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De jury spreekt haar waardering uit voor de inzet en drive van de vele vrijwilligers en professionals binnen 
de rijke en gevarieerde amateurkunstensector. Die ontembare passie vormt de basis van de amateurkunsten 
en maakt de sector zo uniek. Na een intensief en interessant gesprek schuift de jury dansorganisatie Moving 
Ground naar voren als laureaat van de Ultima voor Amateurkunsten 2020.  
 
Onder impuls van drijvende kracht en bezielster Evelyne Van Hecke, gaat Moving Ground aan de slag met 
dans en podiumkunsten als verbindende krachten in de superdiverse realiteit van Borgerhout en Antwerpen. 
Via dans, muziek en woord connecteert Moving Ground mensen van diverse achtergronden, en focust ze 
zich onder meer op kwetsbare jongeren en kinderen. De jury vindt het sterk dat Moving Ground verdergaat 
dan alleen dans en ook andere disciplines betrekt in haar werking.  
 
Talentontwikkeling en drempelverlaging staan centraal in de werking. Het is de missie van Moving Ground 
om een dansorganisatie te zijn waar iedereen een liefdevolle thuis kan vinden. De jury meent dat Moving 
Ground hier als geen ander in slaagt, zeker ook in 2020. In dit coronajaar was het een grote uitdaging om 
samen te blijven dansen, maar Moving Ground ging flexibel en veerkrachtig om met de beperkingen. In een 
periode waarin kinderen en jongeren geen uitlaatklep hadden en sociale contacten moesten missen, zag 
Moving Ground het als haar taak om te zorgen voor afleiding, de mogelijkheid tot artistieke expressie én 
warmte. Moving Ground speelt ook op die manier een cruciale maatschappelijke rol in een zeer uitdagende 
context. De jury wil hiervoor in het bijzonder haar waardering uitspreken en wil daarbij ook andere 
amateurkunstenorganisaties in de bloemetjes zetten voor hun bijzondere inspanningen in het coronajaar 
2020.  
 
De jury looft Moving Ground om haar voorbeeldwerking op tal van vlakken: de werking is zowel educatief, 
sociaal en inclusief, laagdrempelig en bottom-up, als artistiek sterk en professioneel. Die combinatie van 
factoren maakt de amateurkunstensector volgens de jury zo bijzonder. Dat Moving Ground zich op al deze 
vlakken weet te onderscheiden en er in 2020 in slaagde om een zinvolle vrijetijdsbesteding voor jongeren 
te voorzien, maakt haar dan ook dé geknipte laureaat voor de Ultima Amateurkunsten 2020. De jury wenst 
Moving Ground te feliciteren voor haar inzet gedurende het voorbije jaar, én voor het traject dat de 
organisatie al heeft afgelegd. De jury ziet veel toekomstpotentieel in de organisatie en hoopt Moving Ground 
met deze onderscheiding een duwtje in de rug te kunnen geven. 
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QUOTE 

“Via de verbindende en versterkende kracht van dans gaat Moving Ground aan de slag met superdivers 
stedelijk talent. Ze combineert op indrukwekkende manier een sterke artistieke en maatschappelijke 
ambitie met een laagdrempelige werking, dicht bij de jongeren.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


