Voorwaarden Elisabeth van Thüringenprijs 2018
Algemeen:
Doelstelling
Het doel van de Elisabeth van Thüringenprijs is het stimuleren van kunst die het welzijn en
welbevinden van patiënten, bezoekers en medewerkers in de gezondheidszorg bevordert.
Omschrijving
Het nog te vervaardigen kunstwerk of kunstproject is niet gebonden aan een specifiek
medium. Het kan meerdere vormen hebben en het kan zich over verschillende beeldende
kunst- en ontwerpdisciplines uitstrekken.
Inzendingen
Zorginstellingen in brede zin van het woord in Nederland kunnen een nog te ontwikkelen
kunstproject indienen bij de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds samen met de
kunstenaar. Het kunstproject wordt in samenspraak met de bedenkend c.q. uitvoerend
kunstenaar ingediend. Onder ‘formele voorwaarden’ staat uitgelegd waar de inzending aan
moet voldoen.
Deadline inzendingen
Inzendingen dienen uiterlijk op 31 augustus 2018 te zijn ontvangen door de Stichting
Elisabeth van Thüringenfonds. De stichting zal niet afwijken van deze datum indien daarom
wordt verzocht. Inzendingen kunnen worden ingestuurd naar het adres: Stichting Elisabeth
van Thuringenfonds p/a Spaarne Gasthuis, Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp of digitaal
aan elisabethvanthuringenprijs@outlook.com.
Kunstprojecten
In aanmerking voor de kunstprijs komen kunstenaars en/of organisaties in de Nederlandse
gezondheidszorgsector die gezamenlijk kunstwerken en/of kunstprojecten willen realiseren
die het welzijn en welbevinden van patiënten en gebruikers vergroten.
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Geldbedrag
De prijs bestaat uit een geldbedrag van € 50.000. Het geld is bestemd voor de realisatie van
het kunstwerk. Bij het projectplan dient een begroting te worden ingediend waarin zowel
productie als kunstenaarshonorarium zijn opgenomen. De Stichting Elisabeth van
Thüringenfonds keert het geldbedrag in termijnen en onder voorwaarden uit. Zie onder
formele voorwaarden.
Beoordeling
De onafhankelijke jury in 2018 bestaat uit experts van de kunstwereld en is samengesteld
door de bestuur van de Stichting Elisabeth van Thüringenfonds. Vanuit de inzendingen
maakt de jury een shortlist. Tijdens de prijsuitreiking wordt ieder project van deze shortlist
gepresenteerd en wordt hieruit de winnaar bekendgemaakt.

Formele voorwaarden:
Partijen
Bij de indiening van het kunstproject staan de formele gegevens van alle betrokken partijen
helder op een rij.
1. Formele naw-gegevens van de zorginstelling, naam contactpersoon en contactgegevens
van deze contactpersoon. De zorginstelling is de formele indiener van het kunstproject.
2. Formele naw-gegevens van de kunstenaar(s) die het werk heeft (hebben) ontworpen
en/of gaat (gaan) uitvoeren, dat wil zeggen naam, contactgegevens, kamer van
koophandel-gegevens alsmede een CV van de kunstenaar.
3. Formele naw-gegevens van derden die bij het kunstproject zijn of worden betrokken,
namen van bedrijven, contactpersonen, contactgegevens, kamer van koophandelgegevens alsmede referenties van deze bedrijven.
Onderdelen binnen het projectvoorstel
De jury beoordeelt het artistiek functioneren van de kunstenaar en het belang van het
projectvoorstel op basis van de volgende onderdelen.
1. Visuele documentatie van het beoogde kunstwerk en de plaats waar dit wordt
tentoongesteld binnen of buiten de zorginstelling. Belangrijk daarbij is de samenhang
tussen de artistieke uitgangspunten van de kunstenaar, de uitgangspunten van de
zorginstelling en de wijze waarop deze tot uitdrukking komen in het werk.
