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Trompettist Bart Maris wint Cultuurprijs Stad
Gent 2021

Trompettist Bart Maris sleept de Cultuurprijs 2021 in de wacht voor zijn

bepalende en grensverleggende werk in de jazzscene in Gent en ver daarbuiten.

Een eervolle vermelding is er voor contrabassist en opkomende frontvrouw Lara

Rosseel.
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De Stad Gent reikt de Cultuurprijs jaarlijks uit aan een persoon, organisatie of instelling die een

belangrijke plaats inneemt in de cultuursector en zo bijdraagt tot de uitstraling van Gent als

cultuurstad. Dit jaar stond de prijs in het teken van de jazz. Trompettist Bart Maris sleept de

prijs in de wacht, een eervolle vermelding is er voor Lara Rosseel, de opkomende frontvrouw in

de Gentse jazzscene.

Gent kent al vele jaren een belangrijke, dynamische jazzscene met een grote
verscheidenheid aan muzikanten die over alle subgenres heen aan het werk
zijn. In deze scene is Bart Maris sinds jaar en dag een drijvende kracht,
gerespecteerd in binnen- en buitenland.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur 

Over de laureaat

Bart Maris is sinds 1990 actief, schuwt onconventionele bezettingen niet en werkt samen met

musici met uiteenlopende achtergronden en van verschillende generaties. Hij is als

improvisator een vaste gast tijdens sessies in de Hot Club de Gand en als vast lid bij bands zoals

X-Legged Sally en Flat Earth Society geniet hij ook internationale faam. Zijn passages bij

jazzgrootheden zoals John Zorn, Fred Frith en Marc Ribot gaan niet onopgemerkt voorbij, net

als zijn samenwerkingen met Mauro Pawlowski, Stromae en dj Grazzhoppa.

Even belangrijk voor de trompettist zijn de vele maatschappelijke initiatieven die de liefde voor

muziek en jazz doorgeven aan kinderen en volwassenen uit alle lagen van de bevolking. Recent

nog tijdens een ochtendconcert voor Dagen van Troost dompelden meer dan 30 muzikanten

begraafplaats Campo Santo onder in een intieme sfeer met een compositie van zijn eigen hand.

Zijn inzet op maatschappelijk vlak, zijn improvisatietalent en zijn optredens met
artiesten uit diverse genres en achtergronden zorgen ervoor dat hij nu de
erkenning krijgt die hij verdient. Bart belichaamt in stijl, engagement en pure
liefde voor de muziek de essentie van de jazz. Muziek voor de muziek,
grenzeloos en met niet de minste interesse in decorum.
— Uit het verslag van de jury

Eervolle vermelding



Lara Rosseel is naast contrabassist en componist een van de weinige vrouwen die ook een

jazzensemble leidt. De opkomende frontvrouw in de Gentse jazzscene maakte vorig jaar haar

debuut als bandleider met de plaat ‘Grote vrouw’, waarmee ze samen met haar band zaal na zaal

wist in te palmen. In het voorjaar van 2022 lanceert ze haar tweede plaat.

Lara Rosseel laat binnen Gent veel mooie sporen na. Niet alleen met haar
eigen band maar ook door haar engagement bij Room 13 Orchestra en als
muzikant of zanger bij tal van andere groepen. Haar afgelegde parcours is nog
heel pril, maar straalt heel veel ambitie uit voor de toekomst.
— Uit het verslag van de jury

Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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