
Zaterdag 27 en zondag 28 juni 2009
Gazebo van Diepenheim 
Open Tuinen Weekend

Zondag 2 augustus en zondag 30 augustus 2009
 vindt een speciale vertoning plaats van 
The Magician van Yto Barrada. 
Inleiding door Hanne Hagenaars of Gijs Assmann

The Magician is een humoris-
tische film over een tovenaar. 
Hij staat symbool voor de kunste-
naar. De magie is een metafoor 
voor de verbeeldingskracht van de 

kunsten. Het slapstickachtige karakter van de film 
relativeert de metafoor. Op het eerste gezicht oogt de 
film klungelig, maar wie goed kijkt ziet dat hij met 
uiterste precisie is gemaakt.

Aanvang 11.00 uur
met koffie en lekkers 
Entree € 2,50 / leden € 1,50

Zaterdag 12 september t/m woensdag 28 oktober 2009
Hewald Jongenelis
Herfsttentoonstelling

Donderdag 15 oktober t/m zondag 25 oktober 2009
Kunstmoment Diepenheim
Diepenheimers stellen hun huis, tuin en erf, galerie, 
atelier of bedrijf open voor kunstenaars en publiek. 

Zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2009
Masterclass door Elly Strik
Drawing Centre Diepenheim

Zaterdag 7 november t/m woensdag 9 december 2009
Tentoonstelling Elly Strik

Aanrader
Binnenkort verschijnt het themanummer van 
Mister Motley over volkskunst en volkscultuur.
Mister Motley is een eigenzinnig en informatief 
tijdschrift voor iedereen die nieuwsgierig is naar 
hedendaagse beeldende kunst.
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Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17 
7478 AA  Diepenheim
Telefoon 0547 352143
info@kunstvereniging.nl
www.kunstverenigingdiepenheim.nl
  
Openingstijden
Dinsdag t/m zondag van 11.00 tot 17.00 uur.
Op maandag en op 25 december, 31 december en 
1 januari is Kunstvereniging Diepenheim gesloten.

Contactpersoon
Tine Zevenhuizen, beleidsmedewerker

Doelstelling
Kunstvereniging Diepenheim stelt zich ten doel 
hedendaagse ruimtelijke kunst in al haar uitings-
vormen te tonen en kunstenaars een platform te 
bieden en daarin initiatieven te ontwikkelen. 
Kunstvereniging Diepenheim wil fungeren als ‘proef-
tuin’ voor kunstenaars (uit binnen- en buitenland, 
jong en gevestigd) en wil in samenwerkingsverbanden 
met andere culturele instellingen, gemeentelijke en 
overheidsinstanties en vertegenwoordigers uit 
andere disciplines de grenzen van ruimtelijke kunst 
en de relatie kunst en landschap onderzoeken en 
exploreren
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Jackie Bacon (1963, Den Haag) stu-
deert nog aan de Rietveld Academie in 
Amsterdam. Op Backyard presenteert zij 
een installatie uit haar eindexamenwerk, 
bestaande uit een wandelstok met kleine 
metalen schildjes erop. Ooit fungeerden 
dergelijke schildjes als souvenirs aan 
voorbije vakanties. Bij Jackie Bacon gaat 

het om herinneringen uit ons collectieve geheugen: foto’s 
van een gemartelde gevangene uit de Abu Ghraib gevangenis, 
beelden van de aanslag op 09/11, de moord op Theo van Gogh, 
de toegangspoort van Auschwitz met de cynische tekst ‘Arbeit 
macht frei’. De wandelstok worden gepresenteerd tegen een 
achtergrond bestaande uit idyllische kiekjes van een blij gezin op 
vakantie; beelden uit een geromaniseerd verleden. De gruwe lijke 
beelden uit de media nestelen zich in ons geheugen naast die van 
gelukkige vakantieherinneringen en verdringen daarmee de 
onschuld van het souvenir. 

