REGLEMENT VRIENDENPRIJS MUSEA ZUTPHEN

1. De Vriendenprijs is een initiatief van de Vereniging Vrienden Musea Zutphen (hierna
“de Vereniging”). De Vriendenprijs heeft tot doel om een kunstenaar, ambachtelijk
vormgever, performer of (vertegenwoordiger van) een cultureel gezelschap die iets
betekenisvols gedaan heeft voor de kunst in de gemeente Zutphen in het algemeen, en in
relatie tot de Musea Zutphen, met een prijs te honoreren en daarmee tevens de aandacht te
vestigen op kunst in de gemeente Zutphen in het algemeen.
2. De Vriendenprijs zal één keer per twee jaar worden toegekend, tenzij daartoe geen
aanleiding bestaat. De prijs is voor het eerst uitgereikt in 2010.
3. De Vriendenprijs bestaat uit een geldbedrag ad €2.500,- en een bronzen beeldje. De winnaar
dient het geldbedrag te gebruiken voor een doel dat dient (i) ter bevordering van zijn/haar
ontwikkeling als kunstenaar, ambachtelijk vormgever, performer of cultureel gezelschap, (ii)
ter bevordering van kunst in de gemeente Zutphen in het algemeen en/of (iii) voor de
aanschaf van materialen en/of gereedschappen die nodig zijn voor de uitvoering van
zijn/haar kunstvorm.
4. De jury wordt door het bestuur van de Vereniging samengesteld. De jury bestaat uit vijf
leden, van wie tenminste één lid is van het bestuur van de Vereniging en één lid is van de
directie van de Zutphense Musea.
5. De toekenning van de prijs vindt in twee fasen plaats:
a. De longlist wordt samengesteld door het bestuur van de Vereniging in overleg met
de directie van de Musea Zutphen.
b. De jury zal beoordelen welke – telkens – maximaal drie kandidaten in aanmerking
komen voor een nominatie en aan welke kandidaat de Vriendenprijs uiteindelijk zal
worden toegekend.
6. Aan de toekenning van de prijs ligt geen wedstrijd ten grondslag en de Vereniging hanteert
geen procedure van open inschrijving.
7. De uitreiking vindt plaats op een door het bestuur van de Vereniging te bepalen tijdstip en
locatie.
8. Bekendmaking van de toekenning zal door de Vereniging plaatsvinden onder meer via een
persbericht in de lokale media en door de Musea Zutphen zelf.
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