
Startschot AanZet! 2006/2007
De beeldende kunstprijs voor aankomend talent in Overijssel en Gelderland

De jury heeft de afgelopen week de eindexamenwerken van de studenten van de ArtEZ academies in 
de beide provincies beoordeeld. Uit deze eerste ronde zijn zes genomineerden gekozen, wiens werk dit
najaar tentoongesteld wordt in de Kunstvereniging Diepenheim.

AanZet! is meer dan alleen een geldprijs
Deze beeldende kunstprijs voor startend talent bestaat uit drie fasen:
Aanmoediging
Na een eerste beoordeling van de eindexamenwerken worden in juli de genomineerden bekend 
gemaakt. In november volgt een eerste expositie van zes afgestudeerden aan de ArtEZ academies van 
Enschede, Zwolle en Arnhem. 
Uitdaging
De beste vier zullen uitgedaagd worden om in het voorjaar van 2007 een solotentoonstelling voor te 
bereiden en nieuw werk te maken. Ze krijgen een werkperiode in een gastatelier en een expositie 
aangeboden door Kunstvereniging Diepenheim, Kunstenlab ( Deventer), Kunstcentrum Hengelo en 
Centrum Beeldende Kunst Gelderland (Arnhem). 
Bekroning
Publicatie van het werk van de vier genomineerden en uitreiking geldprijs van € 2.500 aan de 
kunstenaar met de meest veelbelovende expositie. 
Tevens geeft Saxion Hogescholen een beeldende kunstopdracht aan één van de genomineerde 
kunstenaars.

De prijs is de opvolger van de Overijsselse Junior Beeldende Kunst Prijs en werd dit jaar voor het 
eerst in de nieuwe opzet uitgereikt. Winnaar van AanZet! 2005/2006 was Linda Nieuwstad.

De jury
De jury bestaat uit Gijs Assmann beeldend kunstenaar; Hanne Hagenaars, kunsthistorica en 
hoofdredactice Mister Motley - magazine over hedendaagse beeldende kunst voor een breed (en jong) 
publiek; Paul Kooiker, beeldend kunstenaar/fotograaf. De jury heeft ‘heel uitgesproken’ gekozen: 
“Van deze mensen verwachten we echt iets!” Van iedere aankomend beeldend kunstenaar is er een of 
zijn er enkele werken uitgekozen voor de genomineerdenexpositie bij de Kunstvereniging Diepenheim
van 11 november tot en met 6 december 2006. 

Stimulerende start
De jury heeft zich met veel enthousiasme aan deze prijs verbonden. De werken voor de expositie in 
november zijn al geselecteerd. De jury zal zelf de inrichting verzorgen. Ook tijdens de werkperiode 
brengen de juryleden een bezoek aan de kunstenaars om de vorderingen te bekijken. De prijs is een 
belangrijke stimulans voor de start van hun loopbaan en de verdere ontwikkeling van deze jonge 
kunstenaars. 

De genomineerden 
Bart Jansen (vrije kunst), Renée Keuken (vrije kunst) en Nel Kamphuis (brije kunst) van ArtEZ 
Academie Arnhem en Roger van Hout (fotografie), Filip Jonker (beeldhouwen) en Marleen Kappe 
(beeldhouwen) AKI Enschede. Geen van de eindexamenkandidaten van ArtEZ Academie Zwolle is 
genomineerd.
 
Project A1
AanZet! maakt onderdeel uit van een gezamenlijk programma van drie beeldende kunstinstellingen langs de A1. 
Van 2005 tot en met 2008 werken het Kunstenlab in Deventer, de Kunstvereniging Diepenheim en het 
Kunstcentrum Hengelo structureel samen. Het thema? De A1 en infrastructuur in brede zin. Het project legt 
verbindingen tussen kunst en omgeving, kunst en economie, kunst en maatschappij. Het programma bestaat uit 



kunsteducatie, stimulering van aankomend beeldend talent, manifestaties, ontmoetingen, discussies en 
publicaties. (zie www.kunstenlab.nl)

http://www.kunstenlab.nl/
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Voor meer informatie:
Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
T 0547 352143
F 0547 351451
E info@kunstvereniging.nl

Organisatie project A1 –  Kunstenlab Deventer, Laboratoriumplein 1 Deventer www.kunstenlab.nl 
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