Visiedocument Stichting Cultuurprijs Overijssel
Algemeen
De Stichting Cultuurprijs Overijssel (SCO) wil door de jaarlijkse toekenning van cultuurprijzen een
actieve en stimulerende bijdrage leveren aan het kunst- en cultuurklimaat in Overijssel. De SCO wil
bovendien de kwaliteit van de kunst en cultuur in Overijssel binnen én buiten de provincie promoten
door toekenning van de cultuurprijzen en de daaraan te koppelen PR campagne.
De SCO richt zich op de volgende sectoren van de cultuur:
• Amateurkunst en cultuureducatie
•
• Archieven
•
• Beeldende kunst en vormgeving
•
• Bibliotheken
•
• Cultuurbezit
•
• Dans
•
• eCultuur
•
• Film
• Internationaal en intercultureel beleid

Landschapsarchitectuur, architectuur en
stedenbouw
Letteren
Media
Monumenten en archeologie
Musea
Muziek en muziektheater
Theater
(onderverdeling Raad voor Cultuur)

De SCO bepaalt haar eigen visie en beleid, opereert onafhankelijk en gaat geen verbindingen aan met
andere instituties of ondernemingen. De SCO opereert bovendien onafhankelijk ten opzichte van
haar subsidiegevers, te weten Provincie Overijssel en het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel. De
SCO verantwoordt zich naar de subsidiegevers over de werkwijze en de inhoudelijke en financiële
resultaten.
De SCO onderschrift de Code Cultural Governance, de Code Fair Practice en de Code Culturele
Diversiteit.
De SCO kent jaarlijks twee cultuurprijzen toe:
• De Cultuurprijs Overijssel
• Het Cultuurtalent van Overijssel
De Cultuurprijs Overijssel is een waarderingsprijs voor een bewezen culturele prestatie; het
Cultuurtalent van Overijssel is een stimuleringsprijs voor de toekomst. De voorwaarden aan de
toekenning van de prijzen zijn dan ook verschillend (zie hieronder).
De Cultuurprijs Overijssel
De Cultuurprijs Overijssel wordt toegekend aan een persoon, groep van personen of organisatie die
een uitmuntende (en bovenregionale) prestatie heeft geleverd op gebied van kunst en cultuur, met
daarbij een aantoonbare relatie met de provincie Overijssel. Criteria voor de toekenning zijn:
creatieve vernieuwing, hoog artistiek niveau, professionaliteit, impact op de samenleving,
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inclusiviteit, bijdrage aan de versterking van het kunst- en cultuurklimaat in Overijssel en het
uitdragen daarvan. De winnaar voldoet aan meerdere van deze criteria.
De prijs wordt bij voorkeur uitgereikt aan een persoon, groep van personen of organisatie, waarvan
verwacht mag worden dat deze duurzaam actief blijft in de kunst en cultuur in relatie tot Overijssel.
De prijs wordt bij voorkeur niet postuum toegekend.
De prijs bestaat uit:
• Toekenning van de prijs (oorkonde)
• Prijs in de vorm van een kunstobject
• Een bijdrage van € 10.000,00 (vrij te besteden)
De SCO kent de prijs toe als de winnaar:
• de prijs in ontvangst wil nemen
• actief wil meewerken aan de uitreiking
Het Cultuurtalent van Overijssel
De prijs ‘Cultuurtalent van Overijssel’ wordt toegekend aan een persoon, groep van personen of
organisatie die een zodanige prestatie heeft geleverd op gebied van de cultuur in Overijssel, dat er
sprake is van een uitzonderlijk en uitdagend talent. De prijs heeft met nadruk de bedoeling enerzijds
het talent te erkennen en anderzijds te stimuleren. De prijs wordt toegekend aan een persoon, groep
van personen of organisatie werkzaam en woonachtig in Overijssel.
De prijs bestaat uit:
• Toekenning van de prijs (oorkonde)
• Prijs in de vorm van een kunstobject
• Een bijdrage van € 10.000,00 in een project van en door de winnaar, dat het bekroonde talent
verder kan doen ontwikkelen
De SCO kent de prijs toe als de winnaar:
• de prijs in ontvangst wil nemen
• actief wil meewerken aan de uitreiking
• met een voorstel komt voor de besteding van het prijzengeld
• akkoord gaat met de voorwaarden voor de besteding van het prijzengeld, te weten: voorstel aan
bestuur SCO, goedkering door bestuur SCO, inhoudelijke en financiële verantwoording.
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Procedure
De cultuurprijzen worden vastgesteld en toegekend door het bestuur van SCO. Over de nominaties
vindt geen verantwoording plaats door het bestuur van het SCO.
Het bestuur van SCO roept jaarlijks iedereen in Overijssel die een relatie heeft met kunst en cultuur
heeft op om kandidaten te nomineren voor de beide prijzen. Het bestuur van SCO behandelt en
beoordeeld alle nominaties. Indien nodig schakelt zij externe adviseurs in om de nominaties te
beoordelen. Dit advies is vertrouwelijk. Het bestuur van SCO maakt de uiteindelijke beslissing.
In aanloop naar de uitreiking worden de winnaars bekend gemaakt, op een nader te bepalen
moment. Nadat de winnaars bekend zijn wordt in samenspraak met hen het programma van de
uitreiking geproduceerd.
Uitreiking
De Cultuurprijs Overijssel en het Cultuurtalent van Overijssel worden jaarlijks op de maandag
voorafgaand aan de derde dinsdag van september (de zgn. Prinsjesdag) uitgereikt, in de
provinciehoofdstad Zwolle. De uitreiking is een feestelijk en inspirerend cultuurevent voor Overijssel
en is openbaar en breed toegankelijk. De prijzen worden uitgereikt door de Commissaris van de
Koning in Overijssel.
Vorm en inhoud van de uitreiking worden vastgesteld na de bekendmaking van de winnaars, omdat
dit in samenspraak met hen wordt vormgegeven. Er is nadrukkelijk voor gekozen om vóór de
bekendmaking van de winnaars nog geen vaste vorm van de uitreiking vast te stellen, omdat dit in
samenspraak met de winnaars wordt vormgegeven.
De uitreiking is een waarderingsmoment voor kunst en cultuur in Overijssel, waar de winnaars op
een voetstuk worden geplaatst. Daarnaast is het een netwerkmoment voor de culturele
sector van Overijssel. Het doel is te komen tot een kwaliteitsprogramma waar de uitreiking van de
prijzen onderdeel van zijn.
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