PERSBERICHT
LUCKAS VANDER TAELEN ONDERSCHEIDEN
MET GULDEN SPOOR VOOR MAATSCHAPPELIJKE UITSTRALING
De Beweging Vlaanderen-Europa vzw reikt elk jaar de Gulden Spoor uit aan
verdienstelijke personaliteiten die een opmerkelijk spoor trekken op cultureel,
sociaal-economisch of maatschappelijk gebied. Een Gulden Spoor voor
Maatschappelijke Uitstraling gaat in 2017 naar Luckas Vander Taelen.
Luckas Vander Taelen doorloopt een carrière die wel wat weg heeft van een
kat met vele levens die altijd toch wel weer op haar poten terecht komt. De
frontman van de new wavegroep Lavvi Ebbel in zijn jonge jaren, is voor Groen
Europarlementariër, schepen in Brussel (Vorst) en Vlaams parlementslid
geweest. Hij maakte naam als reportagemaker bij de Franstalige RTBF en bij de
Vlaamse commerciële VTM en was ook enige tijd filmintendant bij het Vlaams
Audiovisueel Fonds. Vandaag doceert hij aan het RITCS.
Maar de historicus van opleiding is ook auteur en acteur van
theatermonologen, hij trekt zijn pen als columnist en heeft een aantal boeken
op zijn naam over Brussel, de grootstedelijke problemen, en het wel en wee
van de multiculturele samenleving.
“Vander Taelen heeft inderdaad veel weg van een duizendpoot met ook op
cultureel gebied onmiskenbare verdiensten” weet An De Moor, voorzitter van
de Beweging Vlaanderen-Europa vzw die elk jaar de Gulden Sporen uitreikt.
“Maar”, gaat ze verder, “de naar Brussel verkaste Aalstenaar verdient volgens
onze organisatie toch op de eerste plaats een Gulden Spoor voor
maatschappelijke uitstraling voor zijn soms eigenzinnige, vaak tegendraadse
maar altijd onderbouwde meningen en standpunten die hij nu al een aantal
jaren ontwikkelt over het moeizame multiculturele samenleven. Het siert hem
dat hij daarbij geen schrik heeft om tegen heilige huisjes aan zowel de linkerals de rechterkant te schoppen wanneer hem dat noodzakelijk lijkt.”
Luckas Vander Taelen krijgt de onderscheiding op 10 juli om 19 uur tijdens de
feestzitting ter gelegenheid van de Vlaamse feestdag in het Stadhuis van
Brugge.
De uitreiking van de Gulden Sporen kadert binnen de 11-daagse Vlaanderen
Feest! ter gelegenheid van 11 juli. Voorgangers van Luckas Vander Taelen als
drager van de Gulden Spoor voor Maatschappelijke Uitstraling zijn onder meer
Pedro Brugada, zuster Jeanne Devos, Jef Gabriëls en Willy Kuijpers.
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