
7

C U L T U U R

Net zoals vorig jaar doen we ook voor deze categorieën graag 
opnieuw beroep op jullie, inwoners van gemeente Zedelgem, om 
hiervoor kandidaten te nomineren.
Voor beide categorieën gelden volgende criteria:
• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen de brede culturele sector: 

zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilderkunst, muziek, 
erfgoedgerelateerd, sociocultureel verenigingsleven, … ;

• Men maakt(e) zich verdienstelijk, door culturele prestaties en/
of inzet op vlak van creativiteit, vernieuwing, voor de gemeen
schapsvorming of versterking van het maatschappelijk engage
ment in en voor gemeente Zedelgem.

Voor de categorie ‘Carrièreprijs’ is een bijkomende voorwaar
de dat er sprake moet zijn van een culturele inzet of verdienste 
in of voor gemeente Zedelgem van minimaal 10 jaar.
Voor de categorie ‘Prijs voor lokaal engagement’ moet het 
gaan over een persoon/organisatie/vereniging die, door zijn of 
haar of hun inzet, de gemeenschapsvorming, verbinding en 
ontmoeting in gemeente Zedelgem versterkt.

Ken je iemand of een vereniging/organisatie 
die hiervoor in aanmerking kan komen en wil je 
deze graag voor de cultuurprijzen nomineren? 
Stuur dan, tegen uiterlijk 31 januari 2023, je nominatie door naar 
cultuurprijzen@zedelgem.be . Geef hierbij kort aan over wie het 

gaat, voor welke categorie je wenst te nomineren, hoe hij/zij bij
draagt of bijdragen tot het brede culturele leven in onze gemeente 
en (met eventueel en graag ook wat beeldmateriaal zoals foto’s, …) 
wat hij/zij reeds heeft of hebben verwezenlijkt.

Uit alle nominaties kiest het college van burgemeester en schepenen, 
op advies van de cultuurraad, voor de categorie ‘Carrièreprijs’ de 
uiteindelijke laureaat.

Voor de categorie ‘Prijs voor lokaal engagement’ worden alle  
nominaties door de dienst cultuur verzameld en wordt deze lijst, 
via de gemeentelijke communicatiekanalen, in februari 2023  
opnieuw aan de inwoners voorgelegd zodat iedereen kan stemmen. 
De kandidaat met de meeste stemmen wint, voorgedragen én 
gekozen door de inwoners.

Uitreiking Cultuurprijzen in mei 2023
Begin mei 2023 ontvangen beide laureaten dan uit handen van de 
burgemeester en schepen van cultuur hun cultuurprijs.
Aarzel niet en laat ons dus zeker iets weten als jij iemand of een 
vereniging of organisatie kent die volgens jou deze erkenning ver
dient!

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen kan je nalezen op 
www.zedelgem.be/cultuurprijzen. 

Cultuurprijzen
Na een eerste ‘Jonge Belofte’ en ‘Zedelgemnaar buiten Zedelgem’ vorig jaar, is het dit jaar de beurt aan de an
dere twee categorieën om een cultuurprijs aan uit te reiken: ‘Carrièreprijs’ en ‘Prijs voor lokaal engagement’!