Een flinke stapel posters op a0-formaat, gratis 
mee te nemen door bezoekers. Dat is de bij-
drage van beeldend kunstenaar Jeremy Deller 
(1966, Londen). Op de poster staat een man. 
Volgens de titel is hij gefotografeerd op een 
festivalterrein in Sheffield. Het lijkt een heel 
gewone man: normaal postuur, bril, beetje 
rossig haar. Als hij een grijs krijtstreeppak zou 

hebben gedragen, zou je niet op of om hebben gekeken. Alleen, 
deze man draagt een wit hemd met daarop een bloemenkrans en 
de letters T en H geborduurd. Over een lange witte herenonder-
broek draagt hij een wel heel bizar kort, blauw broekje waarop 
eveneens gekleurde bloemen zijn geborduurd.
Jeremy Deller (winnaar van de Turner Prize 2004) werkte zeven 
jaar samen met Alan Kane aan het ‘Folk Archive’, een verzame-
ling van 250 foto’s, video’s en voorwerpen, waarin de vreemd-
heid van het hedendaagse Britse bestaan is vastgelegd. Zaken 
zoals: demonstraties, autoraces, graancirkels, het kantoorbestaan, 
vreemde festivals en wedstrijden. Het echte leven vertoont soms 
sterke gelijkenis met performancekunst. 

Marcel Dzama (1974, 
Winnipeg, Canada) 
staat bekend om zijn 
tekeningen en collages 
van menselijke figuren, 
dieren en vreemde fan-
tasiewezens, meestal op 

een bescheiden formaat. In de tentoonstelling Backyard zijn twee 
kleine doeken van deze kunstenaar te zien. Een respectievelijk 
geel en blauw monochroom geschilderde achtergrond sugge-
reert een weidse kale ruimte. Hierin houden getekende figuur-
tjes (kinderen?) zich bezig met raadselachtige rituelen die minder 
onschuldig zijn dan de tekenstijl doet vermoeden. 
Verder is er de mogelijkheid om gezeten in een comfortabele 
stoel te kijken naar verschillende animaties en films van deze 
kunstenaar op een tv.

In de kelder van Kunst-
vereniging Diepen heim is 
een 17 minuten durende 
film te zien van de Franse 
kunstenaar Laurent 
Grasso (1972, Mulhouse, 
Frankrijk).  

Al eeuwenlang worden valken gehouden voor de jacht. Grasso 
rustte een valk uit met een miniatuur camera en liet hem vliegen 
over grensgebieden. De vogel kon zo spioneren in gebieden die 
op een andere manier nooit door het publiek zouden kunnen 
worden waargenomen. De valkenier kan worden beschouwd als 
een metafoor voor de kunstenaar. Door zijn verbeelding te laten 
vliegen, ziet hij dingen die normaal verborgen blijven. Laurent 
Grasso won vorig jaar de Marcel Duchampprijs.

De sculpturen van papier-
maché van Berend Hoekstra 
(1958, Roosendaal) roepen 
associaties op met fossielen of 
totems uit zogeheten primi-
tieve culturen. Grote vissen 

lijken voor eeuwig gevangen in hun gevecht om te overleven. 
Talloze archetypische diervormen zijn vastgelijmd aan stokjes. 
Berend Hoekstra is niet alleen de maker van deze ruwe en onge-
polijste sculpturen. Speciaal voor Backyard treedt hij op als cura-
tor in zijn eigen antropologisch museum. In Kunstvereniging 
Diepenheim voegt Hoekstra deze oervormen samen tot een 
grote kluwen, die aan kabels in de ruimte komt te hangen. 
In 1985 won Berend Hoekstra de 2e prijs in de Prix de Rome in 
de categorie Schilderen.

Daniel Jensen (1972, Malmö, Zweden) toont 
een slordig geboetseerde, donkerbruine  
hippiepruik met een gevlochten bandje erom-
heen. Het staat op een houten standaard met 
hier en daar een kromgeslagen spijker.  
De pruik van keramiek is beschilderd met olie-
verf, iets dat in de kunstwereld absoluut not 

done is. Het werk is getiteld Flowerpower. Het is een karikatuur 
van een jeugdcultuur die zich tegen het burgerleven afzette,  
maar inmiddels tamelijk versleten is. Subculturen en de onder-
wereld zijn vaak het onderwerp van de schilderijen, tekeningen, 
installaties en sculpturen van Daniel Jensen. Op de houtskool-
tekening Queen Of The Underground bijvoorbeeld is een verzame-
ling verlopen figuren afgebeeld: een vrouw in een burka, een 
worstelaar, een klein mannetje met een cowboyhoed. Ze worden 
aangevoerd door een wulpse dame met wild haar en verstelde 
kleren. Met zijn onderwerpen en zijn materiaalgebruik zet 
Daniel Jensen zich af tegen de gevestigde orde. 

