dinsdag, 13 augustus 2013

PERSBERICHT
Nominaties voor FoedererDFK Talent
Award bekend
Accountantskantoor geeft creativiteit vleugels
Astrid Rubie is genomineerd voor de FoedererDFK Talent Award.
FoedererDFK heeft met de start van haar Talentenfonds de eerste
aanzet gegeven om talenten hun plannen te laten realiseren.
Afgelopen week zijn de 20 genomineerden bekend gemaakt die
gaan strijden om de FoedererDFK Talent Award 2013.
Nadat eerder dit jaar de release bekend werd gemaakt van het
Talentenfonds zijn er talloze positieve berichten ontvangen. “Ik
heb van diverse partijen en instanties te horen gekregen dat zij het een geweldig initiatief vinden. Met
name in deze tijd waarin het niet altijd makkelijk is voor kunstenaars om hun werk uit te voeren. Ook onze
relaties, en dat zijn met name ondernemers, herkennen maar al te goed de uitdagingen die er zijn om
vandaag te dag succesvol te zijn.” Aldus Johan Daams, voorzitter Raad van Bestuur Accountantskantoor
FoedererDFK.
De winnaar van de FoedererDFK Talent Award 2013 zal bekend worden gemaakt tijdens het Eindhovense
lichtfestival GLOW en de genomineerde kunstenaars zullen dan hun werk presenteren dat speciaal
hiervoor gemaakt wordt met het thema ‘licht’. Uit de vele inschrijvingen zijn een 20-tal kunstenaars
geselecteerd. De selectie heeft plaatsgevonden aan de hand van hun werk, motivatie en toekomstvisie.
“Ik ben onder de indruk van het niveau van het werk van de kandidaten”, geeft Daams aan. “Het was geen
eenvoudige opgave om de selectie te beperken tot 20 talenten en de deskundigenjury zal straks nog een
hele kluif hebben om de winnaar te kiezen. De genomineerden gaan vanaf nu aan de slag met hun
inzending voor de Talent Award 2013”.
In oktober zullen de inzendingen verzameld worden om te starten met de presentatie aan de jury, onder
voorzitterschap van voormalig minister en commissaris der Koningin Hanja Maij-Weggen. De winnaar
ontvangt de FoedererDFK Talent Award 2013 én de mogelijkheid om te exposeren in een (inter)nationaal
museum.
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Vervolg persbericht
“Ik wens de kandidaten veel inzet en creativiteit toe! Uiteindelijk is dat bepalend voor het realiseren van je
plannen zoals ook onze klanten en onze medewerkers ervaren”, aldus Daams.
De genomineerden zijn (in alfabetische volgorde):


Christian

Arts

Best



Stijn

Bles

Eindhoven



Marieke

Busser

‘s-Hertogenbosch



Suzanne

Dongen, van

Tilburg



Tijl Orlando

Frijns

Haarlem



Maaike

Jütten

Utrecht



Anna Barbara

Kolbe

Haarlem



Joris

Kuipers

Rotterdam



Tom Alexander Loo, van der

Tilburg



Jeroen

Mes

Tilburg



Simone

Munsters

Arcen



Astrid

Rubie

Utrecht



Patricia

Smits

Poppel (België)



Ton

Sondag

Rotterdam



Malina

Spoor

Rotterdam



Eva

Stijnman

Huissen



Lydia

Weijers

Rotterdam



Lucian

Wester

Rotterdam



Aoife

Wullur

Eindhoven



Sangji

Yun

Heerlen

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.

Hoofdkantoor
Beukenlaan 60 – 5651 CD Eindhoven
Telefoon (040) 264 96 10
E-mail eindhoven@foedererDFK.com
talentenfonds@foedererDFK.com
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