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KERSJESPRIJS EN BEURZEN 2020  
 
Het Kersjes Fonds kent in 2020 een bijzondere prijs toe aan het Delta Pianotrio. 
Met deze prijs (€ 30.000) drukt Het Kersjes Fonds zijn waardering uit voor de hoge kwaliteit 
van het trio. Een citaat uit het juryrapport: ‘De warme, weelderige klank, de perfecte balans 
en het meeslepende spel van het Delta Piano Trio hebben ons overrompeld. Ook zijn we 
onder de indruk van de mooie carrière die het trio op jonge leeftijd al heeft weten te 
realiseren. We willen hier graag substantieel aan bijdragen met het oog op een succesvolle 
toekomst.’ De Kersjesprijs is één van de belangrijkste klassieke muziekprijzen in Nederland.  
 
Koor- en orkestdirigent Klaas-Jan de Groot kreeg een directiebeurs van € 15.000.   
Een citaat uit het jury-rapport: ‘‘De jonge koor- en orkestdirigent Klaas-Jan de Groot is – 
deels op de achtergrond als assistent-dirigent – al van grote betekenis voor vele 
gerenommeerde producties. Mede dankzij zijn overtuigende muzikale uitdrukking en heldere 
communicatie is hij een prominente plek op het concertpodium aan het veroveren.’  
 
De vioolbeurs van € 15.000 ging naar de jonge veelbelovende violiste Charlotte Spruit. 
Een citaat uit het jury-rapport: ‘ ‘Met sprankelend spel en veel flair weet Charlotte Spruit te 
overtuigen als een van de jonge aanstormende viooltalenten die een plek op het podium 
verdient’ 
  
Dit jaar was een bijzonder jaar, want maar liefst vier jonge veelbelovende strijkkwartetten 
ontvingen het strijkkwartetstipendium.  
‘Een van de doelstellingen van Het Kersjes Fonds is om het strijkkwartetspel in Nederland te 
stimuleren. Wij zijn dan ook enthousiast om te kunnen constateren dat er veel “jonge oogst” 
is. Dat heeft ertoe geleid dat wij dit jaar vier jonge kwartetten willen ondersteunen: er gaan 
verschillende stipendia naar het Dostojevski Kwartet (€ 15.000) , het ADAM Quartet (€ 
15.000), het Helikon Kwartet (€ 5.000) en het Belinfante Quartet (€ 5.000)’. 
  
De prijsuitreiking van de Kersjesprijs was in 2020 uitgesteld i.v.m. de corona maatregelen en 
vond uiteindelijk plaats op 23 juni 2021 in de Muziekhaven te Zaandam. Het concert werd 
live uitgezonden door de NTR op radio 4. 
 
Projectaanvragen 
In 2020 werden 28 projectaanvragen geselecteerd en ondersteuning toegezegd voor 
ruim anderhalve ton. Een aantal van deze projecten is uitgesteld vanwege de corona 
maatregelen en worden meegenomen naar 2021. Ook zijn er projecten die in aangepaste 
vorm zijn doorgegaan en daarom een kleiner bedrag hebben ontvangen of helaas zijn 
geannuleerd. 
Voor de daaraan voorafgaande werkzaamheden m.b.t. selectie en adviezen verwijzen wij 
naar het beleid van Het Kersjes Fonds.   
 



De Nationale Master Orkestdirectie werd in seizoen 2019-2020 steun toegezegd twv 50.000 
euro, hiervan is uiteindelijk een aangepast bedrag van 46.000 overgemaakt ivm corona.  
Ook voor het seizoen 2020-2021 kan de NMO weer rekenen op steun van 50.000 euro.   
Werkzaamheden die verband houden met de talentontwikkeling van de jonge musici keren 
jaarlijks terug en staan beschreven in het beleid van Het Kersjes Fonds en onder de noemer 
‘Talentontwikkeling’ op de site van het fonds.   
  
Bestuursvergaderingen 
 
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd, voornamelijk per zoom wegens corona.  
Er is gesproken over beleidskwesties en lopende zaken, zoals de uitreiking 2020 en de 
besluiten over de aanvragen op basis van de voordrachten en adviezen van de directeur.  
Ook hebben er een aantal vergaderingen in klein bestek plaatsgevonden over toezeggingen 
voor organisaties, die wegens corona hun projecten hebben moeten uitstellen. 
 
 
 
 


