
Verslag AanZet! 2007 :

De voormalige Junior Beeldende Kunstprijs Overijssel werd in 2005 voor het eerst 
georganiseerd binnen A1-verband in een vernieuwde opzet. Tevens werd door het publiek 
een nieuwe naam voor de prijs verkozen, ‘AanZet! Beeldende Kunstprijs voor startend talent 
in Overijssel en Gelderland’. 

In de vernieuwde opzet van de prijs selecteert de jury zowel op de ArtEZ academies in 
Overijssel en Gelderland. De onafhankelijke jury bestond in 2006/2007 uit voorzitter Hanne 
Hagenaars (kunsthistorica, hoofdredacteur Mr. Motley) en leden Paul Kooiker (fotograaf, 
beeldend kunstenaar) en Erik Mattijssen (beeldend kunstenaar). 

De kunstenaars Bart Janssen, Roger van Hout, Nel Kamphuis en Filip Jonker werden in 
november 2006 door de jury genomineerd voor de werkperiodes en de solotentoonstellingen 
in respectievelijk Kunstcentrum Hengelo, Centrum Beeldende Kunst Gelderland in Arnhem, 
Kunstenlab (Deventer) en Kunstvereniging Diepenheim in het voorjaar van 2007.

De vier kunstenaars hebben in de eerste maanden van 2007 in een gastatelier in de 
betreffende instellingen gewerkt. 
De jury bezocht de kunstenaars in hun gastateliers en bracht tevens een bezoek aan de 
solotentoonstellingen.  De jury van Saxion Hogescholen is op eigen gelegenheid langs de 
solo-tentoonstellingen gegaan om zich een oordeel te vormen voor de prijs van Saxion 
Hogescholen, zijnde een opdracht om een werk voor hun kunstcollectie te creëren.
Op 25 mei 2007 werd tijdens een goedbezochte en feestelijke bijeenkomst in het stadhuis 
van Deventer de uiteindelijke winnaar van de geldprijs behorende bij AanZet! 2006 bekend 
gemaakt. De prijswinnaar was Filip Jonker. Beeldend kunstenaar Sipke Huismans reikte de 
prijs aan Filip Jonker uit.
Tevens maakte Saxion Hogescholen bekend wie van de vier genomineerden zij hadden 
uitverkoren voor een kunstopdracht. Nel Kamphuis kreeg de opdracht om een kunstwerk 
voor Saxion te vervaardigen.
Tevens werd de publicatie gepresenteerd, waarin werkperiodes en werk van de vier 
genomineerde kunstenaars zijn belicht. Vormgeving van de publicatie werd verzorgd door 
Sepp Bader en Raymond Huizinga zorgde voor de fotografie. Afgezien van de juryrapporten 
van AanZet en van Saxion Hogescholen schreef de gedeputeerde Cultuur van de provincie 
Gelderland, de heer Hans Esmeijer het voorwoord voor de publicatie. Robbert Roos, 
hoofdredacteur van het magazine ‘Kunstbeeld’ schreef een inleiding bij de publicatie.

Vanuit A1 verband is een extern communicatiebureau belast met de communicatie en de 
perscontacten met betrekking tot AanZet! Dit heeft tot zeer veel en positieve aandacht geleid
in de pers voor de diverse deelprojecten van het A1-project, waaronder ook voor AanZet!
Ook in de A1-nieuwsbrief is uitgebreid aandacht besteed aan AanZet!
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Voor de editie van AanZet in 2007 bezocht de jury in haar nieuwe samenstelling de 
eindexamenexposities op de ArtEZ academies in Enschede, Zwolle en Arnhem.
De jury selecteerde van elke academie de in haar ogen meest veelbelovende kunstenaars 
voor deelname aan de tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim van 10 november 
tot en met 5 december 2007. De acht geselecteerde kunstenaars waren: Remco Dikken, 
Sebastian Gräve, Pieter Vantilborgh van AKI/ArtEZ, Levi van Veluw van ArtEZ/Arnhem en 
Danitsja van Dijk, Kim Habers, Tjarieke Knot en Larissa van Zanen van CABK/ArtEZ/Zwolle. 
De juryleden selecteerden zelf de werken voor deze tentoonstelling en richtten de 
tentoonstelling in Diepenheim ook zelf in.
De tentoonstelling in de Kunstvereniging Diepenheim werd op 10 november 2007 geopend. 
Erik Mattijssen las het juryrapport voor. Vervolgens maakte de prijswinnaar van vorig jaar, 
Filip Jonker de vier genomineerden bekend. 
De vier genomineerden waren: Kim Habers (CBKG te Arnhem), Sebastian Gräve(KVD), 
Danitsja van Dijk (Kunstenlab) en Larissa van Zanen (Kunstcentrum Hengelo).
De opening en de tentoonstelling werden goed bezocht.
De werkperiodes in 2007 vonden plaats in de maanden februari/maart/april. De juryleden 
bezochten de vier ateliers gezamenlijk in maart en mei 2008.
De tentoonstellingsperiodes waren als volgt vastgesteld:

- Kunstenlab          03/05 – 01/06
- CBKG                  17/04 – 18/05
- Kunstcentrum      27/04 – 16/05
- Kunstvereniging  10/05 – 04/06

 
De winnares van AanZet! 2007 was Kim Habers. Zij kreeg de prijs uitgereikt tijdens een 
drukbezochte bijeenkomst in het stadhuis van gemeente Hof van Twente in Goor. 
Vervolgens kwam zij op televisie in een rechtstreekse uitzending van RTV Oost.

Voor 2007 was de geldprijs voor de winnaar verhoogd naar 4000 euro (was 2500 euro).
De publicatie heeft een meer eigentijdse vormgeving gekregen en er is een andere fotograaf 
geselecteerd. Teneinde het startend talent uit Oost Nederland ook nationaal meer een 
opstap te geven, heeft de organisatie van AanZet! contacten aangeknoopt met 
kunstenaarsinitiatieven en expositieruimtes in Amsterdam om de solo-tentoonstelling van de 
winnaar van AanZet! enkele weken daar te exposeren. Dit is gebeurd in Stichting Outline in 
juni/juli 2008 en naar volle tevredenheid van alle betrokkenen.
Resumerend kan gesteld worden dat ‘AanZet. Beeldende Kunstprijs voor startend talent in 
Overijssel en Gelderland’  zich een duidelijke positie heeft verworven.
Van belang is nu om onder meer de steun van de provincies Gelderland en Overijssel te 
bestendigen en de kwaliteit hoog te houden. 
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