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Ger Beukenkamp en Hans Hylkema
winnen de Lira Scenarioprijs 2013
“Een geslaagde dans op het dunne koord tussen feit en fictie.”
Ger Beukenkamp en Hans Hylkema hebben de Lira Scenarioprijs 2013 gewonnen voor
het televisiedrama Den Uyl en de affaire Lockheed. Dit heeft juryvoorzitter Job Cohen
vandaag bekendgemaakt in Amsterdam. De Lira Scenarioprijs 2013 werd uitgereikt aan
de scenaristen van het beste Nederlandse televisiedrama in de categorie historisch
drama dat tussen 2009 en 2012 voor het eerst op de televisie werd uitgezonden. De
winnaars ontvangen samen een geldbedrag van € 15.000,-.
De jury zegt onder meer over Den Uyl en de affaire Lockheed:
“[…] Een geslaagde dans op het dunne koord tussen feit en fictie. […] Knap ook de mix van ernst,
spanning (ondanks vaststaande afloop) en humor. […] Dat de kinderen Den Uyl na de preview
verklaarden dat het niet klopte maar wel waar was, is tekenend.”

Den Uyl en de affaire Lockheed is een driedelige televisieserie over de Lockheedaffaire. Die affaire
ontstond in 1976 toen bleek dat prins Bernhard steekpenningen had aangenomen van de
Amerikaanse vliegtuigfabrikant Lockheed.
De drie genomineerden voor de Lira Scenarioprijs 2013 waren:
Ger Beukenkamp en Hans Hylkema voor Den Uyl en de affaire Lockheed (2010, VARA)
Alma Popeyus en Hein Schütz voor Eileen (2011, VPRO)
Paula van der Oest en Maarten Lebens voor Moeder, ik wil bij de revue (2012, Omroep MAX)
De jury van de Lira Scenarioprijs 2013 bestond naast voorzitter Job Cohen uit Marieke van der Pol
(scenario- en fictieschrijver), Willem Capteyn (scenarioschrijver), Walter van der Kooi (televisierecensent) en Eddy Terstall (filmmaker). Meer informatie en het juryrapport is te vinden op
www.lirascenarioprijs.nl
Lira Scenarioprijs
De Lira Scenarioprijs is de grootste scenarioprijs in het Nederlands taalgebied. De prijs is in 1993 in
het leven geroepen door Stichting Lira, en wordt iedere twee jaar toegekend aan een
scenarioschrijver van een algemeen of een specifiek dramatisch genre.
Eerdere winnaars waren Wim T. Schippers, Arthur Japin, Ger Beukenkamp, Tamara Bos, Maria
Goos, Mieke de Jong, het duo Alma Popeyus en Hein Schütz, Frank Ketelaar, het duo Maike Meijer
en Margôt Ros en het tweetal Tamara Bos en Mieke de Jong.
De Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) is de auteursrechtorganisatie voor schrijvers van
literaire, literair-dramatische en muziekdramatische werken.	
  Naast de Lira Scenarioprijs ondersteunt
Lira via het Lira Fonds ook de Woutertje Pieterseprijs (voor het beste jeugdboek), de Jan Hanlo
Essayprijs (voor de beste essays) en de Lira Correspondentenprijs. Meer informatie is te vinden op
www.lira.nl
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