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PERSBERICHT VAN ACKER STICHTING 
 

DAAN ONTVANGT VAN ACKER PRIJS 2014 
 

EXCLUSIEF “ONE NIGHT ONLY” CONCERT  
MET PRIJSUITREIKING EN AFTER PARTY 

OP ZATERDAG 10 MEI 2014 
IN HET HISTORISCHE EN INTIEME KADER VAN  

CINEMA DE KEIZER IN LICHTERVELDE 
 

  
 
De Van Acker Stichting werd opgericht ter ere van Achiel Van Acker, de gewezen 
Eerste Minister en Kamervoorzitter, en zijn zoon Frank Van Acker, de gewezen 
populaire burgemeester van Brugge.  
 
De stichting heeft doorheen de jaren verschillende belangrijke kunstenaars 
gehuldigd, waaronder Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Toots Thielemans, Jan Decleir en 
Dirk Brossé. In 2010 waren de filmmakers Jean-Pierre en Luc Dardenne laureaten en 
in 2012 mocht auteur David Van Reybrouck de prijs in ontvangst nemen. 
 
De algemene vergadering van de Van Acker Stichting heeft besloten haar 
tweejaarlijkse prijs voor 2014 toe te kennen aan de veelzijdige muzikale artiest 
Daan Stuyven. 
 
“Wie de decennia lange lijst met laureaten overloopt zal merken dat de prijs nog 
nooit werd toegekend aan een rasechte rockartiest. Johan Verminnen kwam nog het 
dichtst in de buurt. Hoog tijd om hierin verandering te brengen. Met een muzikale 
duizendpoot als Daan vullen we dat gemis in één klap op: rock, pop, dance, country, 
chanson, filmmuziek,… altijd handig wanneer je met één artiest nagenoeg alle 
muziekgenres in de lijst met laureaten krijgt”, stelt Alain Petit, woordvoerder van de 
Van Acker Stichting. 
 
“Maar er is natuurlijk meer dan enkel de muziek. Daan is één van de artiesten die 
anno 2014 nog ongezouten voor hun mening uitkomen, zonder om de haverklap 
angstig achter zich te kijken of zijn albums nog wel verkopen. Hij laat zich ook niet in 
vakjes stoppen: muzikaal noch inhoudelijk.” 
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“Dat verdient onze steun. Ongezouten voor een mening uitkomen, desnoods tegen 
de stroom in, vrij van partijpolitieke en andere dogma’s: dat was één van de 
belangrijkste kenmerken van zowel Achiel als Frank Van Acker. La vraie décadance 
c’est de ne pas dire ce qu’on pense”. 
 
“Dan is er nog wát Daan precies vertelt. Hij strijdt systematisch tegen de negatieve 
krachten in onze samenleving, tegen het pessimisme, tegen de verzuring, tegen het 
‘zij tegen ons’ gevoel. Dat komt in heel wat interviews en documentaires duidelijk 
naar voren, maar zeker ook in de muziek zelf. Een nummer als ‘Victory’ is een 
expliciet voorbeeld, maar bijna alle nummers van Daan bevatten een drive die aan de 
mensen zegt ‘komaan, niet bij de pakken blijven zitten, geen ruzie maken, niet zeiken, 
we gaan ervoor’. Dat hebben mensen nodig na jaren crisis: hoopvol de blik richten 
naar de toekomst die we samen waar kunnen maken. Kortom, ‘progressief’ in de 
meest zuivere betekenis van het woord.” 
 
De Van Acker Prijs zal officieel op zaterdag 10 mei 2014 worden overhandigd in 
cinema De Keizer in Lichtervelde. Daan zal naar aanleiding van de uitreiking een 
exclusief akoestisch “one night only” concert geven, aangepast aan de uitreiking én 
het uitzonderlijke kader van De Keizer, één van de laatste echte buurtbioscopen die 
ons land nog rijk is.  
 
Bovendien worden alle 400 aanwezigen nadien uitgenodigd op een exclusieve after 
party met food and drinks en een meet and greet met Daan Stuyven, Isolde Lasoen en 
Jean-François Assy. 
 
 
Met dank aan onze hoofdsponsors 
 

           
 
En met de steun van 
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Achtergrondinformatie Van Acker Stichting 
 
De Van Acker Stichting werd opgericht ter ere van Achiel Van Acker, de gewezen 
Eerste Minister en Kamervoorzitter die enkele jaren geleden nog werd uitgeroepen tot 
"Bruggeling van de eeuw", en zijn zoon Frank Van Acker, de gewezen visionaire en 
populaire burgemeester van Brugge.  
 
De stichting heeft doorheen de jaren verschillende belangrijke kunstenaars gehuldigd, 
waaronder Louis-Paul Boon, Hugo Claus, Toots Thielemans, Jan Decleir en in 2012 nog 
de auteur David Van Reybrouck. 
 
 
Laureaten 
 
1971 Frans MASEREEL  etsen – houtsneden    
1973 Louis-Paul BOON  literatuur 
1975 Raoul SERVAIS  film 
1977 François GLORIEUX  muziek 
1979 Jaak VISSENAKEN  toneel en film 
1981 Olivia GEEROLF  ballet en choreografie 
1983 Willem VERMANDERE  muziek  
1987 Hugo CLAUS  literatuur 
1990 Toots THIELEMANS  muziek 
1992 Jan DECLEIR  film en toneel 
1993 Walter VANDENBROECK  literatuur 
1995 AUSCHWITZ-STICHTING  organisatie 
1996 Roger RAVEEL  schilderkunst 
1997 AMSAB-Gent   organisatie  
1999 Johan VERMINNEN  muziek 
2001 Jan VANRIET  schilderkunst 
2003 Alain PLATEL  ballet, choreografie, toneel 
2005 Claude COPPENS  muziek 
 Rik POOT  beeldhouwkunst 
2006 WERKERSWELZIJN  muziek 
2008 Dirk BROSSE  muziek 
2010 Jean-Pierre en Luc DARDENNE film 
2012 David VAN REYBROUCK  literatuur 
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Meer informatie 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met de woordvoerder van de Van 
Acker Stichting Alain Petit 0498 512 471 of alain.petit@telenet.be 
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