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Inleiding
De Waterweg Cultuurprijs wil een stimulans zijn voor iedereen die met passie, plezier 
en bekwaamheid bijdraagt aan het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord 
middels artistieke producties en culturele praktijken. De Waterweg Cultuurprijs is er 
voor cultuurmakers met een goed idee! 

De Waterweg Cultuurprijs wordt mogelijk gemaakt door de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis en het 

Fonds Schiedam Vlaardingen.

In 2021 konden cultuurmakers voor de vijfde maal in de geschiedenis van de prijs een projectvoorstel indienen om 

mee te doen en kans te maken op een stimuleringsprijs. Er werden 28 voorstellen ingediend, waaruit de jury een 

shortlist van 10 kandidaten samenstelde. Deze kandidaten presenteerden hun plannen op 16 oktober 2021 in de 

Glasfabriek, Schiedam. Er zijn bij deze eerste prijsuitreiking vijf stimuleringsprijzen uitgereikt, waaronder één door het 

publiek, aan cultuurmakers met een veelbelovend voorstel voor een kunst- of cultuurproject in de regio. De winnaars 

ontvingen een geldbedrag en professionele coaching, om hun ideeën verder te ontwikkelen tot een uitvoerbaar 

projectplan. Zij maakten daarmee kans op de hoofdprijs van €5.000, als bijdrage aan de realisatie van het project. 

De finale van de Waterweg Cultuurprijs zou oorspronkelijk plaatsvinden op 28 november 2021, maar moest vanwege 

de coronamaatregelen worden uitgesteld. Uiteindelijk werd de finale op 23 januari 2022 als live stream uitgezonden 

vanuit Theater Koningshof in Maassluis. De vijf finalisten hadden hun presentaties al eerder opgenomen. Deze 

video’s werden een week voor de finale gepubliceerd op het YouTube-kanaal van de Waterweg Cultuurprijs, waar 

het publiek en de jury ze alvast kon bekijken. Tijdens de live stream werden de finalisten onderworpen aan een 

Q&A door host Evita de Roode, met vragen van de jury en uit het publiek. Daarna mocht het publiek online stemmen 

op de eigen favoriet voor de publieksprijs en koos de jury de winnaar van de hoofdprijs. De hoofdprijs werd 

gewonnen door Eugène Biffé en de publieksprijs door Marlies Ruigrok.

Foto: Robin Butter
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De prijs in 2021
In 2021 werd de Waterweg Cultuurprijs voor de vijfde keer uitgereikt als 
stimuleringsprijs. In deze editie werden vijf stimuleringsprijzen uitgereikt aan 
projectvoorstellen van hoge kwaliteit, originaliteit en potentie. Deze winnende 
projectvoorstellen verdienen het om ondersteund te worden in hun verdere 
ontwikkeling, met als doelstelling de daadwerkelijke uitvoering.

• Elke stimuleringsprijs omvat 2.000 euro prijzengeld en een uitgebreid coachingstraject door een eigen, speciaal 

geselecteerde coach, passend bij het winnende projectvoorstel 

• Vier stimuleringsprijzen zijn toegekend door de onafhankelijke vakjury

• Eén stimuleringsprijs is toegekend door het publiek. 

Er werd in 2021 één hoofdprijs, de Waterweg Cultuurprijs 2021, en één publieksprijs uitgereikt. 

• De hoofdprijs is toegekend door de onafhankelijke vakjury, aan een winnaar van de stimuleringsprijs wiens 

projectvoorstel zich het meest overtuigend heeft doorontwikkeld tot een uitvoerbaar projectplan. In deze editie 

was dat aan Eugène Biffé, voor zijn project Schiedam Inside Out. 

• De hoofdprijs omvat 5.000 euro prijzengeld (strikt bedoeld ter besteding aan de uitvoering van het winnende 

projectplan) en een sculptuur van Dike Hof.

• De publieksprijs omvat 2.000 euro en is toegekend door het publiek. Marlies Ruigrok won de publieksprijs voor 

haar project Zócalo in Waterweg Noord.  
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De criteria
De Waterweg Cultuurprijs winnen is iets bijzonders. De criteria waaraan een 
projectvoorstel moet voldoen zijn daar ook naar:

• Realisatie van het voorstel vindt plaats in de regio Waterweg Noord

• Het voorstel is kunst of cultuur gerelateerd (alle disciplines zijn welkom)

• Realisatie van het voorstel vindt plaats binnen één jaar 

• Het voorstel daagt uit tot samenwerken en zal daarmee het culturele klimaat in de regio Waterweg Noord 

bevorderen. Samenwerking tussen initiatieven uit verschillende gemeenten en /of tussen verschillende disciplines 

heeft sterk de voorkeur 

• Het voorstel dient de regio Waterweg Noord ervaarbaar te maken als een culturele entiteit, een gebied met 

een cultureel karakter 

Voor de finale werden deze criteria gespecificeerd:

• Het projectvoorstel is doorontwikkeld tot een uitvoerbaar projectplan. In deze fase zijn de haalbaarheid en de 

mate van ontwikkeling (tussen eerste prijsuitreiking en nu), al dan niet met behulp van het coachingstraject, van 

het projectplan het belangrijkste. Er moet vertrouwen zijn dat het project ook écht uitgevoerd gaat worden. 

• Het projectplan wordt beoordeeld op originaliteit en kwaliteit: is het een ijzersterk project voor deze regio? 

Heeft dit project echt een speciale betekenis voor de regio?

• Er wordt kritisch gekeken naar de manier waarop het lokale publiek wordt betrokken. Wordt er samengewerkt 

met (lokale) projectpartners? Brengt dit project op originele wijze verbinding in de regio? 

Foto: Robin Butter
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Noot van het bestuur
Het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs kijkt terug op een zeer geslaagde 
editie. Er zijn in 2020 en 2021 veel veranderingen doorgevoerd in de opzet en het 
traject van de prijs en dat heeft zijn vruchten afgeworpen. 

Met dank aan de gemeente Schiedam is een serie video’s opgenomen, onder de titel WWCP Idee TV, waarin 

ervaren makers tips en inspiratie geven aan mensen die overwegen zich aan te melden. Er is deze editie ook flink 

ingezet op het bereik van mensen via sociale media en de website. Vormgever Sanne Hoogeveen maakte een 

nieuwe website en huisstijl en breidde het bereik op de sociale media enorm uit. Dat resulteerde in maar liefst 

28 inzendingen voor de Waterweg Cultuurprijs 2021. Een ruime verdubbeling van het aantal inzendingen in de 

vorige editie en wat het bestuur betreft een prima resultaat. De inzendingen waren zeer divers (veel verschillende 

disciplines, achtergronden en leeftijden van de inzenders en elke gemeente goed vertegenwoordigd in de 

aantallen) en het waren voornamelijk individuen en jonge/nieuwe makers die zich aanmeldden. Dat ziet het bestuur 

als positief, aangezien de Waterweg Cultuurprijs het stimuleren van nieuwe ideeën voor culturele producties in de 

regio als hoofddoel heeft!

De prijs zelf is ook flink veranderd. Waar voorheen drie projecten werden genomineerd voor één grote hoofdprijs, 

is in deze editie gekozen voor een geheel andere opzet: een selectie van tien shortlistkandidaten maakte kans 

op één van de vijf stimuleringsprijzen, die op 16 oktober werden uitgereikt in de Glasfabriek in Schiedam. Vier 

prijzen werden toegekend door de jury, één prijs door het publiek. De vijf winnaars kregen elk €2.000 en een 

coachingstraject (in deze editie uitgebreid naar 10 uur) en maakten in de finale kans op de hoofdprijs van €5.000 en 

de publieksprijs van €2.000. Het bestuur denkt dat deze nieuwe opzet succesvol is geweest: een bredere verdeling 

van het prijzengeld heeft gezorgd voor een lagere drempel tot deelname (juíst voor nieuwe makers of kleinschalige, 

experimentele projecten), de publieksprijzen hebben de betrokkenheid van het publiek en de regionale aandacht 

voor de WWCP enorm vergroot, en het uitgebreide coachingstraject heeft ervoor gezorgd dat alle vijf de finalisten 

hun projectvoorstel hebben kunnen laten uitgroeien tot een uitvoerbaar projectplan. En daar zijn wij trots op! 

