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Advies Cultuurraad – 07/09/2015 

Betreft:  Advies Lieven Duvosel prijs voor koren + impact op de andere gemeentelijke prijzen 

Op vraag van de werkgroep binnen de Cultuurraad over de wedstrijd Lieven Duvosel willen wij graag 
ons advies verduidelijken.  

De Cultuurraad is van oordeel dat de Lieven Duvosel prijs voor koren een prijs is die de nodige 
voorbereiding en aandacht verdient. Daarom adviseren wij om de prijs pas in het najaar van 2016 te 
organiseren en uit te reiken.  Dit zal mogelijke koren die wensen deel te nemen toelaten om zich 
goed voor te bereiden, wat de kwaliteit van het gebrachte werk alleen maar kan verhogen. 

Bovendien is het duidelijk dat de prijs indien mogelijk kan opengesteld worden voor werken die 
verder gaan dan enkel het strikte werk van Duvosel zelf. Ons advies is dan ook duidelijk om het 
repertoire te verbreden maar wel aan de jury te vragen om een speciale prijs/vermelding uit te 
reiken voor een koor dat er toch voor kiest om werk van Duvosel te brengen. 

Dit sluit aan bij de recente evoluties rond het inkrimpen van de bevoegdheden van de Provincie Oost-
Vlaanderen ovv Cultuur (persoonsgebonden materies) geven ook de kans om de Duvosel prijs een 
extra uitstraling te geven. Daarom adviseren wij om de wedstrijd ook uit te breiden tot de koren voor 
de POLS regio, om op die manier een alternatief te bieden voor het wegvallen van de wedstrijd die 
door de Provincie werd georganiseerd. 

De Lieven Duvosel Prijs voor koren is een traditie geworden, en een traditie moet in ere gehouden 
worden. Daarom adviseren wij tevens om de Karel van de Woestijneprijs die in 2016 opnieuw zou 
moeten worden uitgereikt te verplaatsen naar 2017, dit om elke prijs de nodige uitstraling en 
prestige te kunnen blijven geven (één prijs per jaar), en respect te tonen voor het budget en de 
kwaliteit van de prijs. Zo ziet de jaarindeling er dan verder uit: 

 2013: geen prijsuitreiking (door omstandigheden) 
 2014: Van de Woestijneprijs voor poëzie 
 2015: Barbaixprijs voor fotografie (en in 2018, 2021…) 
 2016: Duvosel prijs voor koren (2019, 2022,…) 
 2017: Van de Woestijneprijs voor poëzie (2020, 2023,…) 

 


