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Keep an Eye is op vele plaatsen aanwezig.  
Is het niet via het web en de sociale media, dan wel op grotere 
of juist kleinere podia.  
Liefst op de achtergrond, dat dan weer wel. 

Op papier béstaan wij nu tien jaar, maar op papier stónden wij 
niet. Alle projecten en evenementen zijn en worden digitaal 
vastgelegd, op papier nog niet. Soms vragen mensen daar naar. 
Voor het archief, de koffietafel … 

Daarom hebben wij geprobeerd het beste van onze site samen 
te vatten in een ‘uittreksel’. Om te printen op papier (!) of om 
te bekijken als interactief naslagwerk op het scherm. 
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De Keep an Eye 
Foundation, opgezet 
'bedacht' voor jong 
aanstormend talent 

Keep an Eye is een stichting, opgericht door een aantal particulieren die 
geloven in de voedende kracht van creativiteit en kunst. Niet alleen om 
daar als 'buitenstaander' van te genieten, maar vooral als uiting van de 
kunstenaar of muzikant zelf. Je hele wezen en creativiteit 'neerleggen' in 
beeld en/of geluid, daar gaat het om!’ 

Ook op deze plaats • OVER ONS • HIGHLIGHTS • BACKSTAGE  
• PRINS BERNHARD CULTUURFONDS 

Over podia en springplanken, zowel  
letterlijk als figuurlijk 

'Logica brengt je van A naar B. Verbeelding brengt je overal'  
- Albert Einstein 

Als startend, creatief talent gezien worden en je talenten kunnen 
ontplooien ... daar gaat het om bij de Keep an Eye Foundation! Samen met 
toonaangevende opleidingen/instituten in heel Nederland en daarbuiten, 
ondersteunt Keep an Eye startende, (jonge) getalenteerde kunstenaars, 
designers, musici en andere artistiekelingen. Door hen een springplank of 
een podium te bieden naar het grote publiek. Keep an Eye hecht er aan om 
aan (al dan niet bestaande) projecten wezenlijk nieuwe elementen toe te 
voegen. Die stimulerend zijn voor deelnemers én publiek. 
De stichting is onafhankelijk en heeft geen enkel commercieel belang. 
Keep an Eye werkt op een duurzame manier (tenminste drie jaar) samen 
met de opleidingen en instituten. Gezamenlijk ontstaan er ideeën voor 
nieuwe of vernieuwde projecten, waarbij studenten en alumni in de 
schijnwerpers gezet worden. Door voor, letterlijk en figuurlijk, podia te 
zorgen waar zij zich presenteren. 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/312/over-de-keep-an-eye-foundation-sinds-2008.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/313/wij-hebben-al-vast-een-aantal-highlights-aangestipt.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/314/hoezo-keep-an-eye-backstage-wie-wat-zit-daar-achter.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/315/prins-bernhard-cultuurfonds-zorgt-voor-continuiteit.html
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Bij deze projecten is er veel aandacht voor begeleiding van de deelnemers, 
door middel van coaching, training, workshops en masterclasses. 

 • Keep an Eye biedt samen met de partners competities, shows en 
festivals, maar heeft inmiddels ook de eigen Academy en stimuleert 
crossovers. Binnen competities werkt Keep an Eye altijd met een 
onafhankelijke jury uit het betreffende vakgebied. 

 • Door de gezamenlijke inspanningen staan de studenten en alumni 
gelijk op professionele grote podia. Denk bijvoorbeeld aan 
filmmuseum Eye in Amsterdam, het Bimhuis en het Grachtenfestival in 
Amsterdam of de Electriciteitsfabriek in Den Haag. 

 • De Keep an Eye Foundation selecteert zelf haar doelen en begeleidt 
de projecten van begin tot eind. Keep an Eye verstrekt geen 
individuele subsidies, met uitzondering van kleinschalige bijdragen 
binnen de crossovers. En in dat kader: de workshops van de Academy 
worden (voor iedereen) onder de kostprijs aangeboden.  
  

 • Daarnaast is Keep an Eye in de loop van de jaren een aantal projecten 
gaan verdiepen door competities niet meer voor studenten van de 
opleidingen te organiseren, maar voor alumni van diezelfde 
opleidingen. Alumni die dus een paar jaar actief in de markt zijn, 
maar die nog een extra steuntje in de rug verdienen. Denk aan 'The 
Records' en aan de 'Design Talent Grant'.  

