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Jan Kristen reikt tweede Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs uit in de
Kunstvereniging Diepenheim

Op zaterdag 6 december 2003 vanaf 16.00 uur vindt in de Kunstvereniging Diepenheim
de uitreiking plaats van de Overijsselse Junior Beeldende Kunstprijs 2003. De prijs –een 
geldbedrag van 2500 euro- zal worden uitgereikt door Jan Kristen, gedeputeerde voor Cultuur 
van de provincie Overijssel. Het werk van de genomineerden van de Overijsselse Junior 
Beeldende Kunst Prijs 2003 is nog te zien tot en met woensdag 10 december 2003 in de 
Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17 in Diepenheim.   

De provincie Overijssel en de Kunstvereniging Diepenheim bundelden een jaar geleden de 
krachten en namen het initiatief tot het instellen van een Overijsselse Junior Beeldende 
Kunst Prijs. De provincie Overijssel beschikt, met twee academies voor beeldende kunst, in 
aanleg over een groot potentieel aan jong talent. Helaas is het maar al te vaak zo dat jonge 
kunstenaars met het diploma op zak, wegtrekken naar de Randstad. 
Dit jaar wordt deze Overijsselse aanmoedigingsprijs voor jong aanstormend talent op het 
gebied van de beeldende kunsten voor de tweede maal uitgereikt aan de jonge kunstenaar 
van wie het werk uitsteekt boven het gemiddelde en dat als verwachtingsvol naar de 
toekomst kan worden gekenschetst. 
Met de Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs trachten de initiatiefnemers het 
kunstklimaat in Overijssel een nieuwe impuls te geven aan het beeldende kunstklimaat in 
Overijssel. 

Zeven jonge kunstenaars werden door de jury genomineerd voor de Overijsselse Junior 
Beeldende Kunst Prijs 2003: Annett Fischer, Lies Halfwerk, Finbar van Wijk, Miguel Peres 
dos Santos, André ten Broeke, Thomas van Klaveren en Petra Grehl. 

Dit najaar wordt het project nog verder uitgebreid door de samenwerking met het Centrum 
Beeldende Kunst Deventer. Als extra stimulans voor jonge kunstenaars nodigt het CBK 
tijdens de prijsuitreiking een van de genomineerden uit om met begeleiding op maat en 
facilitaire ondersteuning (bijvoorbeeld in de vorm van een werkperiode in een gastatelier in 
Deventer), te werken aan een kleine solotentoonstelling in het Kunstenlab in Deventer en in 
opdracht een kunstwerk te maken voor de collectie van Saxion Hogeschool IJselland.
Dit vervolgtraject wordt mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van de Saxion Hogeschool 
IJselland en de gemeente Deventer.

Openingstijden Kunstvereniging Diepenheim
Zondag en dinsdag t/m vrijdag 12.00 uur t/m 17.00 uur
Zaterdag en feestdagen van 14.30 uur t/m 17.00 uur
’s Maandags gesloten

De toegang is vrij.
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Noot voor de redactie: voor nadere informatie kunt u contact op nemen met Tine 
Zevenhuizen, tel. 0547-352143 e-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl 
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