PERSBERICHT

Inspiratieprijs 2014 van Cultuurfonds Limburg voor
regisseur Elbe Stevens
Maastricht, 18 september 2014. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg heeft
de Inspiratieprijs 2014 toegekend aan regisseur Elbe Stevens. De prijs bestaat uit
een geldbedrag van € 10.000 en een glasobject van de kunstenares Ruth Houkes
en wordt op 6 november 2014 uitgereikt door de voorzitter van het Cultuurfonds
Limburg – de commissaris van de Koning – Th.J.F.M. Bovens. De uitreiking vindt
plaats in de Feestzaal van het Gouvernement te Maastricht.
Elbe Stevens ( Roermond 1968) studeerde audiovisuele vormgeving aan de
Academie voor Kunst en Vormgeving St. Joost in Breda. Behalve regisseren
legde Elbe zich toe op het schrijven van comedy en drama o.a. voor de
animatieserie ‘ Café de Wereld’ . Naast televisiewerk bleef hij autonome,
korte films maken. Elbe Stevens is de grondlegger van Cinesud, een stichting
die zich inzet voor een betere onderlinge samenwerking binnen de mediaindustrie; talentontwikkeling en het delen van kennis en ervaring in de
Euregio. Ook zette hij samen met Lumière Cinema Maastricht het Masterplan Filmtalent op. Dit
is een project waarin jonge filmmakers samen met ervaren professionals een aantal korte films
realiseren.
Met Cinesud en Masterplan Filmtalent geeft Elbe een enorme stimulans aan jonge Limburgse
film- en televisiemakers. Zijn bijzondere antenne om met andere disciplines samen te werken
wordt prachtig verbeeld in de samenwerking met dansgezelschap Gotra, eveneens uit
Limburg, in de film Flight of Life. In 2014 start hij als producent met opnames van ‘De
Musketiers Code’, een familiefilm. Hierbij worden randstad en Limburg ook vakkundig met
elkaar verbonden. Elbe brengt film in Limburg op een hoger plan.’ – (Uit Juryrapport)

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg reikt sinds 2011 jaarlijks de Inspiratieprijs uit
aan een persoon of organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op het gebied van
letteren, virtual art, e-cultuur, beeldende kunst, muziek, theater, dans, geschiedenis, natuur of
monumentenzorg. Sidi el Karchi (2011, beeldende kunst), Joost Vrouenraets (2012, dans) en
Petra Stienen (2013, geschiedenis en letteren) gingen laureaat Stevens voor. Dit jaar – 2014 – is
gekozen voor de categorie Audiovisuele Kunst.
De jury bestaat uit Matu Huijbregts, voorzitter jury; Jackie Smeets, bestuur Cultuurfonds;
Fons Dejong, Theater aan het Vrijthof; Nard Reijnders, bestuur Cultuurfonds; Lodewijk
Imkamp, bestuur Cultuurfonds en Mariëlle van Eijs, jurysecretaris.
Gastsprekers tijdens de uitreiking op donderdag 6 november zijn Derek de Lint, acteur en
Dorien van de Pas, Hoofd New Screen en Consulent Talentontwikkeling Nederlands Filmfonds.
De presentatie is in handen van David Deprez, artistiek directeur bij Lumière Cinema
Maastricht.
Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en
wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en
beurzen worden bijzondere initiatieven en talent gestimuleerd. Als inspirator van hedendaags
mecenaat geeft het Prins Bernhard Cultuurfonds particulieren, stichtingen en bedrijven
onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg
is een van de twaalf provinciale afdelingen.
Noot voor de redactie (niet voor publicatie)
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Prins Bernhard Cultuurfonds Limburg,
Mariëlle van Eijs, tel. 043 - 3897004, limburg@cultuurfonds.nl.
www.cultuurfonds.nl/limburg
Voor een interview met de laureaat kunt u contact opnemen met Elbe Stevens,
info@elbestevens.nl
Een uitnodiging voor de pers om de uitreiking van de Inspiratieprijs op 6 november 2014 bij te
wonen volgt eind oktober 2014.

