
AanZet!2006/2007 : prijsuitreiking 25 mei 2007 :

Ontvangst
Welkom namens de organisatie van AanZet!2006/2007 
(KVD,Kunstenlab,KunstencentrumHengelo en dit jaar ook met CBKG) aan alle aanwezigen, 
in het bijzonder aan de 4 kunstenaars (+namen), de heer Sipke Huismans, de heer 
Boomkamp, de juryleden Hanne Hagenaars/Gijs Assmann/Paul Kooiker en de muzikanten 
van No Blues.
AanZet!2006/2007, de opvolger van de Jun.BK Prijs krijgt steeds meer body. Ieder jaar 
aangenaam verrast door doorzettingsvermogen en durf van de kandidaten en kwaliteit van 
de solo-tentoonstellingen.  Zie geprojecteerde beelden. Talent uit het Oosten des lands ook 
volop aanwezig op Art Amsterdam. Wij zijn zeer blij met een zeer betrokken jury en dankbaar
aan onze subsidiegevers (beide Provincies,gem.Arnhem).  De gemeente Deventer zijn wij 
zeer dankbaar voor het ter beschikking stellen van deze locatie.
Het programma van deze namiddag is als volgt:

- de heer Sipke Huismans, oud-directeur AKI-Enschede en kunstenaar houdt een 
inleiding

- de jury doet verslag en maakt de prijswinnaar bekend. 
- de heer Huismans reikt de prijs uit aan de winnaar.
- De heer Boomkamp, lid raad v bestuur Saxion Hogescholen maakt bekend wie door 

Saxion Hogescholen is uitverkoren voor de Saxion kunstopdracht.
- Presentatie van de AanZet! publicatie
- Muziek door No Blues

Publicatie:
Vormgeving Sepp Bader, fotografie Raymond Huizinga, druk Thieme Deventer, met dank 
aan gedeputeerde Hans Esmeijer van Prov. Gelderland en Robbert Roos, eindredacteur van
Kunstbeeld voor het schrijven van de inleidingen.
Publicatie is te koop voor € 15,-- per stuk.
Overhandiging van de eerste exemplaren aan de vier kunstenaars.

Muziek:
Aankondiging ‘No Blues’, initiatief productiehuis Oost-Nederland in 2004 om op muzikaal 
gebied grenzen te laten vervagen en iets bijzonders tot stand te brengen. ‘In het 
niemandsland tussen Oost en West gebeurt van alles’…. Op muzikaal gebied én op het 
gebied van de beeldende kunst.
Muziekstijl ‘Arabicana’, folkblues gemixed met Arabische muziek.
Muzikanten: Ad van Meurs (gitaar/vocalen)
                    Haytham Safia (Arabische luit/vocalen)
                    Anne-Maarten van Heuvelen (contrabas)

            


