PERSBERICHT
NATIONALE WEDSTRIJD “AMBACHT IN DE
KIJKER”

OFFICIELE PRIJSUITREIKING IN BRUSSEL,
GROTE OVERWINNAARS !

Afgelopen woensdag 19 juni ging de officiële prijsuitreiking door van de 8e editie
van de nationale wedstrijd Ambacht in de Kijker. Een nieuw hoogtepunt en extra
vorm van erkenning voor onze 10 getalenteerde laureaten van dit jaar!
Dit jaar ging de officiële prijsuitreiking van de wedstrijd door op 19 juni in het Stadhuis van Brussel,
waar het talent van iedereen in een prestigieus kader gevierd is.
Met een soms eeuwenoud savoir-faire, ongekende passie, kwaliteitsvolle producten en
eeuwigdurende ambitie hebben de kandidaten weten te overtuigen. Dat hebben de 10 geselecteerde
ambachtslieden in de wedstrijd Ambacht in de Kijker met elkaar gemeen. Voor ambachtslieden is
deelnemen aan de wedstrijd een uitgelezen kans om activiteiten en producten te promoten en om
hun kennis en manuele productieprocedés naar waarde te laten schatten. Zo krijgen ze niet alleen
erkenning van hun werk door professionals, maar de kandidaten zijn ook gedreven om te tonen dat
je kan leven van je passie. Hiermee willen ze een voorbeeld stellen voor de jeugd, mede door hen
verschillende arbeidsmogelijkheden te tonen.

RESULTATEN PRIJSUITREIKING
GROTE WINNAAR 2013

Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, KMO’s en Zelfstandige ondernemers, heeft een cheque
ter waarde van 3000€ uitgereikt aan Steven en Brecht DUJARDYN (www.dujardyn.com), de grote
winnaars van de dag, die de jury hebben weten overtuigen met de kwaliteit van hun werk, hun
parcours en hun voorbeeldrol in de ambachtssector.

Steven en Brecht DUJARDYN : Ambachtelijk smeedwerk en brons, beelden / restauratie
Wie heeft zijn ouders of grootouders niet horen vertellen over de plaatselijke smid, die met zijn gespierde armen
en geconcentreerde blik het roodgloeiende ijzer met de hamer op het aambeeld in vorm brengt ?
Bij de broers Steven en Brecht Dujardyn uit Oostrozebeke begon het allemaal 30 jaar geleden, in de kleine
smidse van vader Wilfried Dujardyn, bij de restauratie van zijn verzameling antieke koetsen. Bij de twee jonge
broers was dit de ‘vonk’ die nog steeds de passie van dit eeuwenoude en traditioneel beroep als siersmid
aanwakkert. Om hun leerhonger naar oude technieken te stillen, volgden ze vanaf hun 15-jarige leeftijd, elk op
hun vlak de zeldzame echte smeed-opleidingen in België; ook tekenen, beeldhouwen, esthetica en
kunstgeschiedenis behoren tot de opleiding van een siersmid. Nadat ze in 1998 geslaagd waren in het
ingangsexamen bij de gerenommeerde Compagions du Devoir, ging Brecht er op 19-jarige leeftijd smeden.
In 2001 werd de traditionele en ambachtelijke siersmederij Dujardyn artconcept geboren waar ze al smedend
leven in de materie brengen. Van ontwerp tot en met leveren en plaatsen helpen wij onze klanten verder !

PUBLIEKSPRIJS 2013
Frederic MAENE (www.atelierchrismaene.be), pianofabrikant en –restaurateur, heeft de harten van
het publiek weten veroveren met 18,3% van de voorkeurstemmen. Hij krijgt een cheque ter waarde
van 2000€.
9897 stemmen zijn uitgebracht tussen 1 en 31 mei op www.ambachtindekijker.com. 3 stemmers
krijgen een culinaire smulmand elk ter waarde van 100€.

PAREL VAN DE JURY
Dit jaar is de parel van de jury uitgereikt aan SALAISONS DU PONT D’AMOUR
(www.salaisonsdupontdamour.be), de Beghuin zussen, Laurence, Valérie, Véronique en Perrine.

EXPORTPRIJZEN
Per gewest is één exportprijs uitgereikt door onze respectievelijke partners. Elke prijs steunt een
uitgevoerd of uit te werken project in het buitenland.

Prijs van AWEX, Jacquy Cange, l’Artisan Affineur (www.jacquycange.be)
Prijs van Bruxelles Invest & Export, Isabelle Azaïs, La Vitrine (www.azais.be)
Prijs van het FIT, Frederic Maene, Piano’s Maene (www.atelierchrismaene.be).
166 kandidaten hebben hun kans gewaagd.
Wij zijn trots dat we deze 10 laureaten in de kijker kunnen zetten. Zij vertegenwoordigen de
diversiteit , de kwaliteit, de passie en de motivatie van de sector.
Afspraak in 2014!
www.ambachtindekijker.com.
De volledige voorstellingen van de laureaten zijn terug te vinden in het persdossier of op
www.ambachtindekijker.com. Inlichtingen via 02/500.50.70 of info@ambachtindekijker.com.