Natuurlijk waren er ook uitdagingen. Door de coronamaatregelen moesten de activiteiten en evenementen 

meerdere keren verplaatst worden en was er minder persoonlijk contact mogelijk dan we graag hadden gewild. 

Zo kon de finale van 28 november helaas niet doorgaan met publiek en moest deze worden verplaatst. Uiteindelijk 

werd dat een finale in de vorm van een live stream, uitgezonden op 23 januari vanuit Theater Koningshof in 

Maassluis. Dat was een geheel nieuwe ervaring voor de Waterweg Cultuurprijs, maar resulteerde gelukkig in een 

geslaagde afsluiting van een bijzondere editie. 

De Waterweg Cultuurprijs is en blijft een wedstrijd, maar in deze editie viel er voor alle deelnemers iets te winnen: 

persoonlijk advies en betrokkenheid, een uitbreiding van het netwerk, nieuwe kennis en kansen, en een rijke 

ervaring. Het bestuur heeft gezien dat er enorm veel goede, bijzondere, spannende en vernieuwende ideeën 

voor kunst en cultuur leven in de regio. Er is veel jong en nieuw talent aanwezig dat het verdient om gezien én 

ondersteund te worden. Daar heeft de Stichting Waterweg Cultuurprijs zich in deze editie voor ingezet en dat zullen 

we in de toekomst blijven doen. 
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Het bestuur is trots op de Waterweg Cultuurprijs 2021. Op de winnaars en alle deelnemers, de juryleden, 

ambassadeurs, betrokkenen, supporters en ondersteuners die hebben bijgedragen aan het succes van deze editie. 

Het bestuur spreekt haar dank uit aan hen allen en ook aan de gemeenten Schiedam, Vlaardingen en Maassluis, 

en het Fonds Schiedam Vlaardingen voor het mogelijk maken van de Waterweg Cultuurprijs 2021.

Het bestuur van de Stichting Waterweg Cultuurprijs:



8juryrapport 2021

De jury
De jury van de Waterweg Cultuurprijs 2021 werd gevormd door:

Alice Vlaanderen (juryvoorzitter)
Alice Vlaanderen werkt in Rotterdam als hoofd Cultuur en is woonachtig in Schiedam. 

Naar eigen zeggen geniet zij elke dag van alle mooie dingen die in de regio gemaakt 

en gepresenteerd worden. Van beeldende kunst, concerten, festivals, dans, toneel. 

 “Elke keer sta ik weer versteld van het talent dat daarbij tentoon gespreid wordt.  

 Dat is waarom ik het zo leuk vind om voorzitter te zijn van de WWCP. Ik hoop  

 daarmee talent te stimuleren, te laten ontwikkelen en verder te brengen! Zodat  

    alle bewoners van onze regio daarvan kunnen genieten.”

Eeva Liukku
Eeva Liukku (Rotterdam, 1983) is initiatiefnemer, medeoprichter en hoofdredacteur van 

Vers Beton, het ‘online tijdschrift voor de harddenkende Rotterdammer’ met journalistiek en 

opinie voor een eigenzinnig en eerlijk Rotterdam. Ze werkte ook als programmamaker op 

gebied van publiek gesprek en debat in de culturele sector, en was programmamanager 

bij de culturele manifestatie ‘Rotterdam viert de stad!’ om 75 jaar wederopbouw te vieren. 

Jeroen Everaert
Jeroen Everaert is in de culturele sector van alle markten thuis: ondernemer, 

kunstenaar en cultureel bemiddelaar. Al vele jaren zet hij zich in voor de Rotterdamse 

Beeldende Kunst. Zo was hij onder andere directeur van Showroom MAMA (1999-

2005). Tegenwoordig is hij voornamelijk werkzaam als oprichter en artistiek 

directeur van Mothership: een organisatie die opereert als conceptontwikkelaar van 

kunstprojecten in de openbare ruimte. Mothership heeft meer dan 500 kunstprojecten 

opgezet en in binnen- en buitenland. Het meest bekende project is het kunstwerk ‘Horn 

of Plenty’, dat wel 11.000 m2 groot is en te zien is in de Markthal Rotterdam. Jeroens 

missie is om een groot publiek enthousiast maken voor kunst die toegankelijk en 

begrijpelijk is. 
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Young Mich Poetry
Young Mich Poetry, beter bekend als Y.M.P, is een woordkunstenaar en 

multidisciplinaire maker uit Rotterdam Zuid, die van Spoken Word en Theater één vak 

heeft gemaakt. Hij is gaan schrijven om negatieve ervaringen vanuit het verleden 

om te zetten in positieve gebeurtenissen voor de toekomst. Wat begon als gedichten 

schrijven om emoties een stem te geven, is een volwaardige carrière geworden op het 

allerhoogste niveau. Bewapend met een pen en zijn hersens als munitie haalt Y.M.P 

het beste uit zichzelf en anderen. Hij staat bekend om zijn verbindende kwaliteiten 

en slaat bruggen tussen de straatcultuur en de kunsten. Y.M.P inspireert, doceert en 

geeft masterclasses. In 2015 richtte hij Productiehuis FLOW op, door en voor jongeren 

met een rugzak. Op deze plek kunnen zij werken aan hun kunstenaarschap, cultureel 

ondernemerschap en persoonlijke ontwikkeling. 

 

 “Waar een wil is, is een weg en dromen 

 komen uit voor zij die er hard voor werken.”

Stefanie Vermeiren
Met een Master in ‘Cultural Economics & Entrepreneurship’ op zak en een passie voor 

kunst en cultuur én de wereld achter de schermen, ging Stefanie Vermeiren aan de 

slag in de cultuursector. Ze werkte bij verschillende theaters, podia, producenten en 

community projecten en is adviseur bij FPK. Het artistieke met het zakelijke verbinden, 

talent ontwikkelen en bruggen bouwen is wat ze graag doet. Stefanie heeft ervaring 

in projectleiding, organisatie en fondsenwerving. Op dit moment leidt ze IMPACT: een 

ontwikkelingsplatform in Rotterdam voor nieuwe creatieve makers met professionele 

ambities.

Foto: Robin Butter

http://productiehuisflow.nl/
https://fondspodiumkunsten.nl/
https://maakimpact.co/
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Het juryrapport
In dit juryverslag staan alle inzendingen op een rij, met een samenvatting van het 
projectvoorstel, de bevindingen van de jury en een advies van het bestuur. Het 
verslag is onderverdeeld in drie categorieën: de vijf finalisten, de vijf kandidaten die 
(samen met de vijf finalisten) op de shortlist stonden en de overige 18 deelnemers 
die een voorstel hebben ingestuurd.

Finalisten

Eugène Biffé, Schiedam Inside Out 

(Winnaar Waterweg Cultuurprijs 2021)

Met zijn project ‘Schiedam Inside Out’ wil Eugène Biffé Schiedam op de kaart zetten 

voor jongeren die nog niet echt weten wat er te beleven of bezoeken valt in deze 

stad. Hij woont er zelf pas drie jaar en kwam tot de conclusie dat er juist heel veel 

unieke en interessante locaties te vinden zijn! Hij stelde zichzelf daarom de vraag: 

“Hoe kan ik Schiedam van binnen naar buiten brengen op een leuke en interessante 

manier die jongeren (18/21 - 25 jaar) van verschillende afkomsten kan bewegen tot 

het bezoeken van deze locaties?” 

