Persbericht
Winnaar Cultuurtrofee 2019
DIEST – De cultuurraad van de stad Diest reikte gisterenavond de Cultuurtrofee en
Cultuurpenningen 2019 uit op haar algemene vergadering. De vernieuwde en sterk
verjongde raad is heel blij om Herman Degelin vanavond in de kijker te mogen
zetten en zijn jaren lange inzet te honoreren met een prachtig kunstwerk van de
talentvolle, Diestse kunstenaar, Carla Swerts. De cultuurpenningen gaan naar Jan
Enkels en naar de werkgroep rond de apotheek van het Elisabeth Gasthuis.
Cultuurtrofee
Met de cultuurtrofee wil de cultuurraad een Diestenaar honoreren voor zijn of haar
jarenlange inzet en expertise op cultureel vlak die bovendien invloed heeft of gehad
heeft op heel het Diestse grondgebied en daar buiten.
De vernieuwde cultuurraad voelt zich vereerd om de voormalige voorzitter, Herman
Degelin te eren met de cultuurtrofee 2019.
Herman Degelin
Herman Degelin is een dynamische, stimulerende en enthousiaste mens, iemand die
onbevooroordeeld, met open en brede blik anderen de kans geeft het beste in zich
naar boven te halen.
* quote uit voordracht over Herman Degelin door DVF, één van de zes verenigingen die Herman Degelin
nomineerden.

Deze prachtige quote schetst wie Herman Degelin is. Herman Degelin heeft reeds
decennia op de planken gestaan bij Ktg. Uilenspiegel, was en is er acteur, regisseur,
bestuurslid, manusje van alles, … Vele Diestenaars kregen les van Herman, anderen
ontmoetten hem op talrijke culturele evenementen. Negen jaar was Herman Degelin
voorzitter van de cultuurraad en niet zo maar een voorzitter. Hij was een bron van
inspiratie, erg aanwezig, kriebelde regelmatig aan de tenen van de beleidsmakers en
plaatste cultuur en Diest in een groter perspectief. Met veel bevlogenheid
stimuleerde hij de cultuurraad projecten op te starten en reglementen te
vernieuwen. Hij ondersteunde het rijke verenigingsleven met zijn aanwezigheid, raad
en daad. Bovendien was hij de motor achter de vernieuwing van de cultuurraad waar
we nu het resultaat van zien. De stad Diest, de cultuurraad en de culturele
verenigingen zijn Herman Degelin dank ook zeer dankbaar.

Kunstwerk van Carla Swerts
De winnaar krijgt een kunstwerk van een lokale, talentvolle kunstenaar. Hierbij
wordt steeds op zoek gegaan naar een goede match tussen winnaar en kunstenaar.
De cultuurraad is zeer blij om samen te kunnen werken met en Herman Degelin een
kunstwerk te kunnen aanbieden van Carla Swerts. Carla Swerts (Diest, 1992) is
kunstenaar, illustrator, artistiek docent aan de Universiteit Hasselt en het KASK in
Gent. Het werk van Swerts start nooit vanuit een bepaald thema, maar vertrekt
vanuit subtiele waarnemingen. Met een archeologische precisie geeft zij haar
impressies weer. De tekenkunst vormt vaak de basis, maar Carla Swerts slaat de
brug naar fotografie, installatiekunst en literatuur. Zo groeide haar boek
‘Woestijngetijden’ uit tot een uniek totaalkunstwerk. Zij stelde reeds werk ten toon
in o.a. Z33, C-mine en afgelopen zomer nog in een groepstentoonstelling in de
Bozar. In 2017 won zij de Bill award i.k.v. de Ultimas, de Vlaamse cultuurprijzen.
Herman Degelin krijgt een werk uit de reeks Voyage en Egypte uit 2014 en het boek
‘Woestijngetijden’.
Cultuurpenningen
Met de cultuurpenning wil de cultuurraad een selectie van mooie initiatieven van het
afgelopen jaar niet onopgemerkt voorbij laten gaan en de initiatiefnemers stimuleren
om verder te werken of nieuwe initiatieven te nemen.
Volgende initiatieven winnen in 2019 een cultuurpenning:

-

Jan Enkels voor het filmproject met OKAN-leerlingen, ‘Elastieken Levens’:
Jan Enkels is de drijvende kracht achter Baraque Cultuur waarbij hij samen met andere
leerkrachten netoverschrijdend verschillende culturele projecten opstart. In 2019
realiseerde hij het filmproject ‘Elastieken leven’ met jongeren die nog niet lang in België
wonen. Deze jongeren gingen in dialoog met ouderen in het zorgcentrum en deze
conversaties leidden tot een prachtige film.

-

De werkgroep die de apotheek van het Elisabeth Gasthuis openstelde voor het publiek:
Patrick Palmans, Stephan Vanschoonbeek, Patrick Daems en François Vankerkhoven:
Vier fantastische vrijwilligers met een groot hart voor erfgoed en een groot hart voor
Diest. Al jaren zetten zij zich in maar dit jaar gingen zij nog net dat stapje verder door de
openstelling van de apotheek van het Elisabethgasthuis mogelijk te maken en ook
inhoudelijk te versterken dankzij verschillende erfgoedobjecten en natuurlijk hun
expertise.
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