Van de Duitse kunstenaar 
Henrik Schrat (1968, Greiz, 
Thüringen, Duitsland) zijn een 
zestal kijkkasten te zien. Tegen 
een spiegelende achtergrond 
ontvouwt zich een sprook-

jesachtig coulissenlandschap. Elke bak draagt een titel uit de 
economische terminologie: ‘Warenströme’, ‘Wirtschaftswunder’, 
‘Zielgruppe’, ‘Der Markt’, ‘Lichtung’ en ‘Heimweg’. In het werk 
‘Warenströme’ kijken op de voorgrond een edelhert met een pijp 
in zijn mond en een haas door het struikgewas naar een groepje 
mannen met zakken op hun rug (smokkelaars?).  
In Heimweg is in de verte een vrouw met haar volgeladen winkel-
wagentje op weg naar haar huis in het bos. Op de voorgrond is 
een lege tafel uitgespaard. De voorstellingen roepen beelden op 
uit volksverhalen, waarvan je de strekking niet kent.
Schrat haalt zijn inspiratie en motieven uit verschillende culturele 
gebieden en perioden, zoals de Duitse volkskunst, genreafbeel-
dingen van de negentiende-eeuwse silhouet kunstenaar Louise 
Duttenhofer, Engelse patroonboeken uit de jaren 70, kant-en-
klare motieven voor grafisch ontwerpers, bedrijfslogo’s en zijn 
eigen tekeningen. Daarnaast zijn in de Kunstvereniging enkele 
intarsiawerken van Henrik Schrat te zien. Intarsia is een oude 
decoratietechniek waarbij onder meer met verschillende soorten 
en kleuren hout patronen of afbeeldingen worden ingelegd. 

Gewoonlijk worden maquet-
tes gemaakt om een ruimte, 
gebouw of stad te visualise-
ren die er (nog) niet is. De 
maquettes van Erik Sep (1976, 
Bergen op Zoom)  
bieden de beschouwer de 

mogelijkheid te dwalen door de (fantasie)wereld van de kun-
stenaar. Erik Sep is beeldend kunstenaar, maar ziet zichzelf als 
miniatuurarchitect. Hij is de bouwer en ontwikkelaar van een 
stad, die – zoals iedere stad – nooit af zal zijn. De maquettes en 

stedenbouwkundige installaties die hij maakt, veranderen 
voortdurend van samenstelling en worden telkens aangepast 
aan de betreffende plek. Veel onderdelen, vooral bouwstenen, 
maakt Sep zelf. Hij heeft hiervoor een hele verzameling mallen, 
zo vond hij in het Diepvrieshuisje in Diepenheim een oude 
deurmat met een bijzonder patroon. Sep gebruikte deze mat als 
gietmal voor een nieuwe bouwsteen die terug te vinden is in de 
installatie in Diepenheim.
Op een billboard op het terrein van De Pol toont Sep een detail 
uit zijn maquette als was hij een projectontwikkelaar van zijn 
eigen plannen.
Van 27 juni tot en met 27 september aanstaande heeft de kunste-
naar ook een tentoonstelling in Het Torentje in Almelo onder de 
titel De Sloppentoren. Van deze installatie worden video-opnames 
gemaakt vanuit een rijdende trein. Via de beelden wordt een 
poging gedaan beide plekken en tentoonstellingen met elkaar 
te verbinden.

Initiation Ritual of the 360 Degrees is een 
11 minuten durende film uit 2002 van 
Jim Shaw (1952, Midland, Michigan 
usa). Sinds het einde van de jaren 
negentig ontwikkelde de in  
Los Angeles wonende kunstenaar 
een serie van werken die gaat over de 
rituelen en symboliek van een fictieve 
religie, het ‘O’isme’. De serie omvat 

schilderijen, tekeningen, foto’s en installaties. 
Hoewel de werken uit de serie een imaginair onderwerp  
hebben verwijzen ze onder meer naar situaties uit de politieke 
en culturele geschiedenis van Amerika. Initiation Ritual of the  
360 Degrees is een parodie die verwijst naar de vele mystieke 
broederschappen in de vs. De acteurs zijn afkomstig uit de 
kunstwereld in Los Angeles. In de film is te zien hoe een  
jongeman wordt ingewijd in de geheimen van de ‘O’istische’ 
broederschap.  
In een schemerige, cirkelvormige ruimte spelen veertien geüni-
formeerde mannen op instrumenten in de vorm van enorme 
lichaamsdelen. 