Zijn idee is om door middel van live acts, denk hierbij aan spoken word, zang, 

dans, performance en dj acts, de bijzondere locaties die in Schiedam te vinden zijn meer onder de aandacht te 

brengen bij een jong publiek. Dit is zou je kunnen vergelijken met een klein pop-up theater, in een speciale set 

die is afgestemd op de locatie. Hij wil de sfeer en het verhaal achter de locatie overbrengen met zijn muziek, in 

combinatie met spoken word om het verhaal nog meer kracht te geven. 

Jury:
De jury vindt het een supergoed plan. Het is overduidelijk dat Eugène een enorme passie heeft voor het project 

en zijn doelgroep. De jury prijst de grote stappen die hij in de afgelopen periode heeft gezet: zijn idee heeft zich 

echt doorontwikkeld tot een waardig projectplan en er zijn al veel goede samenwerkingspartners aangetrokken. 

Volgens de jury zit de unieke kracht van dit project in de tweeledigheid: Eugène mobiliseert de jeugd van Schiedam 

én de stad zelf. En dat is nodig, want deze doelgroep valt op dit moment nog te veel buiten het bereik van de 

bestaande stadspromotie. De jury hoopt wel dat Eugène nog meer aandacht gaat besteden aan de commerciële 

mogelijkheden van dit plan. Met een stevig verdienmodel en een goede productiestrategie kan Schiedam Inside 

Out ook toekomstbestendig worden gemaakt. 
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Schiedam Inside Out brengt verbinding tussen jonge mensen en oude gebouwen in ontmoetingen met muziek en 

poëzie. De jury hoopt dan ook dat de stad Schiedam zich geroepen voelt om Eugène hierin te ondersteunen, want 

als dit project op een goede manier wordt uitgevoerd dan zal het succes zich als een olievlek verspreiden over de 

stad en de regio. En dat is pas echte winst!  

Eugène heeft laten zien dat een stimuleringsprijs een idee enorm kan laten groeien. De jury heeft er alle vertrouwen 

in dat Schiedam Inside Out een succesvol project wordt: een stap voorwaarts van grote betekenis voor de 

doelgroep én de regio, en ook voor de maker zelf. De jury was het erover eens: Eugène Biffé verdient de Waterweg 

Cultuurprijs 2021 voor zijn project Schiedam Inside Out. Eugène won €5.000 euro prijzengeld ter besteding aan het 

project en een beeld van kunstenaar Dike Hof.

Eugène Biffé won de Waterweg Cultuurprijs 2021 voor zijn project Schiedam Inside Out
Foto: Robin Butter
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Marlies Ruigrok, Zócalo in Waterweg Noord 

(Publieksfavoriet Waterweg Cultuurprijs 2021)

Marlies Ruigrok (zangeres en theatermaker) wil een muziektheatervoorstelling 

genaamd “Zócalo” realiseren. Een voorstelling over het verlangen naar een diepere 

verbinding met jezelf en met elkaar, geïnspireerd door de Latijns-Amerikaanse 

(sociale) cultuur. Marlies wil dit project uitvoeren op verlaten, industriële locaties in 

de regio om het publiek naar die plekken te trekken en er nieuw leven in te blazen. 

De beoogde locaties zullen worden omgebouwd tot zócalo (een Mexicaans plein). 

Marlies heeft samen met haar team een contextprogramma ontwikkeld dat is gericht 

op verschillende manieren van verbinden. Eenzaamheid is een groter wordend 

probleem in de maatschappij en ze wil met dit project ontroeren, inspireren en 

verbinding creëren. Het publiek zit met elkaar en met de muzikanten aan tafels op de zócalo, dus in het decor. De 

voorstelling bestaat uit Spaans- en Nederlandstalig repertoire op de grens van poëzie, popmuziek, kleinkunst en 

Latijns-Amerikaanse volksmuziek. De voorstelling wordt gecombineerd met eten en dansen. Marlies zal met ‘onze 

zócalo’ door de regio trekken en een ontmoetingsplek creëren op ogenschijnlijk eenzame en verlaten locaties: een 

vrijplaats om te voelen waar alle zintuigen geprikkeld worden door een voorstelling en contextprogramma wat 

raakt, prikkelt en inspireert tot een diepe, fundamentele verbinding.

Marlies Ruigrok won de publieksprijs van de Waterweg Cultuurprijs 2021 voor haar project Zócalo in Waterweg Noord
Foto: Robin Butter
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Jury:
De jury is heel positief over het vele werk dat is gestoken in de ontwikkeling van het plan. Het projectplan toont veel 

zakelijke groei en de jury gelooft dat er veel mensen in de regio bereikt zullen worden met dit project. De artistieke 

insteek wordt geprezen, evenals het enorme zang- en theatertalent van de initiatiefneemster. De jury voelt de passie!

Toch zijn er ook vragen. De jury ziet veel waarde in het betrekken van de gemeenschap in de regio bij de 

ontwikkeling van het project, maar vraagt zich af in hoeverre dat tot nu toe daadwerkelijk is gebeurd. Het is 

prijzenswaardig dat dit project eenzaamheid wil bestrijden, maar hoe worden deze eenzame mensen betrokken én 

overtuigd om naar de Zócalo te komen? Ook vraagt de jury zich af waarom ervoor wordt gekozen om een aantal 

voorstellingen in het project gratis toegankelijk te maken. Het is meer dan begrijpelijk om het publiek te vragen om 

een (kleine) betaling. Dat zal niet direct tornen aan de laagdrempeligheid, maar wél bijdragen aan de financiële 

gezondheid van het project. De jury hoopt dat Marlies Zócalo nu verder uitbouwt en ook alvast een blik werpt op de 

toekomst. Want wat zou het mooi zijn als dit project de harten van de regio nog lang gaat verwarmen! 

Het publiek was in ieder geval al flink opgewarmd voor Zócalo: Marlies was de absolute publieksfavoriet en won 

daarom de publieksprijs van €2.000!

Bikkel de Haan, Schilderen aan het Scheur

Kunstenaar Bikkel de Haan heeft haar hart verloren aan het Scheur. Daar, vlakbij bij 

het wordt ze telkens weer geraakt door de kracht van het langsstromende water en 

bovenal de scheepvaart die onverminderd voorbij vaart. “De passerend schepen 

nemen mij in gedachten mee naar mijn geboorteland Curaçao.” 

Bikkel wil haar passie voor het gebied en schilderkunst delen met alle Maassluizers 

die iets hebben met Kunst en Cultuur. Ze wil met het project ‘Schilderen aan het 

Scheur’ een buitenkunstproject opzetten dat zich laat inspireren door de schilders van 

Parijs. Het daadwerkelijk ‘buiten schilderen’ is namelijk een bijzondere manier om de 

kunstvorm te bedrijven en Bikkel wil dit graag meegeven aan andere creatieven. Het 

project moet plaatsvinden in het kader van ‘150 jaar Waterweg’ en zal een bijzonder gezicht opleveren: de gehele 

boulevard bezet door schilderende mensen die de scheepvaart of iets anders vastleggen op papier of doek. De 

werken zullen daarna hopelijk geëxposeerd worden in Museum Maassluis.