2. Een presentatieplan waarin wordt toegelicht hoe beoogd wordt op inspirerende wijze het
publiek c.q. de patiënten te bereiken en te binden aan het kunstwerk.
3. Inhoudelijke motivatie van de zorginstelling waarom het kunstwerk geplaatst zou moeten
worden.
4. Een realistische planning c.q. fasering in de tijd waarbinnen de zorginstelling en de
kunstenaar en eventuele derden verwachten het kunstproject te realiseren.
5. Een dekkende begroting met offertes met daarin ook opgenomen het
kunstenaarshonorarium. Deze begroting moet in samenhang met de planning c.q.
fasering in de tijd worden gepresenteerd.
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6. Eventuele toezeggingen van de zorginstelling of andere deelnemende partijen om het
mogelijke bedrag, dat de prijs te boven gaat, te kunnen sponsoren.
Artistieke beoordeling
De jury beoordeelt of het project een betekenisvolle bijdrage aan de kunst in de
gezondheidszorg oplevert.
1. Dit blijkt in de eerste plaats uit het artistiek functioneren van de betreffende kunstenaar in
de afgelopen twee tot vier jaar in combinatie met de uitgangspunten van de
zorginstelling.
2. Daarnaast beoordeelt zij ook de visuele documentatie, de presentatie, motivatie. Daarbij
kan onder andere worden gekeken naar de inhoudelijke betekenis van het concept, de
verbeeldingskracht van de kunstenaar en de beheersing van de gekozen middelen in
combinatie met de gewenste effecten binnen de zorginstelling.
3. Verder wordt bekeken hoe werk en opvattingen zich verhouden tot de historische en
actuele context binnen de gezondheidszorg.
Shortlist
De jury maakt van de inzendingen een shortlist van kunstprojecten die voldoen aan
bovenstaande voorwaarden. Uit deze shortlist wordt de winnaar van de prijs gekozen. De
shortlist wordt in september / oktober 2018 bekend gemaakt.
Ontbindingsclausule
Wanneer de winnaar van de Elisabeth van Thüringenprijs zich niet houdt aan de vooraf
gestelde voorwaarden, zich zonder duidelijke reden niet houdt aan productieafspraken,
planning en begrotingen, kan stichting van de prijs het geldbedrag geheel of gedeeltelijk
terugvorderen. Ook kan de organisatie het bedrag terugvorderen wanneer zij zich niet kan
vinden in de redenen van de winnende partij waarom deze zich niet aan de afspraken kan
houden. Inzending voor de Elisabeth van Thüringenprijs betekent dat partijen akkoord gaan
met deze ontbindingsclausule. Tussen de stichting en de zorginstelling kunstenaar zal een
overeenkomst worden opgesteld waarin de voorwaarden staan opgenomen.
Communicatie rondom de prijs
De organisatie van de Elisabeth van Thüringenprijs verzorgt samen met de geplaatsten op
de shortlist de benodigde PR bij de uitreiking op 19 november 2018. Hier dienen de partijen
zich in september/oktober/november 2018 vrij voor te kunnen maken. Daarbij kan gedacht
worden een korte presentatie van het kunstproject door de inzenders tijdens de uitreiking,
presentatie van een korte film over het project, foto’s of film ter visuele ondersteuning op
bijvoorbeeld de website en social media of perscontacten rondom de prijs. Algemene PR
vooraf – ten tijde van – na de prijsuitreiking. Inzending voor de Elisabeth van Thüringenprijs
betekent dat partijen akkoord gaan met de communicatie rondom de prijs. [verder uitwerken]
Uitreiking
Op 19 november 2018 vindt de uitreiking van de prijs plaats in De Hallen Haarlem, aan de
Grote Markt te Haarlem. Rondom deze uitreiking vinden op deze dag mogelijk nog
activiteiten plaats. Van de geplaatsten op de shortlist wordt verwacht dat zij deze dag
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beschikbaar zijn voor het gehele programma. Dit programma wordt in oktober 2018 definitief
bekend gemaakt.
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