Johan Tahon (1965, Menen, 
België) woont en werkt in 
Zwalm, Oudenaarde en 
Iznik (Turkije). Hij staat 
bekend om zijn mensfigu-
ren, hoofden en ‘leeuw-
achtigen’, gemaakt van 

doorschijnend polyester, keramiek, maar vooral van gips.  
Zijn – soms metershoge – sculpturen komen tot stand na een 
zware, fysieke worsteling met het materiaal.  
De sporen van deze krachtsinspanning zijn duidelijk zichtbaar 
in zijn beelden. De vervormde figuren zijn expressief maar stra-
len ook kwetsbaarheid uit. In het werk van Tahon is de associ-
atie met totems uit primitieve culturen duidelijk. Tegelijkertijd 
staat zijn werk in een traditie van vele eeuwen westerse kunst-
geschiedenis: sculpturen uit de Egyptische en Griekse oud-
heid, maar ook van moderne beeldhouwers als Lehmbruck en 
Giacometti. Speciaal voor de tentoonstelling Backyard vervaar-
digt Johan Tahon een werk werk in het Ottenhuis.

In Backyard toont David Zink Yi (1973, 
Lima, Peru) beelden in de vorm van twee 
octopussen van verzilverd porselein.  
Deze wezens uit de diepzee, vreemd en 

bijna vormeloos liggen hulpeloos op het droge. Ze werden in 
China gemaakt en doen denken aan ex voto’s, bezweringen. 
David Zink Yi is geboren in Peru, woont in Duitsland en maakt 
momenteel werk in China. De status van de kunstenaar, zijn  
traditie en oorsprong zijn belangrijk. In zijn video’s en sculp-
turen onderzoekt hij lokale kennis en tradities, vaak met behulp 
van eten en muziek. Veelal komen legenden, mythen en collec-
tieve verhalen hierin tot uitdrukking.
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Volkskunst en volkscultuur vormen de komende jaren 
de rode draad door het tentoonstellingsprogramma van 
Kunstvereniging Diepenheim. Deze zomer vindt de aftrap 
plaats met Backyard. Hanne Hagenaars en Gijs Assmann stel-
den de tentoonstelling samen en nodigden kunstenaars uit, 
afkomstig uit België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Groot- 
Brittannië, Nederland, Peru, de Verenigde Staten en Zweden. 
‘Backyard’ onderzoekt de verhouding tussen beeldende 
kunst en volkskunst en volkscultuur.

Veel hedendaagse kunstenaars zijn geïnteresseerd in volks-
kunst en volkscultuur. Het ontbreken van enige artistieke 
pretenties en het vaak anonieme karakter ervaren zij als  
buitengewoon verfrissend. Hoe deze interesse in hun werk 
tot uiting komt is heel verschillend.

Sommige kunstenaars gaan inhoudelijk in op bepaalde 
aspecten van volkskunst en volkscultuur. Jackie Bacon  
bijvoorbeeld maakt in haar werk gebruik van de beeldtaal 
van folklore. Iemand als Jeremy Deller verzamelt als het  
ware volksgebruiken. Anderen parodiëren het juist, zoals  
Jim Shaw. 
De belangstelling voor volkskunst en volkscultuur heeft 
ook voor een herwaardering van het ambacht en aandacht 
voor het materiaalgebruik gezorgd. Henrik Schrat maakt 
onder meer gebruik van intarsia, een oude decoratie-
techniek met onder meer ingelegd hout. Er wordt niet per 
definitie gebruik gemaakt van materialen die gangbaar zijn 
in de wereld van de hoge kunst. Johan Tahon bijvoorbeeld 
gebruikt vooral gips dat in de beeldhouwkunst met name 
geldt als halffabrikaat. 
Volkskunst en volkscultuur gaan over tijdloze, universele 
thema’s als leven en dood, liefde, haat en religie.
Hierin vinden kunstenaars handvatten om de beschouwer te 
treffen, veelal niet op een conceptueel of intellectueel niveau, 
maar emotioneel, rechtreeks in de maagstreek. 

Backyard werd samengesteld door Hanne Hagenaars 
en Gijs Assmann. 

Kunstvereniging Diepenheim nodigt u van harte uit voor 
de opening van Backyard op zaterdag 20 juni 2009 
in Kunstvereniging Diepenheim. 

Programma
16.00 uur 

Ontvangst
16.30 uur 

Inleiding door Hanne Hagenaars of Gijs Assmann
Film The Magician van Yto Barrada

Vanaf 17.30 uur 
Feestelijke maaltijd met Twentse asperges.
Prijs per couvert € 12,50. 

