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Paspartoe, Ateliers,, Winkels,
Winkel Kunstuitleen & Galerie
Noordwijk – Katwijk - Hillegom
Special Award 2015 in Museum Jan van der Togt:
bijzondere kunst van buitengewone kunstenaars
De Special Award is dé driejaarlijkse beeldende kunstwedstrijd voor
kunstenaars met een handicap. Van 29 oktober tot en met 6 december 2015
zijn in Museum Jan van der Togt de kunstwerken van de 39 genomineerde
kunstenaars van 2015 te zien. De winnaars worden
worden tijdens de tentoonstelling
bekendgemaakt.
Ruim 250 kunstenaars zonden ieder drie kunstwerken in voor de Special
Award 2015. Een tussenjury – bestaande uit galeriehouder Nico van der Endt,
beeldend kunstenaar Emo Verkerk en beeldend kunstenaar en Outsider
Outsider Art
verzamelaar Joost van den Toorn – selecteerde hieruit 39 kunstenaars. Joost
van den Toorn, voorzitter van de tussenjury: “De criteria die wij hanteerden
hadden te maken met een eigenzinnige beeldtaal, authenticiteit, een
herkenbaar handschrift en een
en duidelijke artistieke spanning.”
Paspartoe Noordwijk meld met trots dat Kees Varkenvisser een van
de genomineerden is.
Prijsuitreiking
Op dinsdag 3 november maakt de eindjury, die gevormd wordt door onder
meer beeldend kunstenaar Lucassen, beeldend kunstenaar Rosemin Hendriks
en toneelspeler en Outsider Art verzamelaar Dick van den Toorn, de
prijswinnaars van de Special Award 2015 bekend. Aansluitend wordt de
tentoonstelling officieel geopend.
Publieksprijs
Voorafgaand aan de eindtentoonstelling was
was er deze zomer een reizende
tentoonstelling van de genomineerde kunstwerken, gecombineerd met
regionale fietsroutes. Langs deze bijzondere routes in vijf regio’s in Nederland
kon het publiek de kunstwerken van de genomineerde wedstrijd-deelnemers
wedstrijd deelnemers
bij unieke
eke locaties, waaronder ateliers, musea en speciale
horecagelegenheden, bewonderen en meestemmen voor de publieksprijs.
Nog tot en met 20 november kan er via de
website www.specialaward.nl hiervoor gestemd worden. Op zondagmiddag 29
november wordt de publieksprijs tijdens een feestelijke bijeenkomst in
Museum Jan van der Togt uitgereikt.

Meer weten, kijk op www.specialaward.nl
www.special
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Paspartoe, Ateliers,
Ateliers Winkel, Kunstuitleen & Galerie

Wist je dat;….
-

Paspartoe op de

Kunstbeurs, Special In+Out
Art Brut Biënnale in Hengelo een mooie stand
had.
Voor het eerst deden we mee in september, 9
dagen lang met deze bijzondere beurs.
beurs
Paspartoe heeft er goed
oed verkocht en nieuwe klanten
geworven. En was veel waardering door de
bezoekers voor de producten en kunst van Paspartoe.

-

Een expositie is in de Dokterspost Voorhout van 15 okt
2015 tot 8 februari 2016.
2016

-

Kunstenaars van Paspartoe Noordwijk en Orsjineel uit
Ermelo, de parkeergarage en de gang in de kelder, van
hoofdkantoor ‘s Heeren Loo in Amersfoort met kunst
beschilderd heeft. Het was een geweldig leuke
samenwerking met een fantastische resultaat.
Kom je daar, ga dan zeker even een kijkje nemen!

Met veel dank aan de vrijwilligers van Paspartoe en Orsjineel die er ook aan
meegewerkt hebben. Bekijk ook de filmpjes
filmpjes en de foto’s op Facebook van
Paspartoe Noordwijk.

-

Zondag 13 december kerstmarkt is bij Paspartoe, Galerie &
Winkel in Noordwijk. Open van 11-16.00u.
11

-

Er kerstpakketten te koop zijn voor bedrijven en organisaties.
Bel Greetje 0611916852.

-

De nieuwste Kerst
erst artikelen binnenkort al te koop zijn in
onze winkels in Noordwijk en Katwijk.
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Paspartoe, Ateliers,
Ateliers Winkel, Kunstuitleen & Galerie

Meer weten over Paspartoe
Kijk op onze website, paspartoe.sheerenloo.nl
volg ons dagelijks op;
Facebook;

Paspartoe, Ateliers & Galerie, Noordwijk
Paspartoe, Ateliers & Winkel,
Winkel Katwijk

Twitter ;

@PaspartoeS

Bezoekadressen;
Paspartoe, Ateliers (keramiek, schilderen, cadeau en senioren)
& Galerie, Kunstuitleen en Winkel
Albertus van Velsenstraat 2
2201 JW Noordwijk
T. 071-3625053 p
Paspartoe, Ateliers (cadeau) en Winkel
Voorstraat 45-46
2225 EL Katwijk
T. 071-4019780
Paspartoe, Atelier (cadeau, schilderen, hout)
Meerstraat 18a
2181 BR Hillegom
T. 0252-533305
Paspartoe, Atelier op Locatie (cadeau)
Tuincentrum Tuinextra
Van Berckelweg 51
2203 Noordwijk
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Contact persoon & Commercieel medewerker
Greetje Knetsch
0611916852
paspartoe.bedrijfsgeschenken@sheerenloo.nl
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