De jury ziet het helemaal voor zich en vindt het een fantastisch plan. Bikkel heeft na het winnen van de 

stimuleringsprijs ook enorm gewerkt aan de organisatie van het project. Er staat een overtuigende planning op 

poten en het project is al helder gestructureerd. Het is zeer realistisch dat dit project daadwerkelijk uitgevoerd 

gaat worden en de jury gelooft dat veel partijen hierbij betrokken willen zijn. Dit project brengt verbinding! De jury 

acht de kans groot dat, wanneer het project goed wordt ontvangen, een tweede editie zelfs een logisch vervolg 

is. Er bestaan wel twijfels bij de ambitie om een internationaal kunstenaarsinitiatief te betrekken bij deze eerste 

editie. Dat is erg kostbaar en de jury vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is. De passie, de kracht en de 

motivatie komen uit een regionaal krachtenveld. Er is niets mis mee om het daar (voor nu) bij te houden. De jury 

ziet hoe Bikkel een wereld aan samenwerkingspartners om zich heen heeft weten te verzamelen. Daarvoor grote 

complimenten! Dit project is klaar voor de start en de jury wenst Bikkel alle succes.
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Mahfoud Mokaddem, Première

Mahfoud Mokaddem wil een korte film maken, gebaseerd op een nacht die hij zelf 

heeft meegemaakt. De film “Première” gaat over een jonge, dakloze acteur uit de 

periferie van Rotterdam. De film draait om acteur Mahdi, die na een succesvolle 

première-avond in de Koninklijke Schouwburg, door de privétaxi van het gezelschap 

‘‘thuis’’ wordt afgezet. Schijnbaar woont hij aan de Noordvest in Schiedam, tegenover 

een molen. Zodra de taxi uit het zicht is, steekt Mahdi de gracht over naar de 

Parkweg, waar hij de nacht genoodzaakt moet doorbrengen op straat.

De jury heeft nog altijd grote waardering voor de manier waarop Mahfoud met 

passie en gedrevenheid zijn zeer persoonlijke verhaal in een artistieke vorm wil gieten. Een persoonlijk verhaal 

dat aan grote thema’s raakt: dakloosheid, eenzaamheid en de kracht vinden om daar weer uit te komen. De 

jury kan zich voorstellen dat dit verhaal veel mensen zal raken. Velen zullen zich op de een of andere manier 

verbonden met de inhoud van het verhaal. Mahfoud heeft in de afgelopen maanden hard gewerkt aan het zoeken 

van samenwerkingspartners. Die heeft hij gevonden in de Buddy Film Foundation. Toch is er op dit moment nog 

te weinig van de uitwerking van het project te zien. De jury realiseert zich dat een film een grootschalig project is, 

dat enorm veel organisatie vereist op verschillende vlakken. Toch had de jury gehoopt op enkele eerste zichtbare 

stappen, bijvoorbeeld in de vorm van een synopsis. Wellicht was het daarvoor nu nog te vroeg. De jury gelooft in 

Mahfoud’s talent en motivatie om dit project door te zetten en tot uitvoering te brengen. Blijf doorgaan!

Leander Varekamp, Zeelieden aan het Scheur

Leander Varekamp (documentair portret fotograaf) wil met het fotoproject “Zeelieden 

aan het Scheur” portretten maken van Zeelieden die woonachtig zijn rond de 

Waterweg en Zeelieden die (misschien wel wekelijks) over onze rivier goederen 

van en naar de Rotterdamse haven vervoeren. Het resultaat is een foto-exposite 

langs het Scheur en de Nieuwe Waterweg. Het verhaal van de rivier is tenslotte een 

samensmelting van de verhalen van lokale zeelieden en die van overzeese zeelieden. 

Voor zijn fotoproject wil Leander naast de portretten ook het persoonlijke verhaal van 

de zeelieden in tekst weergeven. Daarom zal hij een samenwerking aangaan met een 

schrijver die de zeelieden zal interviewen. De portretten zullen worden geëxposeerd 

langs het Scheur, aan de kant van Maassluis en Rozenburg, en worden vergezeld van QR-code waarmee de 

verhalen van de Zeelieden online gelezen kunnen worden.

De jury ziet in “Zeelieden aan het Scheur” een project dat zakelijk gezien al stevig op poten staat. Leander heeft 

een deel van de begroting al rond en een goed netwerk van projectpartners om zich heen verzameld. Leander’s 

drive en kunde worden geprezen. De jury twijfelt er dan ook niet aan dat dit project er gaat komen. Het is een 

project dat een herkenbaar beeld, namelijk de schepen en de zeelieden, op intieme wijze in beeld zal brengen. 

Door de foto’s in de publieke ruimte tentoon te stellen zal er een groot publiek van het werk kunnen genieten. 

Ondanks de rijkdom aan mogelijkheden qua verbeelding bleef er voor de jury toch nog iets kernachtigs onzichtbaar: 
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waar zijn op dit moment de verhalen van de zeelieden? De jury had graag gezien dat het onderwerp van het 

project al in deze fase was betrokken. De inbreng van deze mensen zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren 

aan de ontwikkeling van de presentatie en de keuze voor de locatie(s) in dit project. De jury ziet onbenutte kansen 

in de keuze om het project alleen te presenteren in het gebied bij Maassluis en Rozenburg. Het onderwerp heeft 

een diepe geschiedenis in de héle Waterweg regio. Het is voor een bezoekers uiteraard niet mogelijk om een 

presentatie door heel de regio Schiedam, Vlaardingen en Maasluis in één keer te bezoeken. Maar er zijn meer 

manieren en mogelijkheden om de regio met elkaar te verbinden in dit project. De jury is overtuigd van de grote 

waarde van dit project en hoopt dat Leander in de toekomst mogelijkheden ziet voor een grotere reikwijdte in de 

regio. 

De vijf finalisten met de jury tijdens de eerste finale.
Foto: Robin Butter
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Shortlistkandidaten

Roxanne Dixon, Ik weet waar je hart woont
Roxanne Dixon wil door middel van een portrettenserie in woord en beeld laten zien wie daklozen zíjn, waar ze 

vandaan komen (uit welke situatie), wat hun krachten en dromen zijn en ‘waar hun hart woont’. Onder het motto: ‘Pas 

als je met iemand praat, leer je iemand kennen’. Binnen dit project moeten mensen zelf letterlijk en figuurlijk de tools 

in handen krijgen om hun eigen visie van de wereld ten toon te stellen. Uit recente cijfers van het CBS blijkt dat het 

aantal daklozen de laatste tien jaar is verdubbeld. En hoewel maatschappelijke organisaties in hun uitingen vertellen 

dat dakloos raken, íedereen kan overkomen, denken (te) veel mensen bij dakloosheid nog steeds vooral aan blanke 

mannen van middelbare leeftijd met een drank- of drugsprobleem die op een bankje slapen in het park. En dat ze 

de ontstane situatie waarschijnlijk aan zichzelf hebben te danken. Die stereotypering is hardnekkig en zet daklozen 

in een hoek die ze niet verdienen en die bovendien niet bijdraagt aan het ondernemen van actie om dakloosheid te 

bestrijden. Met dit project wordt d.m.v. kunst en cultuur een bijdrage geleverd aan de stigmatisering van de dakloze 

mensen.

 Jury:
 De jury vindt dit een groots idee met veel goede punten erin; uit het plan blijkt dat er goed inhoudelijk  

 over nagedacht is. De jury mist echter de vertaalslag naar de deelnemers: welke impact heeft dit project  

 voor de deelnemers, wat draagt het bij aan hun eigen beeldvorming? Dit project zat in de laatste selectie,  

 maar er moesten helaas harde keuzes worden gemaakt. De jury hoopt echter dat het jullie toch lukt om het  

 project te realiseren. 

 Bestuur: 
 Misschien is het voor inspiratie interessant om eens te kijken naar het project ‘You Win Some You   

 Lose Some’ van Lieke van Pruijssen en Bieke Versloot (https://rotterdamsgeluk.nl/nl/home). Een ander   

 interessant projecten om te bekijken is Straatwandeling van stichting De Ontmoeting     

 (https://www.ontmoeting.org/straatwandeling/). Hier worden bij het project aansluitende tours gegeven  

 door de doelgroep zelf. En ook de projecten van Wendy Hoogendijk, die verhalen koppelt aan   

 theatervoorstellingen (https://www.wendyhoogendijk.nl/projecten/, project: MIJN Rotterdam).    

 Partijen om mogelijk mee samen te werken: Stichting Formaat en Anti-Pesto. 