U wordt van harte uitgenodigd voor de maaltijd.  
In verband met het beperkte aantal couverts is opgave 
bij de Kunstvereniging tot uiterlijk dinsdag 16 juni 2009 
noodzakelijk.

De opening wordt opgeluisterd met muziek 
van hoornblazers. 

Galerie Praz-Delavallade, Parijs (Jim Shaw)
Galerie Peter Bergman, Stockholm (Daniel Jensen)
Galerie Olaf Stüber, Berlijn (Henrik Schrat)
Hauser & Wirth, Zürich (David Zink Yi)
Galerie Chez Velentin, Parijs (Laurent Grasso) 
Cinémathèque de Tanger, Tanger, Marokko  
(Yto Barrada) 
Bouwfonds Kunstcollectie, Hoevelaken, David Zwirner 
Gallery, New York (Marcel Dzama) 
Gist Galerie, Amsterdam, Brummen (Erik Sep)
Galerie Maurits van de Laar, Den Haag (Johan Tahon)
Merel Koning



We zijn weer een jaar verder. Het huidige bestuur van de 
Kunstvereniging heeft in haar eerste èchte bestuursjaar 
harde noten gekraakt.
Een aantal kandidaten zijn bij het bestuur langsgekomen, 
maar uiteindelijk heeft het bestuur voor de Markveldse 
Jan Eijsink gekozen als de nieuwe zakelijk leider van de 
Kunstvereniging. Jan heeft binnen de Hof van Twente en 
de provincie op cultureel gebied zijn sporen verdiend. De 
afgelopen jaren was hij theaterdirecteur van De Reggehof 
in Goor. Hij slaagde erin om het met beperkte middelen 
om te toveren tot een volwaardig regionaal theater.
Ter ondersteuning van Jan Eijsink hebben we Karin 
Klomp bereid gevonden om hem met name op gebied 
van PR te gaan assisteren. Ook zal zij onze werkgroep 
Educatie gaan ondersteunen. Pas begin september kan 
Jan officieel zijn post aanvaarden vanwege zijn verplich-
tingen aan De Reggehof.
Ondertussen is hij al volop bezig binnen de projectgroep 
KunstWerk. Ook Karin assisteert daarbij. KunstWerk is 
de naam van het project dat ontworpen wordt rondom 
herberg De Pol aan de Raadhuisstraat. Het is de bedoe-
ling dat het volledige culturele leven van Diepenheim zich 
op deze plek zal gaan afspelen. Het project komt onder-
tussen in een beslissende fase: aan het einde van dit jaar 
zal de gemeenteraad van de Hof van Twente de beslissing 
nemen of het uitgevoerd zal gaan worden. Daarmee zal 
ook duidelijkheid komen over onze plannen voor een cul-
tureel laboratorium met logies (artist-in-residence)  
en het Drawing Centre in KunstWerk. 
Ondertussen gaat het bestuur door met de ontwikkeling 
van het Drawing Centre Diepenheim. In samenspraak 
met de gemeente wordt een oplossing gezocht in een 
tijdelijk onderkomen. De plek moet nog nader worden 
bepaald. Gedacht wordt aan een prefab gebouw. Want alle 
mooie plannen van KunstWerk ten spijt, de KvD heeft ten 
opzichte van de subsidiegevers de verplichting om voor 
2012 te komen tot dit centrum van tekenkunst en het is 
zeer de vraag of de plannen rond De Pol dan al gereali-
seerd zijn.
Om de kwaliteit van onze organisatie verder te verbeteren 
heeft het bestuur de moeilijke beslissing moeten nemen 
om de gehele financiële administratie uit te besteden aan 
De Reggehof. Dit heeft helaas personele consequenties, 
maar heeft ook grote voordelen voor de KvD. Het betekent 
niet alleen een kostenbesparing maar vooral een  
kwaliteitsslag.
De projecten Koningsroute en Tuinen van Diepenheim 
zijn in ontwikkeling. De KvD neemt deel in het A1 project. 
Haar vervolg – A1 Zone – zal door de KvD worden  
ondersteund. Verder dient vermeld dat de tentoonstel-
lingscommissie en de projectencommissie onlangs hun 
gezamenlijk beleid voor de komende beleidsperiode 
hebben vast gesteld. Het bestuur ziet de toekomst dan ook 
met vertrouwen tegemoet.
De komende jaarvergadering hebben we gepland voor  
30 juni. We zullen dan graag al uw vragen beantwoorden. 
De leden ontvangen binnenkort een uitnodiging voor de 
jaarvergadering.

