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Persbericht  

Gemeentelijke Cultuur Stimuleringsprijs van start 

Aanmeldingen vanaf  23 december via de website www.cultuurprijssoest.nl 

De Gemeentelijke Cultuur Stimuleringsprijs 

Het college van B&W heeft besloten de Publieksprijs om te zetten in een Cultuur Stimuleringsprijs. Dat betekent dat 

alle cultureel betrokken Soester inwoners/organisaties kandidaten voor deze prijs via de website kunnen aanmelden.  

 

Voortaan wordt het ene jaar de algemene Gemeentelijke Cultuurprijs uitgereikt en  het andere jaar de Gemeentelijke 

Cultuur Stimuleringsprijs. Beide prijzen worden dus  jaarlijks afgewisseld.  

De Cultuur Stimuleringsprijs is bedoeld voor aankomende talenten en/of spraakmakende en veelal nieuwe 

initiatieven met betrekking tot de culturele – en kunstzinnige wereld. 

 

De criteria welke bij de Cultuur Stimuleringsprijs, nadrukkelijk als uitgangspunt dienen, zijn; 

- De denker     (hoe bijzonder en uitgewerkt bedacht en doordacht) 

- De schepper    (hoe creatief, onverwacht en vernieuwend) 

- De doener     (met hoeveel passie, mede met eigeninzet uitgevoerd) 

- Het beoogde en behaalde resultaat  (welke verwachting en welk uiteindelijk resultaat) 

 

Behoudens de cultuurprijsjury, kan iedereen genomineerden aandragen.  

 

De longlist wordt door de nominatiecommissie teruggebracht naar een shortlist van maximaal vijf genomineerden 

welke aan de Cultuurprijsjury wordt voorgelegd.  De jury kiest de winnaar.  

De Gemeentelijke Cultuur Stimuleringsprijs 2011 zal tijdens een feestelijke bijeenkomst op zaterdagavond 31 maart 

2012 door de wethouder van cultuur worden uitgereikt. 

Wat krijgt de winnaar van de Gemeentelijke Cultuur Stimuleringsprijs 2011?  

Een kleine replica van het originele ‘Soesja’-beeld, een geldbedrag van € 1.000,-  (naar eigen inzicht te besteden) en 

de toevoeging van de naam van de winnaar op het originele Soesja-kunstwerk in de publiekshal van het 

gemeentehuis.   

Vanaf  23 december tot 15 februari kan elke cultureel betrokkene kandidaten hiervoor aanmelden. Deze aanmelding 

geschiedt via de website www.cultuurprijssoest.nl 

De feestelijke bijeenkomst op zaterdagavond 31 maart 2012 krijgt een extra feestelijk tintje, daar op deze avond, 

tegelijk met de uitreiking van de Gemeentelijke Cultuur Stimuleringsprijs, ook het 10 jarig bestaan van de Stichting 

Cultuurplatform Soest wordt gevierd. 
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