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Expositie en prijsuitreiking FoedererDFK Talent Award 2013 
Accountantskantoor geeft creativiteit vleugels 

 

Op vrijdag 8 november zal de prijsuitreiking geschieden van de FoedererDFK Talent Award 2013.  

De FoedererDFK Talent Award is bedoeld om talentvolle kunstenaars een stevige zet te geven in een 

succesvolle carrière en is opgezet door FoedererDFK in het kader van hun Talentenfonds.  FoedererDFK is 

een accountantskantoor met circa 300 medewerkers verdeeld over 8 vestigingen en met het hoofdkantoor 

in Eindhoven. De deelnemende kunstenaars zullen hun werken exposeren tijdens GLOW. Locatie voor de 

expositie is de Orangerie van Philips Estate Huize 'de Laak'. Dit huis heeft een rijke historie als het 

woonhuis van Anton Philips en is nog in bezit van het Philips concern. De expositie in de Orangerie is als 

side-project opgenomen in de route van GLOW. 

 

Een half jaar geleden is FoedererDFK reeds gestart met een uitgebreide campagne om kunstenaars zich te 

laten aanmelden. Dit heeft geresulteerd in circa 100 aanmeldingen waaruit 20 kunstenaars zijn 

geselecteerd.  De vakjury onder leiding van Hanja Maij-Weggen zal de werken beoordelen en vervolgens 

vrijdagavond om 20.00 uur de winnaar bekend maken. Hij/zij mag exposeren in Danubiana Meulensteen 

Art Museum in Bratislava. Dit is het museum van Neways-oprichter, jurylid, kunstkenner en –verzamelaar 

Gerard Meulensteen. 

 

De genomineerden en exposanten zijn (in alfabetische volgorde): 

Christian Arts (Amsterdam)    Jeroen Mes (Tilburg) 

Stijn Bles (Eindhoven)     Simone Munsters (Arcen) 

Marieke Busser (‘s-Hertogenbosch)   Astrid Rubie (Utrecht) 

Suzanne van Dongen (Tilburg)    Patricia Smits (Poppel, België) 

Tijl Orlando Frijns (Haarlem)    Ton Sondag (Rotterdam) 

Maaike Jütten (Utrecht)     Eva Stijnman (Huissen) 

Anna Barbara Kolbe (Haarlem)   Lucian Wester (Rotterdam) 

Joris Kuipers (Rotterdam)    Aoife Wullur (Eindhoven)  

Tommy van der Loo (Tilburg) 

 

Kijk voor meer informatie over het FoedererDFK Talentenfonds op www.foedererDFK.com.  

Noot voor de redactie: voor meer informatie over FoedererDFK en/of het FoedererDFK Talentenfonds kunt 

u contact opnemen met J.G.F. (Johan) Daams RA, bestuursvoorzitter van FoedererDFK: 040- 264 96 10. 
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