Richtlijnen Artist in Residence-programma 2018-2020
Wat is het Artist in Residence-programma?
Het Artist in Residence-programma is door het Netherlands Institute for Advanced Study in the
Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) en de Akademie van Kunsten gezamenlijk ingesteld. Dit
fellowship wordt toegekend aan een kunstenaar om tijdens een verblijf van vijf maanden aan NIAS-KNAW
een project te realiseren dat concreet bijdraagt aan het bevorderen van de kruisbestuiving tussen kunst
en wetenschap. Het gaat met name om theoretische verdieping in een onderwerp.
Er zijn per academisch jaar twee plaatsen binnen het Artist in Residence-programma beschikbaar. Er is
een plaats beschikbaar van 1 september tot 1 februari en een plaats van 1 februari tot 1 juli.

Wie komt in aanmerking?
 Een Nederlandse kunstenaar in binnen- of buitenland, of;
 een niet-Nederlandse kunstenaar die in Nederland woont en werkt.

Wat krijgt een fellow als Artist in Residence toegekend?
 Een stipendium van € 3.200 per maand, dus in totaal maximaal: € 16.000 voor vijf maanden.
 Tijdelijke huisvesting in de buurt van NIAS-KNAW of een nader te bepalen vergoeding van reiskosten
tussen de woonplaats in Nederland en NIAS-KNAW (ov 2e klas of vaste km-vergoeding).
 Tijdelijke kantoorruimte, ICT-faciliteiten, bibliotheekfaciliteiten en lunches bij NIAS-KNAW. Ateliers
zijn niet aanwezig.
 Een vergoeding van de reiskosten (economy class) voor de heen- en terugreis naar en van Nederland
als de fellow afkomstig is uit het buitenland.
 Een fellow is zelf verantwoordelijk voor eventuele afdrachten aan de Belastingdienst in Nederland of
in een ander land waar hij/zij belastingplichtig is.

Wanneer en hoe kunt u aanvragen of nomineren?
 Een lid van de Akademie van Kunsten kan zelf een aanvraag indienen.
 Indien de kandidaat geen lid is van de Akademie van Kunsten moet hij/zij worden voorgedragen door
een lid van de Akademie van Kunsten, een lid van de KNAW of een lid van De Jonge Akademie.
 U kunt uiterlijk vrijdag 1 april 2019 een aanvraag of nominatie indienen voor het fellowship van
1 september 2019 tot 1 februari 2020 (eerste semester) en het fellowship van 1 februari 2020 tot 1 juli
2020 (tweede semester).
 Aanvragen moeten per e-mail via avk@knaw.nl worden ingediend met het aanvraagformulier. Het
aanvraagformulier is beschikbaar op: akademievankunsten.nl. Tevens dient een CV van de kandidaat
te worden bijgevoegd.

Wanneer is de uitslag bekend?
 In juli 2019 maken NIAS-KNAW en de Akademie van Kunsten bekend wie de plaatsen voor het
academische jaar 2019/2020 krijgen toegekend.

Wie verricht de beoordeling?
 De rector van NIAS-KNAW en de voorzitter van de Akademie van Kunsten beoordelen de kandidaten in
competitie met elkaar. De ambtelijk secretaris van de Akademie van Kunsten heeft hierbij een
adviserende rol. De beoordeling vindt plaats aan de hand van vastgestelde criteria (zie hieronder). Een
interview maakt deel uit van het beoordelingsproces.
 De besluitvorming over de toekenning van het fellowship als Artist in Residence vindt plaats door de
rector van NIAS-KNAW en de voorzitter van de Akademie van Kunsten gezamenlijk. Wanneer zij niet
tijdig overeenstemming kunnen bereiken, beslist het KNAW-bestuur.
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Wat zijn de beoordelingscriteria?
 Een duidelijke vraagstelling die past binnen de doestelling van het Artist in Residence-programma.
 De meerwaarde van een verblijf aan NIAS-KNAW.
 Een duidelijke omschrijving van voorgenomen activiteiten en het gewenste resultaat. Het verblijf aan
NIAS-KNAW moet leiden tot een concreet resultaat, bijvoorbeeld een publicatie/essay of een
concept/kader dat openbaar gemaakt kan worden.

Wat zijn de verantwoordingseisen?
 De Artist in Residence moet zorgen dat het resultaat (of het proces ernaar toe) met bruikbaar
beeldmateriaal en toelichting tijdens of kort na afloop van het fellowship beschikbaar komen voor de
websites van NIAS-KNAW en de Akademie van Kunsten.
 De Artist in Residence moet tijdens de laatste maand van het fellowship een kort inhoudelijk verslag
over de activiteiten en resultaten van het fellowship indienen.
 De Artist in Residence moet binnen een jaar na afloop van het fellowship in overleg met de Akademie
van Kunsten en NIAS-KNAW een activiteit in de openbaarheid hebben gedaan over zijn/haar project.

Heeft u vragen?

Neem contact op met Annelies ten Have per e-mail: avk@knaw.nl.
Over het NIAS
Het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW) bevordert
hoogwaardig onderzoek in het gehele veld van geestes- en sociale wetenschappen stimuleert internationale
kennisuitwisseling en interdisciplinaire samenwerking in onderzoek. NIAS is een instituut van de Koninklijke
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). NIAS-KNAW is gevestigd in Amsterdam.
Over de Akademie van Kunsten
De Akademie van Kunsten heeft tot doel: het vertolken van de stem van de kunsten in de Nederlandse
samenleving (inclusief de politiek) en het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en kunst. De
Akademie van Kunsten is een onderdeel van de KNAW.

