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Ultima's voor Jan Decorte en Sigrid Vinks,
Tamino, Lukas Dhont en Otobong Nkanga
Theatermakers Jan Decorte en Sigrid Vinks hebben de Ultima voor Algemene
Culturele Verdienste gekregen van de Vlaamse overheid. Ook zanger Tamino,
regisseur Lukas Dhont, kunstenares Otobong Nkanga, schrijver Peter Verhelst
en het vernieuwde Bokrijk mogen een Ultima mee naar huis nemen. Vanavond
reikte minister voor Cultuur Sven Gatz (Open VLD) de twaalf Vlaamse
Cultuurprijzen uit in de AB in Brussel.
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De Ultima's of Vlaamse Cultuurprijzen worden elk jaar uitgereikt aan toonaangevende
artiesten, kunstenaars, organisaties en gezelschappen. Een jury van deskundigen uit de
verschillende disciplines van de cultuursector draagt een laureaat voor aan de Vlaamse
minister van Cultuur.
De hoofdprijs is de prijs voor Algemene Culturele Verdienste en die gaat dit jaar naar
theatermakers Jan Decorte en Sigrid Vinks. Het is de eerste keer dat een duo de prijs in
ontvangst neemt. Decorte en Vinks treden in de voetsporen van onder anderen Hugo Claus,
Raoul De Keyser, Jan Hoet, Anne Teresa De Keersmaeker, Jan Decleir, Guy Mortier en
Viviane De Muynck.
"Wij leven samen en wij maken samen kunst en dat is alles wat er is", reageert Sigrid Vinks.
"Wij zijn verliefd op elkaar. Wij stralen dat uit gewoon. Wij maken daarvan bikkelharde
kunst", vult Jan Decorte aan. "Schoonheid creëren dat is wat mensen het meest gelukkig
maakt", besluit Vinks.

Jan Decorte en Sigrid Vinks in 7 memorabele
televisiemomenten

"Jan Decorte heeft, samen met zijn zielsverwant en kompaan Sigrid Vinks, het pad geëffend
voor een nieuwe vorm van theatrale vertelling en talloze podiumkunstenaars geïnspireerd",
zegt de jury. "Telkens opnieuw verleggen ze de grenzen, zonder enige toegeving aan de mode
van het moment. Samen bewandelen Jan en Sigrid de weg naar een essentie die hen telkens
nieuwe avonturen doet beleven. Ze zijn onlosmakelijk verbonden en het past dan ook dat niet
alleen Jan Decorte, maar ook Sigrid Vinks deze Ultima voor Culturele Verdienste mag
ontvangen."
De prijs voor Algemene Culturele Verdienste is 20.000 euro waard en een award gemaakt
door Stefaan Dheendene.