Ton Besling

In het kader van de Kunst en Cultuurweek ‘de Veld-
tocht’ bezochten ruim 225 basisschool leerlingen uit 
de Hof van Twente en hun leraren de tentoonstel-
ling ‘Salad Days’ van Eva-Fiore Kovacovsky. In de 
Kunstvereniging en op school werkten zij aan het 
educatieve project dat speciaal voor de Veldtocht was 
ontwikkeld door Marianne Jonkhans en de leden van 
de Werkgroep Educatie. 
Onder begeleiding van Marianne Jonkhans werden de 
kinderen uit groep zeven en acht uitgedaagd om goed 
naar het werk van Eva-Fiore Kovacovsky te kijken. 
Op hun eigen wijze reageerden zij op de kleurrijke 
groente- en fruitstillevens van de kunstenaar. 

Met afbeeldingen van groente en 
fruit in verschillende formaten en 
zwart papier maakten de kinderen 
composities en gingen net als de 
kunstenaar aan de slag met  
schaduwwerking. Natuurlijk  
werden de werkstukken na afloop 
door de kinderen besproken. Er 
is met heel veel zorg en aandacht 
gewerkt. Het enthousiasme van de 
kinderen is duidelijk aan de prach-

tige werkstukken af te zien. 
Op school werkten de leerlingen aan een compositie 
van gekleurd karton. Bij de afsluiting van de Veldtocht 
werden deze werkstukken geëxposeerd. Circa 2000 
vrienden, familie en buren van de leerlingen kwamen 
de werkstukken bewonderen.
De Werkgroep Educatie probeert met projecten zoals 
deze de leerlingen goed te laten kijken naar het werk 
van een kunstenaar en hen in contact te brengen met 
zijn of haar ideeën.

Will(emijn) Colenbrander heeft namens de Werkgroep 
Educatie in april jl. een cursus Kunstgeschiedenis geor-
ganiseerd voor de suppoosten van Kunstvereniging 
Diepenheim. Deze cursus werd de suppoosten aange-
boden door het bestuur.
Doel van de cursus was de suppoosten meer handvatten 
te bieden om inhoudelijk in te kunnen gaan op vragen 
van bezoekers aan de tentoonstellingen. De cursus, met 
de titel ‘Kijken naar Moderne Kunst’ werd gegeven door 
kunsthistorica Irene Sloet.
Aan de hand van dia’s ging de cursus kriskras door 
de moderne schilder- en beeldhouwkunst vanaf de 
Impressionisten tot heden.

De cursus beoogde niet alleen kennis van moderne 
kunststromingen. Het ging veel meer om de eigen waar-
neming en observatie van de deelnemers.
Antwoord werd o.a. gezocht op vragen als: Wat zie ik 
eigenlijk? Hoe gebruiken moderne kunstenaars mid-
delen als compositie, licht, kleur, plasticiteit, ruimte en 
perspectief. Kun je hiermee ook abstracte kunst toe-
gankelijk maken? 
De cursus was een groot succes. Dit bleek al tijdens de 
cursusavonden maar werd nog eens bevestigd door de 
gehouden evaluatie. De Werkgroep Educatie overweegt 
nu deze cursus in het najaar ook aan te bieden aan de 
leden van Kunstvereniging Diepenheim en aan het  
onderwijs. 
Meer informatie volgt.

Will(emijn) Colenbrander

Op vrijdag 29 mei j.l. vond in het Kunstenlab in Deventer 
de feestelijke prijsuitreiking plaats van AanZet! beel-
dende kunstprijs voor startend talent in Overijssel 
en Gelderland. Dick Buursink gedeputeerde voor 
Cultuur van de Provincie Overijssel reikte de prijs, een 
geldbedrag van € 4.000,- uit aan David Scheidler 
voor zijn tentoonstelling Multiple Perception in 
Kunstvereniging Diepenheim. 
Als winnaar van AanZet! 2009 krijgt David Scheidler 
bovendien de gelegenheid zijn werk te tonen in Stichting 
outLINE in Amsterdam. Na de bekendmaking werd 
tevens werd de prachtig vormgegeven publicatie van 
AanZet! 2009 aan het publiek gepresenteerd. 

De publicatie van AanZet! 2009 is verkrijgbaar in 
Kunstvereniging Diepenheim. Prijs € 15,00. 

Kijk voor uitgebreide informatie over AanZet! 2009 op  
www.kunstverenigingdiepenheim.nl

Jackie B
acon
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