>>> NU VERSCHENEN >>> Het Keep an Eye Magjezien, dat met enige 
onregelmatigheid gaat verschijnen én de knipselkrant over Pouloeuff 

>>> MAGjeZIENenHOREN >   KNIPSELKRANT > 
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https://issuu.com/keepaneyefoundation/docs/magjezien_01_lr_issuu?e=31107557/53412944
https://issuu.com/keepaneyefoundation/docs/in_en_uit_de_pers?e=31107557/58404272
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Wij hebben al vast een aantal highlights aangestipt 

> KEEP AN EYE ACADEMY 

Voor zowel 'onze' studenten als de alumni vinden wij ondernemerschap een 
belangrijk aandachtspunt. Keep an Eye is daarom in 2017 gestart met de 
Keep an Eye Academy. Workshops die aansluiten op de behoeften van 
beginnende artistiekelingen. Bijvoorbeeld workshops over (online)marketing 
en een bedrijfsplan maken. 
• Om de Academy verder in te vullen financiert Keep an Eye met ingang van 
2018 jaarlijks een tweetal masterclasses binnen de opleidingen. Per jaar 
dus wisselend tussen de opleidingen verdeeld.  
• Wij vinden het interessant om uit te vinden of uitwisseling van ervaringen 
tussen studenten én/of de opleidingen tot nieuwe creatieve impulsen leidt. 
Met andere woorden: inspireert men elkaar en ontstaan er daardoor 'nieuwe 
kuntstvormen'? Kijk onder Crossovers. 

> GLOEDNIEUWE PRODUCTEN 

Wij vinden het leuk om studenten soms eens uit te dagen. En geven hen dan 
een opdracht om bijvoorbeeld een product voor Keep an Eye te 
ontwikkelen. Zo onstond de nieuwe Keep an Eye Award en de Keep an Eye 
kledinglijn. Over nieuw gesproken: Keep an Eye steekt zichzelf zo nu en dan 
ook in het nieuw. 

> VOOR EEUWIGHEID 

Waar mogelijk leggen wij projecten 'voor de eeuwigheid' vast. Denk met 
name aan de muziek. Zo ontstond bijvoorbeeld het Keep an Eye 
platenlabel. Met intussen een respectabel aantal (dubbel)-CD's. 
• Naast muziek hebben wij ondermeer ook iets met fotografie. De 
combinatie goede muziek, perfecte foto's past dus prima in deze 
opsomming. Jong Metropole op tournee gevangen in foto's. 

> ACTIE EN REACTIE 

Wij vinden het fijn om interactie te hebben met zowel de studenten als de 
opleidingen. Daarom doen wij hier op deze site en in de social media (meer 
dan 40.000 volgers inmiddels) uitgebreid verslag van onze projecten. En 
nodigen iedereen van harte uit daarop te reageren. Of om zich in te 
schrijven voor deelname. Neem contact met ons op. 
• Als Nederlandse stichting hebben wij natuurlijk ook een plek op de rest 
van de wereld. Daarom onze Engelstalige pagina 'about Keep an Eye'. 
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https://www.keepaneye.nl/academy
https://www.keepaneye.nl/academy
https://www.keepaneye.nl/academy
https://www.keepaneye.nl/crossovers.php
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/229/de-keep-an-eye-kledinglijn-live-bij-de-evenementen.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/90/de-award-voor-het-eerst-op-het-grote-podium.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/229/de-keep-an-eye-kledinglijn-live-bij-de-evenementen.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/229/de-keep-an-eye-kledinglijn-live-bij-de-evenementen.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/212/met-het-oog-op-een-kleine-makeover
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/189/keep-an-eye-on-the-year-2018-tien-jaar-lang-oog-voor-jong-talent.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/231/het-keep-an-eye-platenlabel.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/231/het-keep-an-eye-platenlabel.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/291/beelden-zeggen-meer-dan-woorden-en-muziek.html
https://www.keepaneye.nl/contact
https://www.keepaneye.nl/contact
https://www.keepaneye.nl/our-foundation-explained
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> MEER ONLINE 
 
Een toevoeging op alle informatie op deze site zijn de Keep an Eye 
interviews. Echt leuke interviews (vers van de pers) met toppers uit het 
vak, juryleden, docenten en natuurlijk winnaars. Lees verder het Keep an 
Eye Magjezien en de knipselkrant van Pouloeuff. 

ACADEMY >   AWARD >   KLEDINGLIJN >   PLATENLABEL >   INTERVIEWS >    

Hoezo Keep an Eye? Backstage:  
wie/wat zit daar achter? 

