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Afgelopen zondag, op 20 juni 2010, ontving Eric Tourné de Bornemse cultuurprijs uit handen van 
Pierre Verbiest, de voorzitter van de Bornemse cultuurraad en burgemeester Luc De boeck. De 
plechtigheid vond plaats in het gemeenschapshuis van Hingene. Voorzitter André Van Troyen van 
de K.H. Concordia et Amicitia Ter Dilft, heette iedereen welkom. Waarna Eric Tourne (en zijn 
echtgenote Lydia) letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes werden gezet. Van de harmonie ontving hij 
een gesigneerd t.shirt van KV Mechelen, de club waarvan hij jarenlang een trouwe supporter is. De 
gemeentelijke cultuurraad schonk hem een karakterfoto van zichzelf, genomen door Bernd 
Hendrickx en een aquarel van Els Leclercq met de kalligrafische tekst: “De gemeentelijke 
cultuurraad van Bornem heeft beslist de cultuurprijs in 2010 toe te kennen aan 
ERIC TOURNE  

. Omdat hij met muziek veel mensen heeft bereikt en vriendschappen tot stand gebracht,  

. Omdat hij als muziekpedagoog jongeren naar het hoogste niveau heeft getild, 

. Omdat hij vanaf 1960 zijn harmonie “Concordia et Amicitia” heeft geleid tot 
uitmuntendheid in de ere.afdeling van de provincie Antwerpen, 

. Omdat hij dirigent was van verscheidene harmonieorkesten in de regio, 

. Omdat hij een waarlijk cultureel ambassadeur was voor Bornem. 
 
Dirigent en klarinettist Eric Tourné werd ondermeer geprezen voor zijn verdienste als muziek.
pedagoog. 40 jaar geleden lag hij als leraar klarinet mee aan de basis van de gemeentelijke 
muziekacademie. “Het idee om een academie op te richten is eigenlijk ontstaan in de schoot van 
de harmonie. We hadden ondertussen een redelijk niveau bereikt maar we wilden verder groeien. 
Dit kon enkel met een degelijke opleiding van onze muzikanten. Als harmonie konden we dit niet 
organiseren. Het zou ons teveel geld kosten en we beschikten over te weinig professionele 
lesgevers. Onder impuls van schepen Vic Dalemans die toen ook voorzitter was van de harmonie, 
is toen in 1969 de academie gesticht. Aanvankelijk waren we slechts met 5 à 6 leerkrachten voor 
250 leerlingen. Vandaag zijn die aantallen verzesvoudigd!”, aldus Eric Tourné. 
Naast zijn loopbaan, is Eric ook een begenadigd muzikant en een bekende dirigent in de ruime 
regio. Mede dankzij dirigent Tourné speelt de koninklijke harmonie Concordia et Amicitia Ter Dilft 
al 47 jaar in uitmuntendheid in de ere.afdeling van de provincie Antwerpen. 
 
 
De cultuurprijs wordt uitgereikt door de Bornemse cultuurraad aan Bornemnaars met een bijzondere 
culturele verdienste. De prijs wordt niet jaarlijks uitgereikt, maar pas wanneer de raad van beheer 
van de cultuurraad iemand voordraagt. Het is de algemene vergadering van de cultuurraad die de 
uiteindelijke beslissing neemt. 
De prijs werd laatst uitgereikt in 2009 aan Liebrecht Vanbeckevoort. Daarvoor viel de eer al te 
beurt aan Walter Boeykens, Francois Van Eetvelt, Passiespel, Julien Maerevoet, Marcel De boeck, 
het project Gevlochten Verleden en het jarige CC Ter Dilft. 
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