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DE EKERSE CULTUURPRIJZEN ‘De Drie Akers’ 
REGLEMENT 
 

 

[artikel 1]  Doel 

 

Het district Ekeren reikt cultuurprijzen uit met als doel het culturele leven in Ekeren aan te moedigen, te promoten 

en te waarderen. 

 

De tweejaarlijkse cultuurprijzen worden uitgereikt aan personen of verenigingen die iets bijzonders deden voor 

cultuur in Ekeren en op die manier ook mensen bij elkaar brachten. Elke Ekerenaar, Ekerse vereniging maar ook 

niet-Ekerenaars die een belangrijke bijdrage leverden aan het culturele leven in Ekeren kunnen in aanmerking 

komen. 

 

De cultuurprijs heeft betrekking op een culturele activiteit of een culturele verdienste, in de meest brede zin van 

het woord, die opgemerkt werd in de voorbije twee kalenderjaren voorafgaand aan het jaar waarin de prijs wordt 

toegekend.  

 

[artikel 2]  Drie akers, drie winnaars 

 

De prijzen worden uitgereikt aan een persoon of een vereniging die een opmerkelijke prestatie heeft geleverd of 

levert op het vlak van kunst en cultuur in Ekeren. Naar aanleiding van het Ekerse symbool, de Drie Akers, worden er 

telkens drie categorieën bekroond: 

 

1] carrièreprijs  

Hiermee wordt een persoon bekroond, al dan niet woonachtig in Ekeren, die omwille van zijn jarenlange inzet en 

engagement op cultureel vlak een verschil maakt of heeft gemaakt voor Ekeren (vb. iemand staat al 25 jaar op de 

planken, iemand is bij de vereniging van dag 1, iemand heeft een indrukwekkend parcours afgelegd, …). 

 

2] blikvanger 

Hiermee wordt  een persoon of een vereniging gelauwerd die omwille van een bijzondere prestatie zichzelf en 

Ekeren op een positieve wijze in de kijker heeft gezet (vb. een inwoner of vereniging heeft iets in het oog springend 

gedaan, heeft positief de media gehaald, ...). 

 

3] beloftevol talent 

Deze prijs wordt toegekend aan een Ekerenaar of een Ekerse vereniging die de kwaliteiten of talenten in zich heeft 

om op cultureel vlak iets te betekenen en die een opvallende start maakt (vb. een nieuwkomer, een debutant, een 

nieuwe organisatie, …). 

 

[artikel 3]  Wie nomineert wie? 

 

Het district doet een brede oproep aan de inwoners en aan verenigingen om nominaties in te dienen. Elke inwoner 

van Ekeren en iedere vereniging die haar werking heeft in Ekeren kan kandidaten voordragen. 

 

Elke nominatie moet digitaal worden ingediend bij de cultuurantenne binnen de termijn en op de wijze bepaald in 

de oproep. 
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Een winnaar kan tijdens de volgende editie geen laureaat zijn in dezelfde categorie als deze waarin hij of zij reeds 

een prijs gekregen heeft. De carrièreprijs kan slechts een keer verkregen worden. 

Elke voordracht dient de volgende informatie te bevatten: 

- naam en voornaam van de genomineerde; 

- naam en contactgegevens van de persoon of vereniging die de kandidatuur indient; 

- een motivatie voor de voordracht, met speciale aandacht voor de waarde die de kandidaat heeft of gehad heeft 

voor het culturele leven binnen Ekeren en/of voor de bredere culturele uitstraling van Ekeren buiten de eigen 

districtsgrenzen; 

- eventueel extra documentatie om de kandidatuur te staven (publicaties, affiches, programmaboekjes, artikels…). 

 

[artikel 4]  Drie Akers, drie trofeeën 

 

Elke laureaat ontvangt een Akertrofee en een oorkonde. Het district laat hiervoor drie kunstwerken maken door 

een Ekers kunstenaar. 

 

[artikel 5]  Jury 

 

Het districtscollege beslist over de toekenning van de cultuurprijzen op basis van een gemotiveerd voorstel van een 

jury. 

 

Deze jury bestaat uit: 

- de voorzitter van de cultuurraad, optredend als voorzitter van de jury; 

- twee leden van de cultuurraad: 

- twee onafhankelijke experten, aangesteld door het districtscollege; 

- de winnaars van de cultuurprijzen worden uitgenodigd in de jury van de eerstvolgende editie (en stemmen 

binnen de categorie waarin zij de prijs hebben gewonnen); 

- de districtsschepen van cultuur of diens vertegenwoordiger als waarnemer; 

- de cultuurantenne, als waarnemer, treedt op als secretaris 

 

De beraadslaging van de jury is geheim en er kan geen verhaal tegen de beslissing worden ingesteld. 

 

Indien een stemgerechtigd jurylid een direct belang heeft bij de toekenning van een prijs, moet hij of zij, op het 

moment van de beraadslaging, de ruimte verlaten. Indien een jurylid zelf genomineerd wordt, moet deze 

vervangen worden als jurylid. 

 

Bij onvoldoende voordrachten of bij een gebrek aan een geschikte kandidaat kan de jury aan het college 

voorstellen om één of meer cultuurprijzen niet toe te kennen. 

Een jury beslist in principe bij consensus. In geval er geen consensus bereikt wordt, wordt er beslist bij gewone 

meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. 

 

[artikel 6]  Prijsuitreiking 

 

De prijs wordt uitgereikt door de districtsschepen van cultuur tijdens een feestelijke bijeenkomst in het eerste 

trimester van het jaar. 

 

[artikel 7]  Ingangsdatum 
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Dit reglement treedt in werking op  1 december 2015. 


