Nominatieronde voor Seks & Media Prijs 2020 geopend
Vanaf heden kunnen journalisten, programmamakers, webredacteuren en
kunstenaars hun werk inzenden om kans te maken op de Seks & Media Prijs
2020. Op 27 november zal deze prestigieuze prijs voor de elfde keer worden
uitgereikt door de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor
Seksuologie (NVVS).
•
•
•
•

Wat doet de 1,5 meter maatschappij voor je seksleven?
Hoe kunnen we porno bij seksuele voorlichting inzetten?
Wat is de impact van een abortus?
En wat vindt de seksuoloog eigenlijk van polygamie?

Deze en vele andere vragen stelden pers en programmamakers dit jaar aan NVVS-seksuologen. Voor alle
Nederlandse media blijft seksualiteit een populair onderwerp. Talloze artikelen, programma’s en
vragenrubrieken worden er mee gevuld. Soms prima gedocumenteerd, maar helaas ook vaak vol gebakken
lucht, fabels en misverstanden. Terwijl publiek en media gebaat zijn bij degelijke informatie, gebaseerd op
wetenschappelijk onderzoek en bewezen effectieve hulpverlening.
Om gedegen mediaberichtgeving over seksualiteit te stimuleren, reikt de NVVS sinds 2010 de Seks & Media
Prijs uit. Hiermee wil de NVVS schrijvende pers en programmamakers voor radio, televisie en internet
aansporen om goed gedoseerde, degelijke en uitgebalanceerde informatie te verstrekken over seksualiteit.
Zowel schrijvende pers, kunstenaars, als makers van audiovisuele en digitale media kunnen tot en met zondag
20 oktober 2020 meedingen naar de prijs. De prijs bestaat uit een bedrag van € 1000 voor audiovisuele of
gedrukte media geproduceerd in de periode van 19 september 2019 en 20 oktober 2020. Boeken en volledige
websites (onderdelen van een website kunnen wel ingestuurd worden) zijn uitgesloten van deelname.
De inzendingen worden beoordeeld door een jury bestaande uit geregistreerde seksuologen NVVS en
communicatie-professionals werkzaam in preventie, voorlichting, hulpverlening en/of onderzoek:
•
•
•
•
•
•

Jennifer Lyon Bell: Regisseur, porno producent en workshop leider bij Blue Artichoke Films, tevens
winnaar van de Seks & Mediaprijs 2019 met de erotische film Adorn
Pablo Cabenda: Freelancejournalist bij Volkskrant, onder andere bekend van het project Publiek geheim in
samenwerking met onderzoeksbureau Ipsos en Rutgers
Mahmoed Chamanyzadeh: Systeemtherapeut, leertherapeut NVRG, en seksuoloog NVVS, werkzaam bij
het Helen Dowling Instituut
(Psycho - Oncologie) en in praktijk Mchz voor relatietherapie en seksuologie
Milou Deelen: Journalist en spreker, schrijfster van het onlangs verschenen boek “Krabben, van vrouw tot
vrouw”
Nynke Nijman: Psycholoog, systeemtherapeut en consulent seksuele gezondheid NVVS, oprichtster van
ilvy.com en auteur van het onlangs verschenen boek 'De relatie APK'

Voorwaarden voor en manier van deelname kunt u lezen op http://www.nvvs.info/mediaprijs.
Neem voor meer informatie contact op met Minke de Boer of Eva Broomans via mediaprijs@nvvs.info
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