Bea van Grutten, Waters Way
Voor Bea van Grutten is het glashelder: in de kern is het het water dat Schiedam, Vlaardingen en Maassluis met 

elkaar verbindt. Het grootste deel van haar leven woonde Bea op plaatsen die niet door water werden omringd. 

Maar toen ze uiteindelijk wel op zo’n plek kwam wonen, zag ze pas de verschillen tussen zulke plaatsen: in de 

mensen en hun levensstijl. Met haar project ‘Waters Way’ wil Bea een lokale, door de gemeenschap gedreven 

documentaire maken over mensen die het leven aan het water gebruiken, werken en waarderen. Het project zal een 

licht schijnen op de geneugten, gevaren en meningen van de lokale bevolking en de uiteenlopende verhalen die 

zich op de wateren hebben afgespeeld documenteren.

about:blank
https://www.ontmoeting.org/straatwandeling/
https://www.wendyhoogendijk.nl/projecten/
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 Jury:
 De jury vond dit een vernieuwend en prikkelend project; vooral de link tussen mentale gezondheid en water  

 vond zij interessant. De connectie met de regio Waterweg vond zij echter minder sterk: voor de jury kon dit  

 project bij alle plaatsen aan het water plaatsvinden en miste het een echt Waterweg tintje. Dit heeft de jury  

 doen besluiten om dit project, ondanks de kwaliteiten, niet door te laten gaan. 

 Bestuur:
 Je zou contact kunnen opnemen met RTV Rijnmond of OPEN Rotterdam. Wellicht hebben zij er interesse in  

 en kunnen ze jou ondersteunen bij de productie van jouw documentaire. Mogelijk biedt de aandacht   

 in 2022 vanuit verschillende steden en dorpen voor ‘150 jaar Waterweg’ kansen voor het project. (vb. https:// 

 samenzijnwijmaassluis.nl/uitgelicht/doe-mee-pas-halverwege-150-jaar-waterweg). 

 De theatertour van VIS TV biedt mogelijk ingangen in het vissers wereldje. https://www.ntk.nl/voorstelling/vis- 

 marco-kraal. 

Yvette Neuschwanger, Schiedam tussen de regels door
Yvette Neuschwanger-Kars wil de 9 wijken van de stad Schiedam aan elkaar verbinden met dichtregels op 

stoeptegels. Iedere tegel is tot stand gekomen met de bewoners van de wijk en geeft het karakter van de wijk weer. 

Zo krijgt het karakteriserende van de wijk zijn eigen plek in de wijk, maar kunnen de tegels nooit los worden gezien 

van het geheel. Elke tegel begint met dezelfde begin- en eindzin. Dit kan resulteren in een fietsroute door de wijken. 

 Jury:
 De jury is vol lof over het stadsdichterschap en de kwaliteit van de gedichten. De jury miste echter het  

 vernieuwende aspect binnen dit project. Daarbij zette zij ook vraagtekens over de inhoudelijke connectie met  

 de bewoners en het betrekken van een doelgroep. Desalniettemin hoopt de jury van harte dat je doorgaat  

 met de ontwikkeling van dit project. 

 Bestuur:
 Wellicht zijn er nog mogelijkheden te verkennen op het gebied van workshops voor mensen die door jouw  

 gedichten geïnspireerd raken? 

Honey Jones-Hughes & Antonio de la Hera, Nieuwe Nieuwe Waterweg Noord: Sluisdam, Maasdingen, 

and Vlaarschie
“Nieuwe Nieuwe Waterweg Noord: Sluisdam, Maasdingen en Vlaarschie” is een rondzwervende city-scaping 

workshop. Honey Jonges-Hughes en Antionio de la Hera gaan samen met bewoners de plekken waar ze wonen en 

werken opnieuw vormgeven in een speculatieve toekomst. Het resultaat zijn drie verbeeldingen van het gebied van 

Nieuwe Waterweg Noord; een collectieve sculptuur die verhalen en ideeën van en voor deze toekomstige steden 

samenbrengt. Het resultaat wordt een week lang tentoongesteld op een vaste, openbare, plek in elk van deze 

steden.

https://samenzijnwijmaassluis.nl/uitgelicht/doe-mee-pas-halverwege-150-jaar-waterweg
https://samenzijnwijmaassluis.nl/uitgelicht/doe-mee-pas-halverwege-150-jaar-waterweg
https://www.ntk.nl/voorstelling/vis-marco-kraal
https://www.ntk.nl/voorstelling/vis-marco-kraal
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 Jury:
 De jury heeft genoten van de getoonde animatie; het project kwam hierdoor echt tot leven. Zij vindt het dan  

 ook een goed idee dat verbindt, uitnodigt en past in de huidige maatschappij. Uiteindelijk is het   

 project helaas niet door selectie heen gekomen. De jury vond het geheel nog te abstract en zette   

 vraagtekens bij het bereiken van de doelgroepen in de regio. 

 Bestuur:
 Mochten jullie dit project toch graag willen uitvoeren in de regio dan raden wij je aan om contact op te  

 nemen met de Stichting Kwartiermakers Vlaardingen, specifiek met Guido de Jong. Misschien zien zij   

 mogelijkheden voor het project in Koningin Wilhelmina Haven. 

Ben Weir, Kethelse Poort
Van 1598 tot 1862 stond de Kethelse Poort aan de westelijke rand van de binnenstad van Schiedam. Nu is het een 

vrij onopvallende brug met een aangrenzend stuk openbare grond dat momenteel dienst doet als onderbenutte 

parkeerplaats. Met zijn projectvoorstel wil kunstenaar Ben Weir deze locatie transformeren tot een betekenisvol 

stuk openbare ruimte, door er een kunstwerk te realiseren. Met een collage van kant-en-klare betonstukken en 

een op maat gemaakte verlichtingsinstallatie, zal het werk aansluiten bij de herontwikkeling van het gebied. Met 

als belangrijk doel dat dit op een rechtvaardige manier gebeurt voor iedereen die hier woont (en binnenkort 

gaat wonen). Samenwerking met de lokale gemeenschap in dit project is daarom belangrijk voor Ben. Het is 

meer dan alleen het ‘opruimen’ van ongedefinieerde stedelijke ruimte: het project moet een op zichzelf staande 

gerevitaliseerde bestemming worden.

 Jury:
 De jury vindt het project theoretisch goed in elkaar zitten met een scherp oog voor onderbelichte plekken. Zij  

 zet echter haar vraagtekens bij de daadwerkelijk uitvoerbaarheid: voor haar was de uitwerking onduidelijk  

 en kwam de begroting niet realistisch over. Dit heeft de jury doen besluiten om het project niet te selecteren. 

 Bestuur:
 Wij raden je aan om eens te gaan kijken naar de mogelijkheden bij het BPD Cultuurfonds (https://www. 

 bpdcultuurfonds.nl/). Je kunt daar een aanvraag doen, maar ze geven ook advies. 

Birgit Borrebach, Ik voel kunst!
Birgit Borrebach is kunstenaar en wil met het project ‘Ik voel kunst!’ een voelbare kunsttentoonstelling organiseren, 

waarin kunst, kleuren voelen en visuele beperking centraal staan Daarbij maakt zij gebruik van de Taktila methode: 

een kleurensysteem waarmee je een brug kunt slaan tussen tactiele en visuele waarneming. Zo kan Birgit voelbare 

reproducties maken van bestaande en bekende kunstwerken! Dit project is daarom ook geschikt voor mensen met 

een visuele beperking en voor kinderen die kunst mogen aanraken. Tijdens deze tentoonstelling worden er ook 

workshops ‘blindschilderen’ gegeven aan de bezoekers, zodat zij kunnen ervaren hoe het is om visueel beperkt te zijn 

https://www.bpdcultuurfonds.nl/
https://www.bpdcultuurfonds.nl/
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en hoe je dan toch creatief bezig kan zijn. Op deze manier wil Birgit mensen meer in contact brengen met kunst. Kunst 

is namelijk veel meer dan alleen visuele informatie! 

