
Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs 
 
Eén keer per twee jaar reikt de gemeente Helmond de Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs uit. 
Kinderen en jongeren van 7 tot en met 17 jaar komen in aanmerking als ze een bijzondere 
prestatie hebben verricht op cultureel gebied. Er zijn twee prijzen te winnen: een juryprijs en 
een publieksprijs. 
 
Waarom de Jacques Vriens Jeugd Cultuurprijs? Als eerste willen we graag diegene in het 
culturele zonnetje zetten die een bijzondere culturele prestatie heeft verricht en een 
voorbeeld kan zijn voor leeftijdsgenoten in Helmond. Cultuur is zo veel meer dan schilderijen 
en viool spelen (ook leuk!); het is ook hiphop, dichten, mode, dj, foto, video, carnaval en nog 
veel meer. Ook dat willen we met de cultuurprijs laten zien.  
 
En waarom Jacques Vriens? Iedereen weet wie de beroemde kinderboekenschrijver 
Jacques Vriens is. Jacques Vriens heeft een bijzondere band met Helmond. Hij heeft jaren in 
Helmond gewoond en bracht er zijn jeugd door. Hij was jong in Helmond. 
En wat is er nou mooier dan dat er nu juist een jeugd cultuur prijs is die is vernoemd naar 
Jacques Vriens!  
 
In 2013 werd de prijs voor het eerst uitgereikt. De juryprijs ging naar de Ilse van Kraaij. De 
publieksprijs ging naar Thom Koolen. Daarnaast kende de jury een extra prijs toe: de 
stimuleringsprijs en deze ging naar Megan Boon. 
 
 
Criteria 
 
Algemeen 

 Kandidaat woont in Helmond 

 Kandidaat is in de leeftijd van 7 tot en met 17 jaar (waarbij de dag van de sluiting van de 
nominatie geldt als leeftijdsbepaling) 

 Ook een groep (zoals bijvoorbeeld een schoolorkest of dansgroep) kan worden 
genomineerd, waarbij geldt dat minimaal 75% van de groep in Helmond woont en 
minimaal 80% van de groep in de genoemde leeftijdscategorie valt1 

 Uitgangspunt voor de nominatie is de periode 1 januari 2014 tot en met 1 maart 2015. 
 
Cultureel 

 Een kind of jongere kan worden genomineerd als hij of zij een bijzondere prestatie (heeft) 
verricht of inzet heeft vertoond op cultureel gebied. Bij de beoordeling wordt het volgende 
meegenomen: 

o betekenis van de prestatie voor cultuur in Helmond 
o uitstraling naar en voorbeeld voor leeftijdsgenoten 
o mate waarin de prestatie uniek is in Helmond 
o enthousiasme van de genomineerde 
o motivatie en bevlogenheid van de genomineerde 

 De prestatie op cultureel gebied kan op allerlei vlakken zijn: dans, muziek, taal, proza, 
poëzie, dj, beeldende kunst, het maken van een videogame, mode, evenementen, film, 
foto, ontwerpen, theater, evenementen, carnaval en nog veel meer. Bij twijfel beslist de 
jury. 

 

                                                
1
 Een organisatie of vereniging (zoals bijvoorbeeld een school of een gitaarschool) kan niet in zijn 

totaal genomineerd worden. Maar wel kan gedacht worden aan een groep(je) binnen deze 
organisaties, zoals een schoolband, een groep leerlingen met een bijzonder cultureel schoolproject, 
een groepje initiatiefnemers van een cultureel project, etcetera) 



 
Prijzen 

 Er zijn twee prijzen 
o Juryprijs  
o Publieksprijs 

 De jury bepaalt welke kandidaten voldoen aan de criteria. Uit deze kandidaten kiest de 
jury de winnaar van de juryprijs. 

 De jury draagt 3 tot 5 kandidaten voor, voor de publieksprijs. Via Internet kan worden 
gestemd en degene met de meeste stemmen wint de publieksprijs. 

 De winnaar(s) winnen de volgende prijzen: 
o Een kunstbokaal (wisselbokaal en een kleine bokaal om te houden) 
o Een toepasselijke Jacques Vriens prijs 
o Irischeque van € 150,- 
In het geval een groep wint is de prijs voor de totale groep. 

 
 
Jury 
De jury bestaat uit:  
• Jacques Vriens (voorzitter) 
• Martijn Verschuren (instructeur en choreograaf bij Unity Eight) 
• Fons Jacobs (oud burgemeester van Helmond)  
• Jolijn Brouwers (ArtEvent en cultureel ondernemer) 
• Olga Ferwerda (Literair Café) 
• Mieke Chatrou (Cultuurcontact) 
 
 
Feestelijke uitreiking editie 2014/2015 
De feestelijke uitreiking vindt plaats op zondag 17 mei 2015 in de Cacaofabriek (onder 
voorbehoud).  
 
Planning 
 

 Nomineren     - Tot en met 20 januari 2015 

 Bekendmaking nominaties  
en start publieksronde    - 16 maart 2015 

 Internetstemmen via  
www.helmond.nl/cultuurprijs   - 16 maart tot en met 16 april 2015 

 Feestelijke uitreiking     - 17 mei 2015 
 
 
Nomineren 
Iedereen mag een kandidaat nomineren, bij voorkeur per email: kc@helmond.nl. Daarvoor 
gebruikt u het nominatieformulier dat te vinden is op www.helmond.nl/cultuurprijs.  
 
Per post kan ook. Stuur dan het nominatieformulier naar Gemeente Helmond, Team Cultuur, 
Antwoordnummer 102, 5700 VB  Helmond. 
 
 
Meer informatie 
Bij vragen kunt u contact opnemen met team Cultuur en Leisure van de gemeente Helmond 
– Yvonne Feenstra – 0492 – 587 281 of y.feenstra@helmond.nl.  
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