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Winnaars PrixFintroPrijs: Supporting Young 
Artists 2022 zijn bekend 

Brussel, 20 oktober 2022 

Tijdens een bruisend cultuurfeest in de Kanselarij van BNP Paribas Fortis in Brussel werd voor de 
tweede keer de PrixFintroPrijs Supporting Young Artists uitgereikt. De prijzen ondersteunen 
jonge kunstenaars en artiesten uit de categorieën: Literatuur, Film & Fotografie, Beeldende 
Kunsten en Dans & Theater. Met 80.000 euro prijzengeld en een waaier aan praktische 
ondersteuning behoort de PrixFintroPrijs tot de grootste Belgische culturele onderscheidingen.  
‘De Fintro-prijzen zijn een feest van de verbeelding en van de hoop. In onzekere tijden, na de 
schok van de pandemie, zorgen onze jonge Belgische kunstenaars voor empathie, voor durf, voor 
nieuwe perspectieven en voor inspiratie om steeds weer opnieuw te beginnen’, zei Fintro CEO Luc 
Keppens in zijn openingstoespraak.  

Dit zijn de laureaten van 2022: 

PrixFintroPrijs Nederlandstalige Literatuur: Moya De Feyter 
Tweede en derde prijs: Carmien Michels en Hans Depelchin. Publieksprijs: Esohe Weyden. 

   PrixFintroPrijs Franstalige Literatuur: Clarisse Derruine 
    Tweede en derde prijs: Pamela Ghislain en Lou Kanche. Publieksprijs: Clarisse Derruine 

PrixFintroPrijs Beeldende Kunsten: Maika Garnica
    Gedeelde tweede prijs: Jonas Dehnen en Hadassa Ngamba. Publieksprijs: Fran Van Coppenolle 

 PrixFintroPrijs Film & Fotografie: Charlie Dewulf 
    Tweede en derde prijs: Sarah Lowie en Clyde Lepage. Publieksprijs: Charlie Dewulf 

  PrixFintroPrijs Dans & Theater: Kinga Jaczewska 
     Gedeelde tweede prijs: Adja Fassa en Ezra Veldhuis. Publieksprijs: Ezra Veldhuis 

De laureaten kregen hun prijs uit handen van o.m. HKH Prinses Delphine van België. Host was 
stand-up comedienne Dena Vadhani. De - enthousiast onthaalde- muziek kwam van zangeres 
en theatermaakster Adja Fassa en haar band. 

Dankzij de PrixFintroPrijs Supporting young artists wordt jaarlijks maar liefst 80.000 euro verdeeld 
onder jonge kunstenaars en artiesten tussen 18 en 32 jaar. Het gaat om een van de hoogste bedragen 
die in België ooit voor cultuurprijzen werden samengebracht. De laureaat van elke categorie krijgt 
10.000 euro, de nummers twee en drie krijgen elk 2.000 euro. De winnaars van de 
verschillende publieksprijzen per categorie gaan eveneens naar huis met elk 2.000 euro.  

Alle laureaten maken automatisch deel uit van de Fintro Community. De Community bouwt aan 
een netwerk van jonge kunstenaars die elkaar inspireren en die kunnen putten uit een portfolio 
met praktische ondersteuning. Dat gaat van writers-in-residence-plaatsen in het Herman Teirlinck 
huis in Beersel, het Huis van de Dichter in Watou en L’Alba in Charleroi, langdurige creatieve 
verblijven (Castle Breachacha op de Schotse Hebriden, via vzw Embrace) en mentorships 
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van bekende kunstenaars (Labiomista van Koen Vanmechelen) tot exclusieve webinars over 
copyright en contracten (Advocatenkantoor MVVP).  

_________________PERSINFO  NIET VOOR PUBLICATIE ________________________ 
Algemeen perscontact Fintro 
Hilde Junius   hilde.junius@bnpparibasfortis.com     0478882960 
Algemene info PrixFintroPrijs 
prixfintroprijs@fintro.be 
Pers & Mediacontact PrixFintroPrijs 
Savant Books & Things, Basseliersstraat 49, 2100 Antwerpen 
savantbooksandthings@gmail.com                     0476 961792 
___________________________________________________________________________ 
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