Randvoorwaarden en criteria
‘Burgemeester Henk Willems Cultuurprijs’, gemeente Heusden

Algemeen
• De cultuurprijs Heusden heeft als doelstelling om individuen of organisaties die geruime tijd
actief zijn op het gebied van de amateuristische of professionele kunstbeoefening binnen de
gemeente Heusden in hun artistieke ontwikkeling te stimuleren en/of in het bijzonder te
waarderen voor de wijze waarop zij aan die activiteiten invulling geven;
• De gemeente Heusden stelt hiertoe tweejaarlijks een prijs beschikbaar voor een individu of
organisatie die zich met zijn werk bijzonder geprofileerd heeft en de wijze waarop hij/zij een
bijdrage geleverd heeft aan de ontwikkeling van het culturele klimaat van de gemeente
Heusden;
• Onder “cultureel klimaat” wordt verstaan het geheel van ontwikkelingen op het gebied van de
cultuur, omvattend zowel de amateuristische als de professionele kunstbeoefening alsmede
de erfgoedsector. Daartoe behoren o.a. de werkterreinen die aangeduid worden met de
termen als beeldende kunst, theater en muziek, dans, audiovisuele kunsten, e-culture,
fotografie, film/video, literatuur, design en architectuur, alsmede erfgoed activiteiten als
heemkunde, archeologie, cultuurhistorie, monumenten, restauratie en archiefbeheer.
De prijs
• De gemeente Heusden stelt voor de cultuurprijs tweejaarlijks een bedrag van € 1000,- ter
beschikking aan de winnaar;
• De prijs wordt uitgereikt door een bestuurlijk vertegenwoordiger van de gemeente Heusden;
• De prijs bestaat behalve uit het geldbedrag uit een trofee in de vorm van een sculptuur;
• De voorzitter van de jury geeft een toelichting op de keuze van de winnaar op basis van het
juryrapport;
• Het juryrapport wordt na de uitreiking openbaar gemaakt;
• De gemeente Heusden zorgt voor de publicitaire begeleiding en bekendmaking van de prijs.
De jury
• Op voordracht van de KAC wordt adhoc een deskundige jury samen gesteld van maximaal 7
personen. Waarvan een deel afgevaardigd wordt namens de KAC (3 personen) en verder
aangevuld wordt met vertegenwoordigers uit de specifieke deelgebieden (4 personen);
• De jury heeft tot taak het college van de gemeente Heusden een kandidaat voor de prijs voor
te dragen;
• De jury selecteert de kandidaat uit een vooraf vastgestelde groslijst;
• De groslijst komt tot stand na een openbare oproep waarin alle bewoners van de gemeente
Heusden worden gevraagd een voordracht te doen;
• De nominaties worden getoetst op de criteria;
• De groslijst wordt openbaar bekendgemaakt en er kan op gestemd worden;
• De kandidaten met de meeste stemmen, tot een maximum van 5, worden voorgedragen aan
de jury;
• De jury motiveert haar keuze in een juryrapport en brengt schriftelijk verslag uit aan het
college van de gemeente Heusden. Daarin wordt ook de gevolgde procedure toegelicht.
De criteria
• De activiteiten van de persoon of organisatie moeten passen binnen de omschrijving van het
begrip “cultureel klimaat”;
• De activiteiten van de persoon of instelling kenmerken zich door hun artistieke,
wetenschappelijke of educatieve kwaliteit, intrinsieke consistentie en/of maatschappelijke
betekenis;

•
•

De activiteiten van de persoon of organisatie zijn in principe voor een breed publiek
toegankelijk;
De activiteiten van de persoon of instelling hebben zich bewezen als een inspirerende en/of
stimulerende bijdrage aan het culturele klimaat van de gemeente Heusden.

De personen of instellingen
• De personen dienen niet per se woonachtig te zijn in de gemeente, wel dient de persoon of
organisaties actief te zijn binnen de gemeentegrenzen;
• Er bestaat in principe geen leeftijdsgrens om voorgedragen te worden;
• Onder organisaties wordt verstaan stichtingen, verenigingen, gezelschappen, galerieën,
musea, cultureel café, collectieven, filmhuizen, archieven, bedrijven of anderszins
aantoonbaar georganiseerde entiteiten;
• Ook organisaties die geen rechtspersoon vormen, zoals een kunstenaarscollectief of
organisatie van een cultureel evenement, kunnen voorgedragen worden.