 Jury:
 De jury vindt het mooi idee en ook interessant dat er een doelgroep bereikt wordt (mensen met een   

 visuele beperking) waar minder vaak aandacht aan wordt besteed. De jury vindt het jammer dat er gekozen  

 is om reproducties te maken van kunstwerken: in haar optiek had het maken van eigen werken het project  

 vanuit cultuureducatief standpunt interessanter gemaakt. 

 Bestuur:
 Wij raden je aan om de mogelijkheden van dit project verder te onderzoeken. Het kan interessant zijn om  

 te kijken naar een mogelijke samenwerking bijvoorbeeld met Villa Zebra. Je zou ook contact kunnen opnemen  

 Bas Wierikx (https://www.possibilize.today/nl/), wellicht wil hij met je meedenken. 

Brian Silos, The Star Show
Brian Silos van Antipesto maakt met ‘The Star Show’ een talkshow voor kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar, 

waarin zij worden aangemoedigd om te durven dromen. In de talkshow kunnen de kinderen iets tonen wat zij goed 

kunnen, waar ze goed in denken te zijn of iets dat ze denken te weten dat een ander nog niet weet. Ieder kind krijgt 

tijd om te ‘shinen’ en een speciale kinderjury deelt sterretjes uit. Er zijn geen verliezers, want dit gaat om complimenten 

voor talenten! Het project is bedoeld om kinderen een positief zelfbeeld te geven en hun zelfvertrouwen te laten 

groeien. En om dierbare herinneringen en ervaring op te doen voor de toekomst!

 Jury:
 De jury vindt het een sympathiek idee en is gecharmeerd van het idee om complimenten uit te delen voor en  

 door kinderen. De connectie met kunst en cultuur vindt de jury nog onvoldoende. De artistieke verdiepingsslag  

 wordt nog gemist binnen het idee.  

 Bestuur:
 Bij de verdere ontwikkeling van het idee zou het interessant kunnen zijn om eens van gedachten te wisselen  

 of misschien zelfs samen te werken met een theatermaker die actief is in de regio. Bijvoorbeeld Caty Palmen  

 (https://www.stormfabriek.nl/stormfabriek.html). 

J. Riedewald, Elk kind telt mee!
J. Riedewald heeft het plan “Elk gezin telt mee!” gebaseerd op de sociale gevolgen van de coronacrisis voor kinderen 

en het gezin waar ze opgroeien. Het plan bestaat uit twee onderdelen: 1). Kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar 

op een kunstzinnige- en artistieke manier ondersteunen bij het verlies van een ouder of familielid. 2). Kinderen in de 

leeftijd van 13 tot 16 jaar, die financiële armoede ervaren doordat hun ouders niet financieel draagkrachtig zijn, hun 

https://www.possibilize.today/nl/
https://www.stormfabriek.nl/stormfabriek.html
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artistieke talent laten inzetten om de situatie vanuit een ander perspectief te zien. De kinderen gaan actief aan de 

slag met schrijven, dichten, zingen; ze mogen hun emotie op papier zetten of er een artistieke tekening van maken, er 

geluid aan geven; alles wat zij maar willen. Beide trajecten worden afgesloten met een voorstelling/ tentoonstelling 

afhankelijk van de kinderen. 

 Jury:
 De jury vindt het goed dat het idee aanhaakt bij actuele en maatschappelijk relevante thema’s. De aanpak  

 vindt zij echt nog onduidelijk en zij mist focus. 

 Bestuur:
 Het bestuur moest bij het lezen van jouw plan denken aan het werk van Karen Admiraal, (https://www. 

 buitengewoonafscheid.nl/overkaren/). Wellicht zou het ook interessant kunnen zijn om om de mogelijkheden  

 van een samenwerking met een creatief therapeut te onderzoeken. 

Margi Geerlinks, Tweeling
Fotograaf & beeldmaker Margi Geerlinks zou graag een jonge fotograaf/ filmmaker willen mentoren en gezamenlijk 

het project “TWEE-LING” willen vormgeven. Het idee is om juist in het jaar 2022 - met wel drie tweeën - tweelingen te 

gaan fotograferen. Het resultaat is 10 tot 20 portretten van tweelingen uit de omgeving Schiedam/Vlaardingen met 

verschillende leeftijden en achtergronden. 

 Jury:
 De jury vond dit een mooi project, waarbij zij ook de combinatie met een mentoring-traject waardeert. De  

 connectie met de regio Waterweg vond zij echter minder sterk: voor de jury kan dit project overal   

 plaatsvinden en miste het een echt Waterweg tintje. Dit heeft de jury doen besluiten om dit project niet door  

 te laten gaan.

 Bestuur:
 Het bestuur moest bij jouw project denken aan Hugo Bongers. Wellicht zou deze persoon een interessant  

 contact kunnen zijn voor jouw project. links?

Marieke Mooiman, namens kunstdocenten van Sg Spieringshoek te Schiedam, Genderrollen
De kunstdocenten op Sg Spieringshoek (middelbare school) te Schiedam willen met hun leerlingen uit alle leerjaren 

een campagne ontwerpen en uitvoeren ter bevordering van het doorbreken van genderrollen en -normen genaamd 

“Genderrollen”. De kunstdocenten (theater en beeldend) van de school gaan dit begeleiden. Het doel is dat het 

voor jongeren gemakkelijker wordt om zichzelf te zijn en voor zichzelf op te komen. De werkstukken, films, foto’s en 

performances worden vervolgens in de regio op verschillende openbare plaatsen getoond. 

https://www.buitengewoonafscheid.nl/overkaren/
https://www.buitengewoonafscheid.nl/overkaren/
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 Jury:
 Het project draait om een maatschappelijk relevant en urgent thema. Het idee mist echter op dit moment nog  

 een artistieke verdiepingsslag. 

 Bestuur:
 Het bestuur denkt dat het wellicht voor jullie interessant kan zijn om eens te gaan praten met Karin Opelland  

 (https://idemrotterdam.nl/). 

Roos Kloosterman & Lindsey Schwidder, Rubix Route - puzzel en zie, herontdek de magie
Roos Kloosterman & Lindsey Schwidder willen een avontuurlijke fietsroute organiseren langs drie kunstwerken en door 

drie steden. Binnen deze ontdekkingstocht wordt gezocht naar de vliegende Rubix cubes en leert de deelnemer meer 

over de iconische plekken en verhalen die Schiedam, Vlaardingen en Maassluis te bieden hebben. Cultuur is samen 

op tocht gaan, samen in beweging zijn en iets vinden waarvan je nog niet eens wist dat je ernaar op zoek was. Door 

deze unieke tocht uit te zetten moet niet alleen meer schoonheid worden toegevoegd en verbondenheid gecreëerd 

tussen de drie steden, maar ze dient ook om buitenstaanders aan te trekken die dit stukje Nederland gaan ontdekken. 

Onderweg leren deelnemers over de bijzondere geschiedenis van de drie steden. Met deze tocht wordt letterlijk voor 

beweging tussen de steden en verbinding gezorgd, want kunst betekent niets als het niet gedeeld en gezien wordt. 

Door dit plan gaan de mensen op avontuur en gaan ze de schoonheid van alle drie steden ontdekken – want die is er 

zeker, alleen moet men het nog even zien.

 Jury:
 De jury vindt dit een goed project wat voor brede verbinding zorgt in de regio met al een ver uitgewerkt plan.  

 Hoewel het een sterk project is voor stadspromotie mist de jury een vernieuwend element en kunstzinnige  

 verdieping. 

