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= Persbericht = 

Jonge en talentvolle kunstenaar valt dubbel in de prijzen!

Kim Habers is de winnaar van AanZet! 2008. Dé Beeldende Kunstprijs voor startend talent in
Overijssel en Gelderland. Vrijdag 30 mei om 16.30 uur is de prijsuitreiking.

De vier solotentoonstellingen zijn beoordeeld door de vakjury: Hanne Hagenaars (kunsthistoricus, 
hoofdredacteur Mr. Motley), Paul Kooiker (fotograaf, beeldend kunstenaar) en Erik Mattijssen 
(beeldend kunstenaar).   Kim Habers ontvangt een geldprijs van € 4.000 en gaat haar werk 
tentoonstellen in Stichting Outline in Amsterdam. Van het hele traject dat de vier kunstenaars 
hebben gevolgd is een prachtig vormgegeven publicatie gemaakt.  

De jury waardeert het werk van alle vier de genomineerden: “Je zult maar een prijs winnen die er 
uit bestaat een periode hard te moeten werken in een nieuw atelier in een vreemde stad, met als 
bonus een fikse deadline voor een tentoonstelling in een prestigieuze kunstinstelling.” Dit heeft 
voor de vier genomineerden (afgestudeerd aan één van de ArtEZ academies) goed uitgepakt.  
Genomineerd waren Danitsja van Dijk, Sebastian Gräve, Kim Habers en Larissa van Zanen. 

Kunstopdracht naar Kim Habers
Saxion Hogescholen heeft aan de AanZet! Kunstprijs een beeldende kunstopdracht gekoppeld. Eén 
van de genomineerde kunstenaars ontvangt de opdracht om een werk te maken voor de eigen 
kunstcollectie. Dit jaar ontvangt Kim Habers deze opdracht.

Uniek in Nederland
AanZet! is één van de weinige kunstprijzen in ons land voor beginnende kunstenaars die naast een 
geldbedrag ook een werkperiode én een solotentoonstelling aanbiedt. Een pittige uitdaging en een 
goede opstap naar een carrière in de kunstsector.

De publicatie is verkrijgbaar bij de vier organiserende kunstinstellingen Kunstcentrum 
Hengelo, Kunstenlab, Kunstvereniging Diepenheim en CABK Gelderland voor € 15,00.

AanZet! maakt van 2005 tot en met 2008 onderdeel uit van A1project (zie www.kunstenlab.nl). 
Met dank aan de Provincie Overijssel, Provincie Gelderland, SLAK, Gemeente Hof van Twente en Saxion 
Hogescholen.

NIET VOOR PUBLICATIE
Wilt u aandacht besteden aan prijswinnaar van AanZet!  en aan de prachtige publicatie? 

De publicatie en het juryrapport zijn op aanvraag beschikbaar.
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