Een goed idee (het ei) moet uitgebroed worden om echt iets te kunnen 
worden (een kip). Zonder het een kan het ander niet bestaan. Een typisch 
'kip en ei' verhaal dus! Zo ontstond de stichting 'Kip en Ei'. Een leuke naam, 
maar niet erg professioneel. Met een Engelse tongval klonk de naam een 
stuk beter! Keep an Eye Foundation. En de bijkomende betekenis van het 'in 
de gaten' houden was meer dan welkom. Want, dat doen we: aankomende 
talenten in de gaten houden en zorgen dat zij hun gouden eieren echt 
kunnen uitbroeden! 

 • Achter de Keep an Eye Foundation staat een aantal particulieren die 
de studenten, die zij met deze stichting ondersteunen, voorop stellen. 
Verder blijven zij het liefste op de achtergrond omdat hun (al dan 
niet) persoonlijke bekendheid niets toevoegt aan de projecten die zij 
onder hun vleugels hebben. Zeggen zij zelf. 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/279/nu-online-magjezien-losse-interviews-pouloeuff.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/89/onze-interviews-met-musici-designers-.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/89/onze-interviews-met-musici-designers-.html
https://issuu.com/keepaneyefoundation/docs/magjezien_01_lr_issuu?e=31107557/53412944
https://issuu.com/keepaneyefoundation/docs/magjezien_01_lr_issuu?e=31107557/53412944
https://issuu.com/keepaneyefoundation/docs/in_en_uit_de_pers?e=31107557/58404272
https://www.keepaneye.nl/academy.php
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/90/de-award-voor-het-eerst-op-het-grote-podium.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/229/de-keep-an-eye-kledinglijn-live-bij-de-evenementen.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/231/het-keep-an-eye-platenlabel.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/89/onze-interviews-met-musici-designers-.html
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 • Wie wij wel graag in de spotlights zetten zijn de fotografen die alles 
zo fijn in beeld brengen. Zonder iemand te willen overslaan, noemen 
wij met name Angeline Swinkels, Hanne Nijhuis, Pieter Kunnen, Nic 
Limper en Govert Driessen.  

PROJECTEN >   SAMENWERKING >   ANBI-STATUS >   CONTACT > 

Keep an Eye en het Prins Bernhard 
Cultuurfonds* 

Keep an Eye zet zich vol overgave in voor 
studenten en voor hen die net afgestudeerd zijn. 
Een ander verhaal is het team (hierboven dus niet 
nader genoemd) dat achter de stichting staat. Een 
team van mensen dat de stichting mogelijk maakt 
omdat zij kunst en cultuur een warm hart toedragen. Zij hebben zelf al een 
carrière achter de rug. Daarom gaan zij binnenkort misschien andere dingen 
doen. 
Maar het is natuurlijk wel de bedoeling om Keep an Eye, onafhankelijk van 
de mensen achter de schermen, voor de lange termijn in stand te houden. 
Daarom zochten wij contact met het Prins Bernhard Cultuurfonds, dat 
behoorlijk enthousiast op Keep an Eye reageerde. Zo enthousiast zelfs dat 
er een gezamenlijk project ontstond, Jong Metropole. Het Prins Bernhard 
Cultuurfonds kan zich daardoor vertrouwd maken met de cultuur van Keep 
an Eye, om de stichting op lange termijn als Keep an Eye Fonds te kunnen 
voortzetten. In de stijl en traditie van Keep an Eye zelf. 

PRINS BERNHARD CULTUURFONDS >   JONG METROPOLE >   FOTOVERSLAG! > 

Grote ontdekkingen zijn altijd het 
gevolg van de samenwerking tussen 
vele denkvermogens' - Alexander 
Graham Bell 
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https://www.keepaneye.nl/projecten
https://www.keepaneye.nl/samenwerking
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/52/anbi-details-beleidsplan-en-het-team.html
https://www.keepaneye.nl/contact
https://www.cultuurfonds.nl/
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/130/jong-metropole-trapt-opnieuw-af.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/291/beelden-zeggen-meer-dan-woorden-en-muziek.html
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'Man, if you have to 
ask what jazz is, 
you'll never know!'  
- Louis Armstrong 

Muziek - en met name jazzmuziek - mag 
rekenen op een warme belangstelling van de 
Keep an Eye Foundation. De jaarlijks 
terugkerende International Jazz Award die 
door Keep an Eye in het leven is geroepen, is 
inmiddels een in Nederland gekende en 
toonaangevende onderscheiding voor jonge 
musici geworden. Daarnaast zijn er inmiddels 
drie andere projecten, de Summer Jazz 
Workshops, The Records en Jong Metropole. 

