
 
 
 

 

PERSBERICHT Den Haag, maandag 4 september 2017  

GENOMINEERDEN PIKET KUNSTPRIJZEN 2017 BEKEND 

Op zaterdag 2 september zijn de genomineerden voor de Piket Kunstprijzen 2017 gepresenteerd 

in Korzo Theater tijdens het Haags UIT Festival. Negen jonge, veelbelovende kunstenaars uit 

verschillende kunstdisciplines, die een binding hebben met Den Haag, zijn genomineerd voor de 

stimuleringsprijs. Op maandag 27 november worden de drie winnaars bekendgemaakt.  

Voor de vierde editie nomineert de Piket Kunstprijzen:  

Schilderkunst  

• Suzie van Staaveren  

• Julien Guettab (MU)  

• Mattia Papp (IT) 

Dans  

• Claire Hermans 

• Astrid Boons (BE)  

• Juul van Helvoirt  

Toneel  

• Vanja Rukavina  

• Bram Suijker 

• Sallie Harmsen  

 



 
 

Dit jaar kenmerkt de genomineerdenlijst van de Piket Kunstprijzen zich door nog meer 

verscheidenheid van genomineerden. Zo zijn er niet alleen professionele jonge kunstenaars, 

acteurs en dansers genomineerd, maar koos de jury er ook voor om een veelbelovend 

choreografe en theatermaker te nomineren. Daarbij koos de vakjury schilderkunst ervoor om 

kunstenaars te nomineren die werken op het snijvlak van schilderkunst, maar daarbij ook 

gebruikmaken van beeldhouw- en design-technieken en videokunst.  

Uitreiking  

Tijdens een feestelijke uitreiking in Korzo Theater op maandag 27 november worden de 

winnaars per kunstdiscipline bekendgemaakt. De drie winnaars ontvangen een geldbedrag van 

8.000 euro en de winnaars en genomineerden mogen elk een award in ontvangst nemen van 

kunstenaar Florentijn Hofman (Rubber Duck, Beukelsblauw). 

 
De prijs 
De Piket Kunstprijzen worden sinds 2014 uitgereikt en zijn bestemd voor kunstenaars niet ouder 

dan 30 jaar uit de disciplines schilderkunst, dans en toneel. De vakjury bestaat uit professionals 

uit de verschillende kunstdisciplines en zij stellen jaarlijks uit een brede inventarisatie van het 

kunsttalent dat in en rond Den Haag actief is de lijst van genomineerden samen.  

 

De naamgever: Frederik Hendrik Piket 

Frederik Hendrik Piket (1927-2011), advocaat en lid van de Eerste Kamer voor de CHU (later  

CDA), was een groot liefhebber van vooral schilderkunst, dans en toneel. Na zijn overlijden  

ontstond een stichting die jaarlijks drie jonge, veelbelovende kunstenaars onder de 30 jaar  

wil stimuleren met een prijs. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

NIET VOOR PUBLICATIE  

Persinformatie: Judith Laanen, +31(0)6-31 96 77 57 en Anika van de Wijngaard, +31(0)6-46112806 – 

publiciteit@piketkunstprijzen.nl Naamsvermelding filmpjes op de website: Stainless Media; Hessel Waalewijn 

(camera), Taco Zwaanswijk (montage). Fotografie: Hessel Waalewijn. Download persmateriaal via 

www.piketkunstprijzen.nl of reply op deze mail, dan ontvangt u z.s.m. het gevraagde materiaal. 

http://www.piketkunstprijzen.nl/het-kunstwerk-van-2017-florentijn-hofman-roept-jonge-makers-op-om-ongrijpbaar-te-blijven

