbindt, over alle landgrenzen heen. Daarbovenop zitten tussen de artiesten enkele bekende 
namen uit de cartoonwereld. Het initiatief is dus echt geslaagd!  
Wil je de cartoonexpo bezoeken, kijk in de kalender op onze feestwebsite wanneer de expo in 
jouw buurt te bezichtigen is: https://www.cultuursmakersviertfeest.be/cartoonexpo 
 
 

CULTUUR SMAAKT BETER SAMEN! 
Cultuursmakers vzw is een sociaal-culturele vereniging, actief in 
Vlaanderen en Brussel. Onze groepen vrijwilligers organiseren een 
waaier aan culturele activiteiten. En dat alles met één doel: zo veel 
mogelijk mensen samen van cultuur laten genieten. Want cultuur 
smaakt beter samen! 
Cultuursmakers is de nieuwe naam van een vzw die al zeer lang 
bestaat. Sinds 29 januari 1922 om precies te zijn. Toen werd VTB, 
de Vlaamse Toeristenbond, opgericht. Generaties Vlamingen 
konden dankzij VTB, en later vtbKultuur, kennismaken met cultuur 
en toerisme in Vlaanderen en ver daarbuiten, steeds in goed 
gezelschap.  
Ook al is de vereniging ondertussen een eeuw oud, we zijn nog 
steeds springlevend en blakend van gezondheid. Precies op de 
100ste verjaardag trakteerde de vzw zichzelf met een nieuwe 
naam: Cultuursmakers. 

 

Informatie voor de pers:  

Beeldmateriaal:  
− Foto 1: Eerste plaats, Charli (credits: Cartoonexpo Cultuursmakers 2022 – Charli) 

− Foto 2: Tweede plaats, Darco (credits: Cartoonexpo Cultuursmakers 2022 – Darco) 

− Foto 3: Derde plaats, Roman Kubec (credits: Cartoonexpo Cultuursmakers 2022 – Roman 
Kubec) 

− Foto 4: Beste Vlaamse Inzending, AAaRGh (credits: Cartoonexpo Cultuursmakers 2022 – 
AAaRGh) 

https://www.cultuursmakersviertfeest.be/cultuurkaravaan
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    Foto 1     Foto 2  

 

 
    Foto 3     Foto 4  

 
Contact voor de pers 

− Sara Heyninck, communicatieverantwoordelijke Cultuursmakers 

sara.heyninck@cultuursmakers.be 

0476 58 24 23 
− Peter Lafosse, Cultuursmakers Deinze 

Peter.lafosse@telenet.be 

0496 80 87 47 
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