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Cultuurwethouder Ronald Ootjers reikt
vrijdagavond tijdens de Cultuurmarkt in
het Wilhelminapark in Wormerveer de
Zaanse Culturele Prijzen 2006 uit. De
prijzen worden elk jaar in één categorie
uitgereikt. Dit jaar was de categorie
muziek- en zangkunst aan de beurt. De
jury is van oordeel dat Erik van Deuren
de Cultuurprijs en harpisten Esther
Kooi en Marianne Smit de
Aanmoedigingsprijs verdienen voor hun
bijzondere talent op het podium.
Juryrapport harpisten Esther Kooi en Marianne Smit
Harpisten Esther Kooi en Marianne Smit spelen al lange tijd harp en studeren nu in het derde jaar aan
het Conservatorium van Amsterdam bij Erika Waardenburg. Zij hebben – afzonderlijk, maar ook
samen – vaak opgetreden tijdens culturele evenementen in de Zaanstreek, in kerkgebouwen, in het
Zaantheater en in het Concertgebouw in Amsterdam. Ook buiten de Zaanstreek brengen zij hun
muziek regelmatig ten gehore onder andere door gastoptredens bij andere orkesten.
De Duitse componist Karlheinz Stockhausen, een van de bekendste hedendaagse componisten, heeft
de afgelopen maanden een stuk voor twee harpen geschreven. Harpisten Esther Kooi en Marianne
Smit zijn door hem gevraagd de wereldpremière van dit stuk uit te voeren in de Dom van Milaan op 7
juni 2006. Stockhausen schrijft het stuk voor Esther en Marianne. Sinds augustus 2005 zijn zij bezig
met het instuderen van dit bijzondere muziekstuk, dat in delen aan hen wordt toegezonden en waarop
zij ook commentaar mogen leveren. Met dit project schrijven deze twee jonge harpistes
muziekgeschiedenis.
De Zaanse gemeenschap brengt met deze prijs haar waardering tot uitdrukking voor de inspanningen
van deze twee jonge harpistes die hard op weg zijn naar internationale bekendheid.
Zaanse Culturele Prijzen 2006
Sinds 1979 reikt de gemeente Zaanstad de Zaanse Culturele Prijzen uit aan talenten die in hun werk
zijn geïnspireerd door de Zaanstreek of met hun werk het Zaanse culturele leven verrijken. De prijzen
worden elk jaar in één categorie uitgereikt. De categorieën zijn: literatuur, beeldende kunst,
podiumkunst, muziek- en zangkunst en erfgoed. Dit jaar is gekozen voor de categorie muziek- en
zangkunst.
Cultuurprijs en Aanmoedigingsprijs
De Zaanse Culturele Prijzen bestaan uit twee prijzen: de Cultuurprijs en de Aanmoedigingsprijs. De
Cultuurprijs bedraagt € 2.500 en wordt toegekend vanwege bijzondere prestaties en kwaliteiten. Het
werk is van hoge en constante kwaliteit waardoor bekendheid is verworven op regionaal, nationaal of
internationaal niveau. De Aanmoedigingsprijs bedraagt € 1.250 en wordt uitgereikt om aankomend,
veelbelovend talent te stimuleren.
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