
 
 

 
 
 
 

  

REGLEMENT  

CultuurTalentprijs Deventer 

De prijs onder de titel Aanmoedigingsprijs is ingesteld in 1985 en wordt sindsdien eens in de 
twee jaar uitgereikt door Kunstcircuit Deventer. Het doel van de prijs is om veelbelovende 
kunstenaars een extra stimulans te geven zich in hun werk te ontwikkelen en manifesteren.   

Vanaf 2021 wordt de prijs gesponsord door de volgende fondsen: Stichting Deventer Cultuur 

Club, Stichting Wesselings-van Breemen, Stichting Jeannette Hollaarfonds, Stichting Erven 

Witteveen, Stichting Rudolf H. Schmidtfonds en draagt de titel: CultuurTalentprijs Deventer. 

ARTIKEL 1    

De CultuurTalentprijs Deventer kan worden toegekend aan in Deventer gevestigde of tot de 

culturele sfeer van Deventer behorende scheppende en/of uitvoerende professionele 

kunstenaars uit alle disciplines. De genomineerden dienen blijk te hebben gegeven van een 

recente artistieke ontwikkeling en de kunstprestatie dient een aantoonbare culturele 

waarde te hebben voor de gemeente  Deventer. Iedere persoon, groep van personen (in 

welke vorm van samenstelling ook) of organisatie, die voldoet aan de criteria, kan in 

aanmerking komen voor de prijs.   

ARTIKEL 2   

In de maand december van elk even jaar wordt via de sociale en lokale media een oproep 

gedaan om kandidaten voor te dragen.   

Kunstenaars mogen uitsluitend voorgedragen worden door derden, inclusief de 

ondersteunende fondsen en Kunstcircuit Deventer.   

ARTIKEL 3                   
Kunstcircuit Deventer stelt een adviescommissie samen op voordracht van de 
ondersteunende fondsen, waarbij elk fonds één deskundige afvaardigt. De adviescommissie 
telt een oneven aantal leden, het voorzitterschap wordt bij toerbeurt door één van de leden  
vervuld. Kunstcircuit Deventer voert het secretariaat. De vergaderingen van de 
adviescommissie zijn besloten. 

 
 



 
 

 
 
 
 

ARTIKEL 4  
Uit de kandidaten worden maximaal drie genomineerden geselecteerd uit wier midden de 
winnaar van de CultuurTalentprijs Deventer wordt voorgedragen door de adviescommissie. 
Het gemotiveerde en bindende advies van de adviescommissie wordt medegedeeld aan 
Kunstcircuit Deventer.  
De adviescommissie neemt haar besluit in het eerste kwartaal van elk oneven jaar. De 
prijswinnaar wordt in het tweede kwartaal van het oneven jaar bekendgemaakt. 
Over de uitslag kan niet gecorrespondeerd worden.  
                      
ARTIKEL 5   
De CultuurTalentprijs Deventer bestaat uit een geldbedrag groot €4.000, de kosten van de 
uitreiking worden bepaald op maximaal €1.000.  
Kunstcircuit Deventer bepaalt in overleg met de adviescommissie en de genomineerden de 
wijze waarop en waar de prijs wordt uitgereikt.  
 
ARTIKEL 6 
De laureaat verbindt zich door het aannemen van de CultuurTalentprijs Deventer dat hij/zij 
in overleg met Kunstcircuit de geldprijs zal besteden aan de eigen artistieke ontwikkeling en 
tevens een nader te bepalen presentatie zal geven voor de stad Deventer, binnen een 
termijn van één jaar na de uitreiking. 
 
ARTIKEL 7   
Kunstcircuit Deventer voert het secretariaat en beheert het archief. In geval Kunstcircuit 
Deventer ophoudt te bestaan, zal het archief worden overgedragen aan één van de fondsen.      

ARTIKEL 8              
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Kunstcircuit Deventer in overleg met 
de ondersteunende fondsen.  
 

      
                                                 Jeannette Hollaarfonds  

      

 

 