 

Stichting Blaxparx, Stop the violence
Stichting Blaxparx wil jongeren op school bij elkaar brengen met muzikale activiteiten zoals Muzikanten / Rap / 

Zang / Spoken Word / Producers met daarin een inhoudelijke boodschap onder het motto: “Zet jezelf en je school 

in een positief daglicht”! In de regio Schiedam worden met 4 tot max 6 scholen (VGO) middels een talentenjacht 

per school klassen geselecteerd. Met deze geselecteerde klassen worden workshops gevolgd om tot een ‘making 

of documentaire’ en studio opname te komen die op een CD en DVD worden uitgegeven. Een eindpresentatie wordt 

gegeven tijdens een release party in theater aan de Schie.

 Jury:
 De jury staat heel positief tegenover het stimuleren van kunst en cultuur vanuit school. Het idee is goed maar  

 inhoudelijk nog te weinig onderbouwd. 

https://idemrotterdam.nl/
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 Bestuur:
 Het bestuur raadt jullie aan om te gaan praten met Martin Wijngaarden van de Cultuurfabriek Schiedam en  

 met Annemarie Tel, van Stichting Fudensani en ambassadeur van de WWCP. Dit kunnen wellicht waardevolle  

 contacten zijn voor jullie project. 

Tessie Baars, Jong en Onderweg
Tessie Baars wil met een serie portretten maken van mensen uit de regio Schiedam/Maassluis/Vlaardingen (18-25 

jaar) die onderweg zijn van jongere naar volwassenheid. De bewoners worden geportretteerd in een vrijetijds- en 

in een werkoutfit. Hiermee moet het vooroordeel over het uiterlijk van jongeren weggenomen worden en het is de 

bedoeling dat de kijkers nadenken over hun vooroordelen. Jongeren werken ook gewoon en dragen op hun eigen 

manier bij aan de samenleving.

 Jury:
 De jury staat positief tegenover het idee middels fotografische portretten met jongeren in gesprek te gaan  

 over vooroordelen. Het idee moet echter nog verder uitgewerkt worden. Het mag nog concreter.   

 Ook wordt een begroting op prijs gesteld. 

 Bestuur:
 Het bestuur raadt je aan om voor de verdere ontwikkeling van je project contact op te nemen met Margi  

 Geerlings en Menno Rosier. Deze mensen kunnen wellicht een waardevolle ondersteuning bieden aan jouw  

 project. Voor de financiering van het project raden we je aan om eens te kijken op     

 https://www.ikbengeweldig.nl/.  

Alexander Chater, Fabriekklassiek
Het idee voor Fabriekklassiek ontstond toen Alexander Chater voor het eerst piano speelde in de ‘Meega.Fabriek’, 

gelegen in Schiedams monument ‘De Drilschuur’. Het plaatje klopte precies: klassieke muziek, een mysterieus 

en industrieel gebouw en het gevarieerde publiek. Die dag is de toon gezet voor iets unieks: Fabriekklassiek. 

Fabriekklassiek organiseert toegankelijke klassieke concerten op industriële locaties. De initiatiefnemers halen de 

klassieke muziek uit de grote concerthallen en schrappen de nette kleding. Daarmee creëren ze een laagdrempelige 

en authentieke sfeer, die een breed publiek aanspreekt. 

 Jury:
 Het project is gebaseerd op een al eerder uitgevoerd evenement waardoor de jury een echt vernieuwend  

 element mist. Een casual setting voor klassieke muziek maakt het misschien wat toegankelijker maar lijkt de  

 jury niet innovatief genoeg. 

 

 

https://www.ikbengeweldig.nl/
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 Bestuur:
 Als je echt een andere en nieuwe doelgroep wil bereiken voor klassieke muziek dan kun je beter daar  

 programmeren waar de doelgroep als is of komt. Nu kies je locaties waar überhaupt nog weinig publiek naar  

 toe gaat, laat staan de doelgroep die je wil bereiken. Andersom denken kan wel: vanuit bestaande publiek  

 dat je al bereikt denken en die meenemen naar locaties die dat publiek ook willen bereiken.

Bikkel de Haan, Zingen vanuit de diepte
Het Christelijk Kamerkoor Maassluis wil met ‘Zingen vanuit de diepte’ een bijzonder concert organiseren in Theater de 

Koningshof. Onder leiding van dirigent Leo den Broeder zal er ‘vanuit de diepte’ worden gezongen. Een heel ander 

geluid dan gewoon door koren ten gehore wordt gebracht! Alle Maassluizers die iets met kunst en cultuur hebben, 

worden uitgenodigd om naar dit project te komen om het te beleven en te beluisteren. 

 Jury:
 Dit idee is helaas nog veel te onuitgewerkt en te onduidelijk om in aanmerking te komen voor de prijs. Ook  

 ziet de jury er nog weinig vernieuwends in. Hier is nog ruimte voor een artistieke verdiepingsslag.  

 Bestuur:
 Het bestuur raadt aan om aansluiting te zoeken bij de programmering rond 150 jaar Waterweg o.a. in  

 Maassluis.

Eline van den Doel, Twitter of Peace
Eline Muriël van den Doel heeft een achtergrond in het onderwijs en wil met haar sculptuur “Twitter of Peace” een 

positieve boodschap verspreiden. Zij ontwikkelt hierbij een uitdagend kunstproject voor scholen, waarin jongeren zelf 

aan de slag met vraagstukken als: hoe ga je om met social media, online haat en pesten? Wat hebben mijn berichtjes 

voor impact (positief/negatief)? En: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we liefde verspreiden online? Het is een 

combinatie van kunst, educatie en campagne: in het lesprogramma mogen de jongeren zelf Instagrammen/Tiktokken 

en een gave foto, illustratie of reel maken voor de campagne. Door hen onderdeel te maken van de campagne en 

hun talenten te laten inzetten, hoopt Eline dat jongeren gaan nadenken over hun gedrag op social media en een 

beetje meer liefde en vrede zullen verspreiden. 

 Jury:
 De jury vindt het een mooi initiatief maar mist een stuk inhoud en praktische uitwerking in de relatie tussen  

 het sculptuur en de lesinhoud/methode. Het is innovatief in het creëren van betrokkenheid bij het sculptuur,  

 maar hoe het kunstproject relatie heeft met de ontwikkeling van het beeld is nog niet duidelijk genoeg. Een  

 inhoudelijke verdiepingsslag is daarom wenselijk. 
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 Bestuur: 
 Bestuurslid Menno Rosier zal contact met je opnemen. 

Erica Heesbeen, Geaccepteerde ‘wezens’
Erica Heesbeen maakt met “Geaccepteerde Wezens” een project waarbij basisschoolkinderen zelf bijzondere 

muurschilderingen gaan maken. Eerst tekenen de kinderen een ‘wezentje’: een figuurtje dat is ingegeven door de 

eigen fantasie en daardoor altijd in de kern ‘goed’ en ‘geaccepteerd’ zal zijn. Kinderen brengen hun diepste ‘ik’ in 

beeld, met een vaak een symbolische betekenis. Daarna wordt dit wezentje door projectie uitvergroot op een muur 

en daar geschilderd. Zo is het wezentje ineens groot en voor iedereen zichtbaar. Maar dat is de bedoeling: een grote 

verzameling wezentjes uit de regio, met als boodschap dat ieder wezen het verdient om gezien en geaccepteerd te 

worden! 

 Jury:
 De jury vindt het een mooi thema om kinderen via kunst zelfacceptatie en bewustwording bij te brengen. Het  

 idee lijkt nog te moeten ‘rijpen’ en concreter uitgewerkt worden voordat het echt gerealiseerd kan worden. Dit  

 kan deels door coaching maar een plan van aanpak als basis is wenselijk. 

 Bestuur:
 Het bestuur raadt aan om te kijken naar de mogelijkheden van een samenwerking met Kade 40,   

 Vlaardingen. Ook raden wij aan om eerst één school en één docent te zoeken om mee samen te werken en  

 daarna te kijken of jullie het project samen kunnen opschalen. 

