
‘AanZet. Beeldende kunstprijs voor startend talent in Overijssel en 
Gelderland’

Achtergrond
De ‘AanZet’ (voorheen ‘Junior Beeldende Kunstprijs Overijssel’ en georganiseerd 
door de Kunstvereniging Diepenheim) wordt met ingang van 2005 georganiseerd
door het samenwerkingsverband A1, bestaande uit Kunstvereniging Diepenheim,
Kunstenlab in Deventer en Kunstcentrum Hengelo.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door vertegenwoordigers van de provincies 
Overijssel en Gelderland.

Het betreft een aanmoedigingsprijs, die is bestemd voor een beeldend 
kunstenaar die in het jaar voorafgaand aan de uitreiking van de prijs is 
afgestudeerd aan de AKI, ArtEZ Academie voor beeldende kunst en vormgeving 
te Enschede, ArtEZ, de Christelijke Academie voor Beeldende Kunst te Zwolle of 
ArtEZ, Academie van Beeldende Kunst te Arnhem .

Opzet
‘AanZet!, beeldende kunstprijs voor startend talent in Overijssel en Gelderland’ 
beslaat drie fasen: 
1. de jury selecteert ca. negen kunstenaars naar aanleiding van de 

eindexamententoonstellingen aan één van de ARTEZ academies. Zij nemen 
deel aan een gezamenlijke tentoonstelling, waaruit de jury drie 
genomineerden selecteert. 

2. Deze drie [ vier in 2006/2007] genomineerden worden ieder uitgenodigd voor
een werkperiode in een gastatelier, dat hen ter beschikking wordt gesteld 
door één van de drie projectpartners A1. De werkperiode wordt afgesloten 
met een expositie van het werk in respectievelijk de Kunstvereniging 
Diepenheim, het Kunstenlab in Deventer en het Kunstcentrum Hengelo [in 
2006/2007 werd het CBK Gelderland in Arnhem hieraan toegevoegd]. 

3. Naar aanleiding van de drie solotentoonstellingen van nieuw werk, beraadt de
jury zich nogmaals en maakt een keuze voor die kunstenaar, wiens werk de 
meest veelbelovende aanzet tot een oeuvre vormt. Deze kunstenaar ontvangt
de geldprijs behorende bij ‘AanZet, beeldende kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland’. Naar aanleiding van het nieuwe werk dat in de 
drie solotentoonstellingen wordt gepresenteerd, wordt een publicatie 
verzorgd.

Jury
De jury die de genomineerden van de drie academies selecteert, bestaat uit drie,
benoemde deskundigen. Dit kunnen zowel beeldend kunstenaars als 
kunstbeschouwers zijn. Zij worden benoemd voor een periode van drie jaar en 
kunnen zelf nieuwe juryleden voordragen ter vervanging. Uit hun midden wijzen 
zij zelf een voorzitter aan, die in principe de juryrapporten opstelt. De jury wordt 
bijgestaan door een secretaris vanuit de A1-organisatie..
Tevens worden drie personen uit respectievelijk de Kunstvereniging Diepenheim, 
Kunstenlab in Deventer en Kunstcentrum Hengelo toegevoegd aan deze jury voor
de voorselectie op de academies.
De jury bestaande uit de drie, onafhankelijke deskundigen selecteert met 
algemene stemmen de drie genomineerden voor de werkperiodes en de 



solotentoonstellingen en bepaalt naar aanleiding daarvan de uiteindelijke 
prijswinnaar.

De juryleden ontvangen een honorarium en een reiskostenvergoeding conform 
de vergoedingen van het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en 
Bouwkunst. De vergoedingen worden toegekend voor de selectiewerkzaamheden
en voor het schrijven van het juryrapport tot een vooraf vastgesteld maximum.

Prijs
De prijs voor de drie genomineerden bestaat uit een werkperiode in een door 
ieder van de instellingen beschikbaar gesteld gastatelier met aansluitend een 
solotentoonstelling.
De prijs voor de uiteindelijke winnaar bestaat uit een geldbedrag van 2500 euro. 
Deze geldprijs is niet belastbaar inzake de loonbelasting noch voor sociale 
verzekeringspremies.

Beide prijzen worden niet verstrekt op inschrijving, dat wil zeggen dat 
kunstenaars niet in de gelegenheid worden gesteld werk in te sturen om naar 
‘AanZet, beeldende kunstprijs voor startend talent in Overijssel en Gelderland’ te
dingen.

De drie genomineerden worden bekend gemaakt tijdens de opening van de 
tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim. Bij deze gelegenheid wordt 
tevens het juryrapport voorgelezen.
De uiteindelijke winnaar wordt bekend gemaakt tijdens een slotmanifestatie ter 
afsluiting van de solotentoonstellingen van de genomineerden voor de prijs in 
respectievelijk Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab Deventer en 
Kunstcentrum Hengelo. Het juryrapport zal worden voorgelezen in de instelling 
waar het werk van de prijswinnaar tentoongesteld is.
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