Jong Metropole - project begeleid door Prins Bernhard 
Cultuurfonds 
 
Het eerste project van Keep an Eye samen 
met het Prins Bernhard Cultuurfonds. 
Featuring: het Metropole orkest, NJO 
(Nationaal Jeugd Orkest) en het NJJO 
(Nationaal Jeugd Jazz Orkest). De aftrap 
vond in 2016 plaats! Deze zomer de tweede 
lichting van Jong Metropole, onder andere 
weer op het Grachtenfestival Amsterdam. Wij 
en ook MO, NJO en NJJO houden je op de 
hoogte van het laatste nieuws.  

@ recent 2017   @ BEELDVERSLAG!    

 LEES MEER >   KORTE TOELICHTING PBC >   NAAR FACEBOOK> 

'Jazz washes away the dust of every day life'  
- Art Blakey 

 7

https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/276/jong-metropole-winnaar-outstanding-talent-award-is-bekend.html
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/291/beelden-zeggen-meer-dan-woorden-en-muziek.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/15/jong-metropole-vanaf-2016.html
https://www.keepaneye.nl/over-keep-an-eye
https://www.facebook.com/Keep-an-Eye-Foundation-186932088031456/
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The Records:  
win een volledig 
gefinancierde  
CD-productie 

Met The Records ondersteunt de Keep an Eye Foundation jaarlijks een 
aantal CD-producties van startende bands in Nederland. Alumni van alle 
Nederlandse Conservatoria kunnen zich daarvoor inschrijven. Een jury van 
erkende namen in de Nederlandse muziekwereld beoordeelt welke jazz-
musici in aanmerking komen! Dit wordt het derde jaar dat je kans maakt op 
zo'n CD.  
 
@ recent 2017   LEES MEER >   NAAR FACEBOOK >   AANMELDEN > 
 

Keep an Eye  
Summer Jazz 

De Summer Jazz Workshops 
waren al een begrip in 
Amsterdam. Ontstaan door 
de samenwerking van het 
Conservatorium van 
Amsterdam en de Manhattan 
School of Music uit New 
York. Na de kennismaking 
tussen het Conservatorium 
en de Keep an Eye 
Foundation, nam Keep an 
Eye ieder jaar een aantal deelnemers onder haar vleugels door hun 
deelname aan de workshops te financieren.  

@ recent - 2017   LEES MEER >   NAAR FACEBOOK >    
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/292/het-hing-in-de-lucht-winnaars-the-records-2017.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/7/the-records.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
https://ahk-aanmelden.nl/IntakeRTE/index.jsp?formid=KAE-therecords-aanmelding&language=en
https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/249/summer-jazz-workshops-big-band-optreden-niet-het-slot-wel-een-van-de-hoogtepunten.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/10/de-keep-an-eye-summer-jazz-workshops-vanaf-2009.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
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Keep an Eye 
International Jazz 
Award.  
In 2018 tien jaar ... 

Lees hier alles over de, 
naar inmiddels 
internationaal uitgegroeide, Keep an Eye Jazz Award! Keep an Eye vierde in 
april 2013, samen met al haar Jazz Partners het vijfjarig bestaan van de 
Award! Een feest dat zijn climax beleefde in een overvol Bimhuis in 
Amsterdam. Inmiddels zijn wij bijna vijf jaar verder, dus dat betekent een 
jubileum dat nog veel meer bezoekers en talenten zal trekken!  

@ recent - 2017   LEES MEER >   NAAR FACEBOOK > 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/216/filevorming-zonder-vertraging-de-winnaars-van-de-international-jazz-award-17.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/1/keep-an-eye-international-jazz-award-vanaf-2009.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
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'Als geest en 
hand niet 
samengaan, 
ontstaat er 
geen kunst' - 
Leonardo  
da Vinci 

De Keep an Eye Foundation is 
sterk gericht op beeldende 
kunst en het tweelinginitiatief 
Galerie Pouloeuff biedt plaats 
aan jonge net afgestudeerde 
talenten. Ook aan hen die 
niet direct in de vaste kaders 
van een galerie passen. En dat 
alles in kunstenclave Naarden-
Vesting 

Pouloeuff Publieks Award en over een kunstenclave 

In Naarden-Vesting zijn tal van galeries en ateliers gevestigd, dat wist je 
misschien. Maar wij kunnen ons heel goed voorstellen dat je verder weinig 
over Naarden zelf weet. Misschien heb je wel eens een klok horen luiden en 
dat kan in de vesting ook heel goed! Hier helpen wij je op weg naar klepel. 

