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De Junior Beeldende Kunst Prijs overschrijdt grenzen…

…provinciegrenzen om precies te zijn. Voor het eerst sinds de instelling van de 
Junior Beeldende Kunstprijs door de provincie Overijssel komen de 
genomineerden niet alleen van de twee Overijsselse kunstacademies. Dit jaar 
wordt ook het Gelderse talent bij deze aanmoedigingsprijs voor jonge 
kunstenaars betrokken. 
Op zaterdag 12 november vanaf 16.00 uur vindt de opening plaats van de 
expositie van de Junior Beeldende Kunst Prijs in De Kunstvereniging Diepenheim
te Diepenheim. Hans Esmeijer, gedeputeerde van de provincie Gelderland opent 
de tentoonstelling en maakt de namen bekend van de jonge kunstenaars die een
werkplek en een vervolgtentoonstelling krijgen aangeboden. De tentoonstelling 
is van zaterdag 12 november t/m woensdag 7 december te bezichtigen in de 
Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17 te Diepenheim

De afgelopen jaren nomineerde de jury, naar aanleiding van hun eindexamenexpositie, 
een aantal jonge kunstenaars die vervolgens werden uitgenodigd om hun werk te tonen in
de Kunstvereniging Diepenheim. De kunstenaar met het meest veelbelovende werk werd 
beloond met de prijs. Daarnaast nodigde het CBK-Deventer op eigen initiatief één van de 
genomineerden uit voor een werkperiode in een gastatelier en een tentoonstelling in het 
Kunstenlab. 

Dit jaar verandert de prijs van opzet. Het wordt een prijs in drie fasen. In juli van dit jaar 
bezocht een onafhankelijke jury de eindexamenexposities van de AKI te Enschede, de 
CABK Zwolle (de voormalige academie Constantijn Huygens) en de ABKV Arnhem. Zij 
nomineerden de jonge kunstenaars die nu exposeren in de Kunstvereniging Diepenheim. 
De drie meest veelbelovende onder hen worden door het samenwerkingsverband A1 dat 
bestaat uit het Kunstenlab in Deventer, het Kunstencentrum Hengelo en de 
Kunstvereniging Diepenheim uitgenodigd voor een werkperiode in een gastatelier. Met het
werk dat daar tot stand komt richten zij in elk van deze instellingen een tentoonstelling 
in. De jury maakt op basis van het nieuwe werk dat hier getoond wordt opnieuw een 
keuze. De jonge kunstenaar met het werk dat het meest veelbelovend wordt geacht 
ontvangt uiteindelijk de prijs, een geldbedrag van 2500 euro.

De provincies Gelderland en Overijssel werken nauw samen op het gebied van kunst en 
cultuur, hetgeen een goede aanleiding vormde om van de prijs de “Overijsselse en 
Gelderse Junior Beeldende Kunst Prijs” te maken. Een wel erg lange naam, vonden de 
participanten, die bovendien niet erg prettig in het gehoor ligt. Daarom wordt op de drie 
deelnemende kunstacademies een prijsvraag uitgereikt voor een nieuwe aansprekende 
naam voor de prijs. Op de opening van de tentoonstelling wordt de nieuwe naam bekend 
gemaakt.

Op de tentoonstelling is werk te zien van: Floor Adams, Laura D’Ors Vilardebó, Jolien 
Former, Aline Keller, Rachel Koolen, Linda Nieuwstad, Julie van der Scheer  en Florian 
Schroiff.

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 of beeldmateriaal kunt u contact op nemen 
met Tine Zevenhuizen, tel. 0547-352143 e-mail info@kunstverenigingdiepenheim.nl 
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