Inzendingen Jacob van Eyck-prijs welkom voor vóór 1 maart 2017

€ 2.000 voor het beste klokkenproject
In 2017 reikt het Utrechts klokkenluiders Gilde voor de derde keer de Jacob van Eyckprijs uit.
Deze prijs is bedoeld om aandacht te vestigen op het gebruik van luid- en beiaardklokken in
Nederland en Vlaanderen. Het kan daarbij gaan om behoud van cultuurhistorisch erfgoed, om
vernieuwende projecten of wetenschappelijk, campanologisch onderzoek in het Nederlands
taalgebied.

Jhr. Jacob van Eyck
De klokkenprijs is genoemd naar de blinde musicus en componist Jhr. Jacob van Eyck
(1590-1657). Hij werd in 1625 benoemd tot bespeler van de Domklokken. Later bekleedde
hij dezelfde functie ook bij de Janskerk, de Jacobikerk en het stadhuis. Vanuit zijn positie
wist hij veel verbeteringen door te voeren in het klokkenbestand in Utrecht.
Van Eycks kennis is van betekenis geweest voor de ontwikkeling van klokken. Hij heeft
ontdekt hoe de toonstructuur van klokken door de vorm kan worden beïnvloed.
Omdat hij betrokken was bij luidklokken en beiaardklokken en een bijdrage heeft geleverd
aan de wetenschap over klokken, staat hij model voor alle aspecten die het Utrechts
Klokkenluiders Gilde met deze prijs wil stimuleren.

Prijs
De Jacob van Eyckprijs bestaat uit de Jacob van Eyckpenning en een geldbedrag van
€ 2.000. De bronzen legpenning is ontworpen door Theo van de Vathorst, een Utrechts
kunstenaar die vermaard is om zijn penningen en bronssculpturen.
De prijs werd eerder uitgereikt aan de Beiergroep Denekamp (2011) en het Kamper
Klokkenluidersgilde "Geert van Wou" (2014). De volgende uitreiking vindt plaats op 2 juni
2017, de Utrechtse Stadsdag.

Inzendingen
Inzendingen dienen uiterlijk 1 maart 2017 in het bezit te zijn van de jury. Het verdient
aanbeveling om eerst het reglement op te vragen of op de website in te zien. Alle
inzendingen worden voorgelegd aan een onafhankelijke jury. De jury is autonoom in het
kiezen van het winnende project. De jury bestaat uit:
-

Marian van Dijk, directeur Museum Speelklok te Utrecht
Frans Haagen, beiaardier / docent & coördinator Nederlandse Beiaardschool
Hette Meijering, voorzitter Kamper Klokkenluidersgilde "Geert van Wou" / winnaar
Jacob van Eyckprijs 2014
Rudi van Straten, specialist klinkende monumenten, Rijksdienst Cultureel Erfgoed
Michel Veracx, voorzitter Klokkenluidersgilde Roeselare (B)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met vaneyckprijs@klokkenluiders.nl.