NAARDEN-VESTING? ... > 

Stem vooral ook mee voor de Pouloeuff Publieks Award. De winnende 
kunstenaar krijgt een aanmoedigingspremie van € 500,-.  
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http://www.galeriepouloeuff.nl/nieuws-en-media/134/waarom-naarden-vesting.html
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Voor degene die de meest 
originele motivatie voor 
zijn of haar keuze geeft, 
ligt een aangename 
dinercheque ter waarde 
van € 100,- klaar. 
Met het meedingen naar 
deze Award hebben de 
exposanten gelegenheid 
om hun werk op een 
originele manier bij hun 
netwerk onder de 
aandacht te brengen. Dat 
netwerk te stimuleren op 
hem/haar te stemmen. 
Dat doen de andere 
exposanten natuurlijk ook, 
waardoor alle 'stemgerechtigden' met het werk van alle deelnemende 
kunstenaars in aanraking komen. Een  
interactief kenningsmakingsplatform? 

LEES MEER >     
 
NAAR FACEBOOK > 
 

Pouloeuff's Art Shop 

Pouloeuff heeft een nieuw 
initiatief. Ná elke 
expositie laat elke 
exposant een kleiner werk 
(in consignatie) acher in 
de galerie. Wij letten er 
op dat er altijd werk bij is 
dat een vriendelijke 
prijsstelling heeft, zodat 
je voor een goede prijs 
kunst van aanstormend 
talent kunt aanschaffen. 
Omdat deze kunstenaars er aan komen, kan de waarde van hun werk alleen 
maar toenemen. Dan was jij er als eerste bij en hebt straks misschien een 
beroemd kunstwerk in huis! - Meer informatie volgt snel. 

 11

http://www.galeriepouloeuff.nl/
https://www.facebook.com/GaleriePouloeuff
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'You are not 
a star until 
they can 
spell your 
name in 
Karachi' - 
Humphrey 
Bogart 
Film, kort geleden nog een kunstvorm die kostbaar was om te produceren, 
zeker voor beginnende filmers, bloeit als nooit te voren. Keep an Eye staat 
graag aan de basis van nieuwe ontwikkelingen en stimuleert jonge 
filmmakers. Mede door het jaarlijks terugkerende Keep an Eye 
Filmacademie Festival. 

Extra feestelijke editie van het Keep an Eye 
Filmacademie Festival 

Het Keep an Eye Filmacademie Festival is de jaarlijkse 'graduation show' 
van de Nederlandse Filmacademie. En waar dat tot voor kort in eigen 
huis gevierd werd, staat het werk van de (bijna) alumni nu op het grote 
doek van EYE in Amsterdam. 
Wie wordt de nieuwe Paul Verhoeven?  
Dat is de vraag die iedereen zich tijdens zo'n 10 dagen festival ieder jaar 
opnieuw afvraagt. Publiek, (vak)pers en studenten. Tenzij die studenten 
andere filmische ambities hebben natuurlijk. Maar ook zij komen groots 
in beeld, want het festival wordt ook gehouden op locaties grenzend aan 
EYE. 
 • De actualiteit die ingehaald werd door het verleden? 
In 2015 vierden wij het vijfjarig jubileum van het gezamenlijke festival. En, 
bewust of niet, daar ontstond de eerste Crossover binnen de activiteiten 
van Keep an Eye. Hoewel het ook iets had van een stuk terug in de tijd 
gaan. Want live gespeelde muziek bij een stomme film? 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Om het jublleum te vieren 
had het team van de 
Filmacademie 
samengespannen met dat 
van het Conservatorium 
van Amsterdam. Het 
resultaat was een co-
productie die je mocht 
zien. De Filmacademie 
maakte een compilatie 
van filmfragmenten van 
studenten uit de laatste vijf jaar. En studenten van het Conservatorium 
maakten daar een muzikale compositie bij. Op de jubileumdag tijdens het 
festival werd de compilatie getoond en een achtkoppige band speelde de 
begeleidende muziek live op het podium onder het scherm. Als dat dan niet 
weer actueel was/is...  
Over het Keep an Eye Filmacademie Festival 

Bart Römer, directeur Filmacademie in 2015: 'De Keep an Eye Foundation 
maakte het voor het vijfde achtereenvolgende jaar mogelijk dat onze 
bachelor en master eindexamenstudenten een prachtig platform krijgen 
aangeboden om hun visitekaartje, dat wil zeggen zichzelf en hun 
afstudeerprojecten, te presenteren aan de filmpers, het beroepsveld, 
familie, vrienden en het publiek; kortom, een fantastische springplank 
naar een succesvolle toekomst in het huis voor de film, EYE.' 
@ recent - 2017     
 
