Grote PCB-prijs 2016
en 5.000 euro voor
ZAK
De grote prijs Press Cartoon Belgium 2015,
is toegekend aan een cartoon van ZAK
verschenen op 7 oktober 2015 in De Morgen
Voor de zeventiende editie van de PCB waren 30 cartoonisten genomineerd
met 102 cartoons die in 2015 in de Belgische pers zijn gepubliceerd.
Behalve de Grote PCB-prijs, en de daaraan verbonden cheque van 5.000 €,
waren er tweede prijs van 2.000 € voor
Fritz met een cartoon in DS Avond verschenen op 16 november 2015
en een derde prijs van 1.000 € voor
Cost. met een cartoon in Le Soir verschenen op 3 april 2015.
De prijzen zijn toegewezen door belgische fotografen. Zaten mee aan de jurytafel: AnneCatherine Chevalier, Karima Hajji, Sébastien Van Malleghem, Philip Reynaers, Jente Boone,
Johan Jacobs, Lieve Blancquaert, Karoly Effenberger en Peter De Bruyne.
Eerder op de dag is ook de grote PCE-prijs (Press Cartoon Europe) toegekend. Voor de
achtste editie van deze Europese perscartoonprijs, hadden 160 cartoonisten uit 33 landen zo’n
445 cartoons ingestuurd die werden gepubliceerd in 30 verschillende Europese landen.
De grote prijs is dit jaar in de wacht gesleept door KAP (Jaume Capdevila) voor een tekening
verschenen op 3 november 2015 in La Vanguardia. De winnaar krijgt, naast een cheque van
5.000 euro, een fraaie bronzen trofee, ontworpen door grafisch kunstenaar Ever Meulen.
Een tweede goed voor een cheque van 2.000 € gaat naar
Tom Janssen voor een cartoon verschenen op 8 oktober 2015 in dagblad Trouw
en een derde prijs ter waarde van 1.000 € gaat eveneens naar
KAP (Jaume Capdevila) voor een cartoon verschenen op 11 januari 2015 in La Vanguardia.

De jury bestond uit journalisten van verschillende landen: Ronald van Gessel uit Nederland,
Tom Weingärtner uit Duitsland en Jeremy Fleming-Jones en Frédéric Simon uit GrootBrittannië geassisteerd door Vincent Baudoux van het PCB-comité.
De prijzen worden overhandigd in Knokke-Heist, bij de opening van het 55ste Internationaal
Cartoonfestival en de vernissage van de tentoonstelling met onder meer de genomineerde
cartoons van zowel de PCB als de PCE 2016.
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