PERSBERICHT
OPENING VAN DE PUBLIEKSSTEMMING VOOR DE
9de EDITIE VAN DE ARCHITECTUURPRIJS BRUSSEL HORTA
Brussel, 5 maart 2014 – Net zoals tijdens de vorige editie doet de Architectuurprijs Brussel Horta
een beroep op het publiek om architecturale creaties op het grondgebied van de Stad Brussel een
prijs toe te kennen. Voor deze editie 2014 werden 6 projecten weerhouden. In het kader van de
Publieksprijs roepen de organisatoren de Brusselaars, en andere architectuurfans, op om te
stemmen voor de creatie van hun voorkeur. Stemmen kan op de website
www.prixbruhortaprijs.be
De Architectuurprijs Brussel Horta werd in 1996 in het leven geroepen op initiatief van de Schepenen
van Stedenbouw en Openbaar Onderwijs en brengt hulde aan een unieke architectuur, dankzij de
samenwerking tussen de bouwmeester, de aannemer en de openbare diensten. De architectuur
dient een nieuwe identiteit uit te drukken, met respect voor de omgeving. Het doel is het debat over
de symbiose tussen de architect, de stad en de bewoners levend te houden.
De 6 genomineerde projecten zijn:







Evers, 5‐8 Eversstraat ‐ 1000 Brussel
Louise Center, 227‐297 Louizalaan ‐ 1000 Brussel
Reibel House, 11 Vilvoordsesteenweg ‐ 1000 Brussel
Centraal station, onder de Kantersteen ‐ 1000 Brussel
Klooster, 31 Kloosterdreef ‐ 1000 Brussel
Mirador, 35 Brandhoutkaai ‐ 1000 Brussel

Sinds 1 maart, en tot 31 mei 2014, kan het grote publiek ook stemmen voor het project dat hun
voorkeur wegdraagt, via de website www.prixbruhortaprijs.be. De resultaten zullen in juni worden
bekendgemaakt. Van 30/06/2014 tot 31/08/2014 zal de reizende tentoonstelling met de

winnende projecten verschillende wijken in de Stad Brussel aandoen.
Een totaalbedrag van 5000 euro zal verdeeld worden onder de winnaars:
 Eerste prijs van de jury ‐ 2500 euro.
 Tweede prijs van de jury ‐ 1500 euro.
 Publieksprijs ‐ 1000 euro.
« De prijs Brussel Horta is een mooi visitekaartje dat de verwezenlijkingen van de Brusselse
architecten in de kijker zet», zegt Geoffroy Coomans de Brachène, de Brusselse Schepen van
Stedenbouw die ook de jury voorzit. « Het is een zeer goed initiatief om het publiek te laten
deelnemen. De waarden die worden uitgedragen door deze wedstrijd, met de nadruk op een
milieuvriendelijke aanpak, sluiten aan bij thema’s als de kwaliteit van de architectuur, de durf en de
creatieve vernieuwing. Dit zijn cruciale elementen voor de stedenbouwkundige ontwikkeling van de
Stad Brussel. »
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