LEES MEER >     NAAR MASTERCLASSES >     NAAR FACEBOOK >  

'Geld is beter dan armoede, al was 
het maar om financiële redenen'  
- Woody Allen (The Early Essays) 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/244/filmacademie-festival-2017-iedereen-blij-met-enorme-regenval.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/5/keep-an-eye-filmacademie-festival-vanaf-2011.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/12/keep-an-eye-filmacademie-masterclasses-vanaf-2013.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
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'There are 
two people 
in every 
photograph: 
the photographer and the viewer'  
- Ansel Adams 
Er worden tegenwoordig meer foto's per dag gemaakt, dan 20 jaar geleden 
in een heel jaar. Iedereen fotografeert. Maar fotografie blijft een kunst van 
licht, kijken, afwachten en zien. En die kunst is niet iedereen gegeven. 
Keep an Eye stimuleert jonge getalenteerde fotografen. 

Keep an Eye 
Fotovakschool 
Grant: vanaf 2015 

Veelbelovende 
studenten van de 
Nederlandse 
Fotovakschool krijgen 
een prijs waar je wat 
mee kunt! Tenminste, als 
je dit jaar afstudeert en een fotoproject presenteert waarvoor je de 
prijs wilt inzetten.  

 @ recent - 2017   LEES MEER >   NAAR FACEBOOK > 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/288/de-keep-an-eye-fotovakschool-grant-grote-zaal-groot-publiek-grootse-fotos-grand-grant-event-de-winnaars.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/14/keep-an-eye-fotovakschool-grant-vanaf-2015.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
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Fotofestival 
Naarden: vanaf 
2013 - nu met 
'fotomuziek' 

2015 was het jaar dat Pouloeuff/Keep an Eye voor de eerste keer deelnam 
aan Festival-Off, dat naast het FotoFestival georganiseerd wordt. Dat was in 
de galerie (Pouloeuff) in samenwerking met de Fotovakschool Nederland. 
Dit keer wordt die samenwerking voortgezet en ontstaat er een crossover in 
de vorm van 'fotomuziek'. Een variant op filmmuziek ... Keep an Eye 
verzorgt samen met het Conservatorium van Amsterdam een serie 
concerten in de Grote Kerk van Naarden gedurende het festival.  
 
@ recent - 2017 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/237/fotofestival-naarden-presenteert-fotomuziek.html
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'Simple is 
good' - Jim 
Henson 

Designstudenten zijn 
ondermeer uitvinders van 
duurzame oplossingen in 
weerwil van onze 
wegwerpcultuur. Deze 
inventiviteit is de frontlijn van daadwerkelijke vooruitgang. Daar komen we 
verder mee! Daarom is design voor de Keep an Eye Foundation een 
speerpunt. 

The Keep an Eye (Design Talent) Grant 

Zes jaar lang ontving een 
aantal veelbelovende 
studenten aan de Design 
Academy in Eindhoven 
een betekenisvolle 
stimuleringsprijs. Met de 
Keep an Eye Grant 
beloonden wij 
aankomende designers die 
hun talenten inzetten voor 
schoonheid in het 
alledaagse, met 
functionaliteit die er toe doet. Maar na die zes jaar verdiepte Keep an Eye 
het project, naar de Keep an Eye Design Talent Grant. 
  
@ recent - 2017     
 
LEES MEER>   NAAR ONDERWIJSPROJECT>     NAAR FACEBOOK>  
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/283/de-winnaars-van-de-keep-an-eye-design-talent-grant-zijn-bekend.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/3/keep-an-eye-grant-vanaf-2010.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/11/keep-an-eye-dae-onderwijsproject-2014-15.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall
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Keep an Eye Grant wordt Keep an Eye Design Talent 
Grant 
 

In het zevende jaar van 
samenwerken met de 
Design Academy, gingen 
wij een stap verder. De 
(kortweg) Grant gaat niet 
langer naar studenten van 
de Academy, maar naar 
alumni van de Academy die 
twee tot drie jaar geleden 
afstudeerden. Dit om 
degenen die in de praktijk 
tegen problemen aanlopen een steun in de rug te geven. 
Zij leggen hun projectplan voor aan een deskundige jury en maken daardoor 
kans op de Keep an Eye Design Talent Grant. Afgezien daarvan is het voor 
alle deelnemers interessant om tijdens dit proces een klankbord bij 
professionals te hebben. Waardoor zij op zich al weer verder op weg 
kunnen.  

