
Junior Beeldende Kunst Prijs provincie Overijssel en provincie Gelderland*

-De Junior Beeldende Kunst Prijs wordt jaarlijks uitgereikt door de provincie Overijssel en de provincie 
Gelderland

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

Het te bekronen werk moet een veelbelovende aanzet tot een oeuvre zijn.

-De Prijs (groot 2.500 euro) is niet belastbaar voor de heffing loonbelasting en evenmin voor premies 
sociale verzekering. 

-De Prijs wordt niet verstrekt op inschrijving, dat wil zeggen dat kunstenaars niet in de gelegenheid 
worden gesteld werk in te sturen om naar de Prijs te dingen.

-De prijswinnaar wordt geselecteerd door een jury van drie deskundigen, bestaande uit zowel 
beeldend kunstenaars als kunstbeschouwers. De juryleden worden voor drie jaar benoemd door de 
provincie Overijssel en de provincie Gelderland. De juryleden wijzen zelf een voorzitter aan. 
Voordrachten voor nieuwe juryleden worden in principe gedaan door de zittende leden.

-De jury selecteert met algemene stemmen de prijswinnaar op basis van de presentaties tijdens de 
eindexamententoonstellingen van de drie academies.

-Eveneens tijdens de eindexamententoonstellingen selecteert de jury maximaal acht kunstenaars die, 
naast de prijswinnaar, deelnemen aan een tentoonstelling die ter gelegenheid van de uitreiking van de
Prijs plaatsvindt in de Kunstvereniging Diepenheim. 

-De prijswinnaar wordt bekend gemaakt tijdens de opening van de tentoonstelling in de 
Kunstvereniging Diepenheim. Bij deze gelegenheid vindt tevens de prijsuitreiking plaats en wordt het 
juryrapport voorgelezen.

-De voorzitter schrijft in principe het juryrapport.

-De jury wordt bijgestaan door een secretaris.

-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.


