
Open call:

Inleiding

De Keep an Eye/Rosa Spier Huis Award 

is een aanmoedigingsprijs voor uitvoerende 

podiumkunstenaars die verbinding weten te 

leggen tussen generaties en daarmee op inclusie 

en diversiteit. Keep an Eye is een stichting 

opgericht door particulieren die geloven in de 

kracht van creativiteit en kunst. Niet alleen om 

daar van te genieten, maar vooral als uiting 

van de kunstenaar of  muzikant zelf. Je hele 

persoonlijkheid en creativiteit tot uitdrukking 

brengen in beeld en/of  geluid daar gaat het 

om!

Het Rosa Spier Huis is een woon- en werk-

gemeenschap van (oudere) kunstenaars en 

wetenschappers. Kunstenaars gaan niet met 

pensioen. In het Rosa Spier Huis staat kunst 

en kunst maken centraal. In de Anna Stibbe 

concert- & theaterzaal en in de expositieruimte 

kan genoten worden van een hoogwaardige, 

professionele culturele programmering. Het 

Rosa Spier Huis vindt het belangrijk om be-

woners en jong talent in contact met elkaar te 

brengen en is een bijzondere ontmoetingsplek 

voor kunstenaars én kunstliefhebbers, jong en 

oud.

Young Talent Award

Met de Young Talent Award wordt een ode 

gebracht aan kunst die zich begeeft op het snij-

vlak van kunst en het sociaal/maatschappelijke 

domein. De award zet het kunstenaarschap 

op een voetstuk en helpt jonge kunstenaars 

het beste uit zichzelf  te halen. De kandidaat 

kan een solist of  een ensemble zijn. Elk jaar 

zal een andere podiumkunstdiscipline in de 

schijnwerpers worden gezet. In 2023 wordt er 

gestart met de discipline muziek. 

(alle genres mogen deelnemen: klassiek, jazz, 

pop, wereldmuziek, e.a.)

De award is een geldprijs van 4.000 euro plus 

1.000 euro gereserveerd voor ontwikkelingson-

dersteuning door een bewoner van het Rosa 

Spier Huis en een (betaald) optreden in de 

Keep an Eye podiumavonden-serie in de Anna 

Stibbezaal in het Rosa Spier Huis.

Beste (oud)student, 

We willen jullie informeren over een nieuw initiatief  voor conservatorium alumni en bachelor- 

of  masterstudenten namelijk de Young Talent Award - Powered by Keep an Eye Foundation 

& Rosa Spier Huis.



• De kandidaat (solist en/of  ensemble) toont 

aan op artistiek en creatief  niveau de verbin-

ding te bewerkstelligen tussen maatschappij en 

podiumkunst praktijk

• De kandidaat begeeft zich op het snijvlak 

van kunst (deze editie gericht op muziek in de 

meest brede zin van de praktijk) en 

sociaal-maatschappelijke domein.

• De kandidaat is alumnus of  student van een 

van de 12 Nederlandse conservatoria of  

anderszins werkzaam in de beroepspraktijk.

• De kandidaat heeft een researchvraag m.b.t. 

de (toekomstige) beroepspraktijk die hij/zij in 

samenwerking met een bewoner van RSH wil 

onderzoeken

• De kandidaat beschikt over een visie en talent 

om verbindingen te leggen tussen generaties

• De kandidaat heeft een maximumleeftijd 

van 35 jaar.

Procedure 

Kandidaten moeten voor 28 februari 2023 

de volgende documentatie sturen naar 

award@rosaspierhuis.nl 

• Een brief  (max 500 woorden) met argumen-

tatie waarom de kandidaat in aanmerking komt 

voor de award

• Aangegeven moet worden waarin het plan 

artistiek onderscheidend is en of  het 

innovatief  is

• een aanbevelingsbrief  van een docent, 

uitvoerend kunstenaar of  een samenwerkings-

partner checken bij de jury 

• een CV

• een link naar een audio- of  videobestand 

waar we de kandidaat op kunnen zien/horen

De commissie bestaat uit vijf  deskundige leden 

met een staat van dienst. Drie juryleden zijn 

afkomstig uit de Rosa Spier Huis gemeenschap 

en er zijn twee externe leden. 

Uit de inzendingen selecteert de jury drie fina-

listen. Op vrijdagavond 2 juni 2023 vindt de 

finale plus uitreiking plaats..

Juryleden 

• Dick Bakker (componist, arrangeur, dirigent, 

geluidtechnicus, muziekproducent en 

voormalig chef  dirigent Metropole Orkest)

• Maria Croese (vocalist, vm oprichter en directeur 

Classic Young Masters, adviseur cultuur, coach musici)

• Thérèse Steinmetz (zangeres)

• Harry Klooster (casting director)

• Bob Zimmerman (componist, arrangeur)

Dick Bakker

Juryvoorzitter van de Young Talent Award

Aanmeldcriteria


