
Uitnodiging opening tentoonstelling Outsider Art Galerie 
op 15 oktober 2016

Special Award Winning Artists # 1 
Outsider Art Galerie
15 oktober 2016 – 15 januari 2017

De Special Award is dé driejaarlijkse landelijke beeldende kunstwedstrijd voor kunstenaars 

met een handicap. Uit de ruim 250 deelnemende kunstenaars aan de Special Award 2015 

selecteerde een vakjury vijf winnaars voor verschillende prijzen: kunstenaarsprijzen en de 

jong talentprijs (tot 35 jaar) die door een vakjury worden uitgereikt én de publieksprijs 

waarvoor iedereen mee mocht stemmen. De winnaars ontvingen een geldbedrag in de 

vorm van een stipendium, bedoeld voor de verdere ontwikkeling van hun kunstenaarschap.

De Outsider Art Galerie wil de winnaars van Special Award 2015 nogmaals onder de aan-

dacht brengen. Tijdens de tentoonstelling zijn de ingezonden werken van hun hand te zien 

naast ander werk, oud én nieuw. 

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Special Arts Nederland - 

Amersfoort, Ateliers De Wijde Doelen - Utrecht, De Witte Olifant - Almere en Kunstatelier 

’t Meera - Enschede.

Kunstenaars: 

Derk Wessels winnaar 1e prijs werk op papier

Gijs Ambrosius winnaar 2e prijs  werk op papier

Joke van Rede Spies winnaar 3e prijs  keramiek

Hendrik Frankena winnaar jong talentprijs werk op papier, doek en collage

Marjolein van den Doel winnaar publieksprijs werk op papier, doek en keramiek

In de Artotheek: 

Sijtze Keur genomineerd Special Award 2015 schilderijen

Robert Dam genomineerd Special Award 2015 tekeningen 

Elmer Kouwenberg roller ball mouse artist schilderijen  

  t/m 13 november 2016

Bijzonder Amsterdams een bijzonder initiatief van Cordaan kunst en design

 

U bent van harte uitgenodigd voor de opening van de tentoonstelling op zaterdag  

15 oktober 2016 van 15.00 tot 17.00 uur.

Programma:

15.00 uur   Ontvangst met een drankje en kennismaking met de aanwezige kunstenaars

15.15 uur - Openingswoord door Cathelijne Broers, directeur Hermitage Amsterdam 

 -  Korte toelichting over de Special Award door Tine Veldhuizen, directeur 

Special Arts

17.00 uur Einde

Derk Wessels Gijs Ambrosius Joke van Rede Spies Marjolein van den Doel
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Praktische informatie:

De Outsider Art Galerie en de Outsider Art Artotheek zijn kosteloos en vrij toegankelijk. 

Ze zijn dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur, met uitzondering van 25 december 2016. 

De Outsider Art Ateliers zijn op afspraak te bezoeken.

Bezoekadres:

Outsider Art Galerie in de Hermitage Amsterdam

Neerlandiaplein 1, Amsterdam

www.outsiderartgalerie.nl

telefoon: 020 5308755

 

Neerlandiaplein 1

Tekening voorzijde: Hendrik Frankena
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