'When you want to know how things 
really work, study them when 
they're coming apart'  
- William Gibson 
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'Clear 
thinking at 
the wrong 
moment can 
stifle 
creativity' - 
Karl 
Lagerfeld 

In 2015 was er een 
primeur. De lancering van 
de eerste KABK 
Fashionshow powered by 
Keep an Eye in de 
Electriciteitsfabriek in Den 
Haag. Dat zorgde wel voor enige spanning! 
Inspirerende omgeving voor inspirerende mode-
studenten 

De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag kennen 
wij. De jaarlijkse KABK Fashionshow kennen wij. De Electriciteitsfabriek 
kenden wij niet. En de combinatie van dat alles met Keep an Eye ken je 
misschien nog niet, maar dat gaat zeker gebeuren.   

Sinds 2015 'zit de Fashionshow in het nieuw'. Deze Fashionshow was 
natuurlijk al veel langer aanwezig op diverse podia/catwalks en geniet/
genoot veel aanzien. 
Maar door het samengaan met Keep an Eye kan de gehele show, met alles 
daaromheen, naar een hoger en nog professsioneler niveau getild worden. 
Waardoor publiek en de internationale pers veel beter bereikt worden. En 
wij zouden zeggen dat de 'spannings'boog tijdens de show in de 
Electriciteitsfabriek nu, eeeh, gespannen blijft zolang de presentatie 
duurt.  
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Marieke 
Schoenmakers, 
directeur van de 
KABK: 

“We merken dat het 
internationale jonge 
talent dat wordt opgeleid 
aan de afdeling Textiel en 
Mode opvalt bij zowel pers 
als publiek. Bastian Visch, 
afgestudeerd in 2014, won 
in het najaar van 
2014 ondermeer Lichting, 
de meest prestigieuze 
prijs voor jong modetalent in Nederland. Ook verheugt het ons dat 
modeontwerper Jan Taminiau zitting nam in de commissie die het werk van 
alle eindexamenstudenten beoordeelt”.   
 
recent - 2017   LEES MEER >     NAAR FACEBOOK> 
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https://www.keepaneye.nl/nieuws-en-media/251/marieke-schoenmakers-directeur-kabk-wie-de-academie-eenmaal-heeft-overleefd-komt-meestal-in-de-mode-terecht-interview.html
https://www.keepaneye.nl/projecten/9/koninklijke-academie-van-beeldende-kunsten-vanaf-2015.html
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall


de Keep an Eye essentials voorjaar 2018

'De leukste 
grappen zijn 
de grappen 
die niet zijn 
bedacht. 
Maar bedenk 
die maar 
eens.'  
- Herman Finkers 

Met ingang van 2018 draagt Keep an Eye een steentje bij aan kleinkunst. 
Over het hoe en wat lees je hieronder al veel meer. 
De Keep an Eye Masterclass Series 

Met ingang van 2018 werkt Keep an Eye samen met het Amsterdams 
Kleinkunst Festival en ondersteunt daar een serie masterclasses voor jong 
aanstormend talent. Tevens vormt een samenwerking tussen het 
Amsterdams Kleinkunst Festival en Keep an Eye een belangrijke impuls voor 
de kleinkunstsector als geheel.  
Tijdens een intensieve masterclass serie stimuleren Keep an Eye en het 
Amsterdams Kleinkunst Festival de ontwikkeling van kleinkunsttalent op 
zowel artistiek- als zakelijk vlak. Het Amsterdams Kleinkunst Festival vormt 
de verbindende factor tussen de kunstvakopleidingen en de 
beroepspraktijk. Ieder jaar levert het Amsterdams Kleinkunst Festival zes 
halve finalisten af die tijdens het (dus jaarlijkse) concours strijden om de 
AKF Sonneveldprijs en AKF Publieksprijs.  

In de periode van januari tot en met april werken de deelnemers aan hun 
artistieke ontwikkeling. In het najaar komen de zakelijke aspecten van het 
vak aan bod. Door in te zetten op een intensivering van het al bestaande 
masterclass programma wordt de kwaliteit van de individuele deelnemers 
aan het concours verhoogd en daarmee wordt ook de ontwikkeling van de 
kleinkunst in Nederland versterkt.  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De masterclasses zijn ingedeeld in twee 
programmalijnen;  
1) Artistieke ontwikkeling en 2) 
Ondernemen.  
De artistieke masterclasses richten zich op 
de inhoudelijke ontwikkeling van jonge 
kleinkunsttalenten.  
Ondernemen behandelt de zakelijke 
aspecten van het vak. 