Frans de Winter, Het water, de stad, de mensen
Kunstenaar Frans de Winter wil een beeld van cor-ten-staal in de openbare ruimte realiseren. De voorstelling is een 

zwemmer die tegen de stroom van de Maas in zwemt. Het idee is om iedere Maasstad een bij benadering identieke 

sculptuur aan te bieden op een nog in overleg te kiezen locatie. De aanvraag is om 1 van de 3 beelden te realiseren 

(de andere 2 is een apart project). Het beeld is een ode is aan de drie kleine Maassteden en hun inwoners waarin 

hun geschiedenis met respect vertolkt wordt en waarmee hoopvol wordt gedoeld op de hoedanigheid als zelfstandige 

karaktervolle gemeenten in de toekomst; vandaar deze titel van het project “Het water, de stad en de mensen”.

 Jury:
 De jury prijst uw gedrevenheid voor de regio die middels deze beelden uitdrukking zouden kunnen krijgen.  

 Tevens uw passie en kunde als gevestigd kunstenaar is lovenswaardig. Hiermee rijst de vraag wat de  

 Waterweg Cultuurprijs binnen haar nieuwe ambitie hier nog aan kan toevoegen, bijvoorbeeld op het gebied  

 van coaching. Op dit moment ziet de jury dit niet en daarom ging dit project niet door naar de volgende ronde. 
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 Bestuur: 
 Je hebt zelf al aangegeven dat je een keer met jurylid Jeroen Everaert zou willen spreken. Als deze wens nog  

 steeds relevant is brengen we je graag met hem in contact. 

Lucy Cordes Engelman, She who is close to the sea
Het voorstel van Lucy Cordes Engelman bestaat uit een openbare sculptuur geïnspireerd door toewijding aan de 

kracht van de oceaan, één die doet denken aan de stenen die zijn gevonden met de beeltenis van deze godin 

Nehalennia, maar toch in de hedendaagse tijd is gebracht. Een sculptuur die opereert als een eerbetoon aan de 

onbekende diepten en stromen van het water en als dankbaarheid voor de geschenken die water geeft. Dit werk zou 

mogelijk in Vlaardingen in het water worden geplaatst en toch dicht bij de kustlijn, waar het water het land ontmoet. Voor 

de vorm van de sculptuur zal Lucy inspiratie putten uit de altaren van Nehalennia, oftewel “Zij die dicht bij de zee is”.

 Jury:
 De jury oordeelde dat hoewel uw voorstel zeer interessant is en een mooie link heeft met water en zee, het  

 voorstel niet past binnen de kaders van de Waterweg Cultuurprijs. Hiermee bedoelt de jury dat het zeer  

 gewenst is, dat een voorstel een participatie-mogelijkheid heeft met publiek. In dit voorstel komt dit niet naar  

 voren.

 Bestuur:
 Het bestuur raadt aan om aansluiting te zoeken bij de programmering rond 150 jaar Waterweg o.a. in  

 Maassluis.

Monique Pirau, Tot de dood ons scheidt
Monique Pierau organiseert een ‘inclusief theater’. “Tot de dood ons scheidt” is een muzikale theaterproductie waar 

mensen troost uit kunnen putten, mogen lachen en genieten, tot andere inzichten komen en hopelijk ook een beetje 

kunnen loslaten. Het is een unieke inclusieve theatervoorstelling met muziek, dans, spoken words, cultuureducatie en 

erfgoed-overdracht waarbij de dood en de verwerking van verlies en alle verschillende manieren, waarop binnen 

verschillende culturen hiermee wordt omgegaan, centraal staat. 

 Jury:
 De jury vindt het voorstel nog te weinig uitgewerkt. Dit komt doordat de beschrijving zeer breed is en het  

 onduidelijk is hoe de verschillende onderdelen worden ingezet. Ook is het niet duidelijk hoe de connectie  

 wordt gemaakt met deze regio. Dit plan zou op dit moment in elke regio plaats kunnen vinden.
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 Bestuur:
 Het bestuur raadt aan om te kijken naar de mogelijkheden voor een samenwerking in de regio met Jeff  

 Riedewald van Stichting Aimable. 

SodaFabriek Schiedam, Sharing is caring
De SodaFabriek wil met het project “Sharing is caring” lokale creatieve jonge talenten laten groeien, door jonge 

buitenlandse kunstenaars uit te nodigen voor een werkperiode. Samen ontwikkelen zij kunstvormen en brengen die 

naar buiten in publieksactiviteiten gericht op de Waterweg Regio. Voor het verblijf van de gastkunstenaars worden in 

de SodaFabriek drie short-stay-studio’s gemaakt. Hierdoor intensiveert bij de deelnemers het gevoel voor het gebouw 

en dat versterkt de specifieke kwaliteit van de publieksactiviteiten.

 Jury: 
 In zowel de begroting als in het voorstel is het nog niet duidelijk wat jullie met dit voorstel willen. Het   

 ontbreekt aan heldere doelen en tijdsplanning. Wellicht als het concept beter is uitgekristalliseerd kan dit een  

 mooi project worden, maar voor nu en voor de prijs is dit nog te onduidelijk. 

 Bestuur:
 Het zou jullie kunnen helpen om advies in te winnen over het vormen van een businessmodel voor dit project.  

 Wij begrijpen dat dit misschien een beetje tegen de huidige ‘organische’ werkvorm ingaat. Mochten jullie  

 deze ingang toch willen onderzoeken dan raden wij aan om contact te zoeken met Patrick Boel (adviseur  

 stedelijk vernieuwing) en Hugo Bongers. 

Sonja Schwab, Bij Sonja
Een textielatelier waar het bruist van de energie voor enthousiaste, creatieve mensen. Textielkunstenaars, ontwerpsters, 

naaisters, tweede-taalleerders en werkzoekenden kunnen in een inspirerende omgeving aan de slag om zich verder 

te ontwikkelen en hun netwerk te vergroten. Zo wordt het atelier naast werk- en ontmoetingsplaats ook leer/werk- en/of 

stageplek en draagt het eraan bij dat mensen uit een isolement of werkloze situatie stappen. 

 Jury: 
 Dit project is volgens de jury nog te weinig vernieuwend doordat de basis van het concept blijft steken bij  

 het maken van een ontmoetingsplek of stageplek. En dit is niet waar de prijs voor bedoeld is. Daarnaast  

 denkt de jury dat dit project geen prijs nodig heeft als de plek er immers al is en er gesproken wordt over  

 louter ontmoeten en stagelopen.

 Bestuur:
 Het bestuur raadt je aan om te starten vanuit een gedegen ondernemingsplan voor dit project. Een goed  

 voorbeeld is misschien: https://naaicafe.nl/. Het is interessant om een zakelijk/commercieel aspect te   

 combineren met maatschappelijke inzet. 

https://naaicafe.nl/
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Timothy Maduro, 3d Plafondsculptuur map SMV
Timothy Maduro beoogt met een 3d plafondsculptuur een map van de gebieden Schiedam, Maassluis en Vlaardingen 

en omstreken te maken. Het doel is dat deze map cohesie weergeeft onder de burgers. Het werk moet de identiteit 

van de SMV als geheel maar ook als die van de burgers die er afzonderlijk in wonen weergeven. Dit is een initiatief 

ontstaan vanuit Cultuurwerkplaats Rotterdam, een plek waar makers samenkomen om cultuur te maken.

 Jury:
 De jury vindt het basisidee best leuk, een plattegrond in reliëf ondersteboven, maar in het voorstel wordt niet  

 duidelijk wat je er precies mee wilt bereiken. En het blijft voornamelijk onduidelijk hoe je dit wilt bereiken. Het  

 plan is in deze fase vooral een leuk idee, maar het is voor de prijs nu nog te onuitgewerkt. De antwoorden op  

 de vragen ‘Wie? Waarom? Hoe?’ zijn nog te onduidelijk.

 Bestuur:
 Je mag contact opnemen met bestuurslid Menno Rosier. Hij denkt graag met je mee.

Foto: Robin Butter
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