
PERSBERICHT

Publiek kiest nieuwe naam voor Junior Beeldende Kunst Prijs

‘AanZet! Kunstprijs voor startend talent in Overijssel en Gelderland 
2006’. Met ingang van volgend jaar is dit de nieuwe naam voor de Junior
Beeldende Kunst Prijs. Het publiek dat afgelopen zaterdag de opening in
de Kunstvereniging Diepenheim bezocht, verkoos deze naam boven ‘Go! 
Beeldende Kunstprijs Oost. Startend talent in Overijssel en Gelderland’. 
Linda Nieuwstad, Laura d’ Ors en Julie van der Scheer werden 
uitgenodigd voor een vervolgtraject in een van de drie instellingen van 
het samenwerkingsverband A1. 

Voor het eerst sinds de instelling van de Junior Beeldende Kunstprijs door de 
provincie Overijssel kwamen de deelnemers niet alleen van de twee Overijsselse 
kunstacademies. Dit jaar werd ook het Gelderse talent bij deze 
aanmoedigingsprijs voor jonge kunstenaars betrokken. 
Vanwege de vergaande samenwerking tussen Overijssel en Gelderland op het 
gebied van cultuur gaven beide gedeputeerden van cultuur acte de présence. 
Hans Esmeijer van Gelderland opende de expositie en zijn collega Jan Kristen 
van Overijssel, maakte de nieuwe naam voor de prijs bekend. 

Anders dan in voorgaande jaren bestaat de prijs niet alleen uit een geldbedrag. 
Drie exposanten, Linda Nieuwstad, Laura d’ Ors en Julie van der Scheer, werden 
door de jury voorgedragen voor een vervolgtraject bestaande uit een 
werkperiode in een gastatelier en een expositie in het voorjaar van 2006. De 
jonge kunstenaar met de beste expositie ontvangt uiteindelijk de prijs, een 
geldbedrag van € 2.500,00. 

De Kunstvereniging Diepenheim, het kunstenlab te Deventer en het 
Kunstcentrum Hengelo vormen sinds enige tijd een samenwerkingsverband 
onder de naam A1, genoemd naar de snelweg die hen verbindt. De Junior 
Beeldende Kunst Prijs is een van de speerpunten van dit samenwerkingsverband.

Op de tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim is werk te zien van: 
Floor Adams, Laura d’ Ors, Jolien Former, Aline Keller, Rachel Koolen, Linda 
Nieuwstad, Julie van der Scheer en Florian Schroiff. De tentoonstelling is nog te 
bezichtigen t/m 7 december 2005

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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