De agenda voor dit jaar (voor zover nu 
bekend): 
26 januari:  
masterclass Wimie Wilhelm voor 
Amsterdams Kleinkunst Festival 
26 februari:  
masterclass Herman van Veen voor 
Amsterdams Kleinkunst Festival  
11 april:  
masterclass Raoul Heertje voor Amsterdams Kleinkunst Festival  
00 oktober:  
seminar ondernemerschap voor Amsterdams Kleinkunst Festival - info volgt 

LEES MEER >   NAAR FACEBOOK > 

'Ik verdien goed mijn brood. Ik 
verdien zelfs zoveel brood, dat ik 
een deel zou kunnen beleggen.'  
- Youp van 't Hek 
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https://www.keepaneye.nl/projecten/18/de-keep-an-eye-masterclass-series
https://www.facebook.com/pages/Keep-an-Eye-Foundation/186932088031456?sk=wall


de Keep an Eye essentials voorjaar 2018

'Het kan 
behoorlijk 
complex 
zijn asom 
iets simpel 
te maken.' - 
Jack Dorsey 
(Twitter) 

Je hebt een passie. Je 
studeert in die richting om 
er je vak van te maken. 
Misschien win je zelfs al 
prijzen tijdens je studie. 
Je rondt hem af. Maar 
dan? Gelijk succesvol aan 
de bak? Dan heb je het 
goed gedaan. Maar het kan 
zijn dat het maken van een goede start minder eenvoudig is. Daarom 
hebben wij met een team van mensen nagedacht over zo'n start. En over 
hoe wij je daar bij zouden kunnen helpen. >>> Kijk helemaal onderaan ook 
nog even naar top-MASTERCLASSES <<< 

De Keep an Eye Academy gaat van start! 

Ben jij een getalenteerde muzikant, kunstenaar, ontwerper, filmmaker? 
Of op andere vlakken creatief?De Keep an Eye Foundation houdt de ogen 
open voor jonge, veelbelovende talenten en geeft je graag een steuntje 
in de rug.   
Om als kunstprofessional succesvol te worden en te blijven, is het 
belangrijk om naast vakinhoudelijke kennis ook ondermersvaardigheden 
te leren. Daarvoor kun je terecht bij de Keep an Eye Academy. 
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Gedurende het jaar bieden wij workshops en 
lezingen aan waarbij belangrijke aspecten 
van het ondernemerschap aan bod 
komen. Denk aan personal branding, 
bedrijfsplan schrijven, fondsenwerving, 
website bouwen, teksten schrijven, pitchen 
en acquisitie doen. 
Vorig jaar startten wij met een vijftal 
verschillende workshops, dit jaar beginnen 
wij in ieder geval met die waar de meeste (te 
veel) belangstelling voor was. Ook vind je er 
een paar nieuwe tussen in de loop van het 
seizoen. 

Het zal je verbazen dat wij het eigenlijk 
helemaal niet vreemd vinden als je al dat 
ondernemerschap maar gedoe vindt. En dat 
je je liever op je studie en je creativiteit 
stort. Want daar zie je straks brood in. Wij 
gaan daar zeker heel ver in mee. Sterker 
nog, samen met jouw opleiding gaat Keep 
an Eye op jouw bekend terrein (ook 
letterlijk) vakinhoudelijke masterclasses 
verzorgen. 

Maar omdat die masterclasses wat ons 
betreft voor iedereen top of the bill 
moeten zijn, vraagt de organisatie daarvan 
erg veel tijd en aandacht. En de agenda is 
waarschijnlijk ook voor iedereen weer een 
agendapuntje op zichzelf.  
Daarom denken wij in eerste instantie per 
jaar een tweetal top-masterclasses te 
kunnen aanbieden, verdeeld over de 
opleidingen waar wij mee samenwerken. De Keep an Eye Masterclasses 
gaan dus op tournee, met een steeds wisselende bezetting zullen wij 
maar zeggen. 

In 2018 trappen wij af samen met het Amsterdams Kleinkunst Festival 
onder de titel 'de Keep an Eye Masterclass Series'. Deze zullen in de 
jaren er na gevolgd worden door, misschien wel, jouw opleiding. 
Tot besluit vermoeden wij dat wij het toch weer niet kunnen laten om 
tijdens deze masterclasses wat reclame te maken voor de workshops 
hierboven genoemd?
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