
 

Bernardine de Neeve-prijs 2021 

Procedure 2021 

- Belangstellende kunstenaars, ongeacht leeftijd, kunnen een fotoselectie van maximaal 8 

werken opsturen, voorzien van een beschrijving, een CV en een motivatie waarom voor het 

materiaal glas is gekozen.  

- De inzending dient geadresseerd aan Piet Augustijn, secretaris van de commissie Bernardine 

de Neeve-prijs.  

In de bestandsnaam van ALLE foto’s dient te staan eigen naam kunstenaar + titel van het 

werk .  Het materiaal bij voorkeur insturen via WETransfer.  

Deze  inzending dient uiterlijk 1 juli 2020 om 23.00 uur binnen zijn.  

- De jury selecteert acht tot maximaal 10 kunstenaars, afhankelijk van het aantal inzendingen . 

- De geselecteerde kunstenaars krijgen zo spoedig   bericht en stellen hun werk bij de Glas-en 

Keramiekbeurs in Leerdam op 6, 7, en 8 november 2020.  

- Tijdens de tentoonstelling kiest dezelfde jury maximaal drie genomineerden om nieuw werk 

te maken voor de definitieve keuze.  

- De genomineerden krijgen ieder een bijdrage van € 2000,- voor het maken van dat werk.  

- In september 2021 presenteren de genomineerden zich met dit nieuwe werk, aangevuld met 

oudere werken in Museum JAN in Amstelveen.  

- Tijdens de tentoonstelling wijst de jury de winnaar van de Bernardine de Neeve-prijs 2021 

aan. De winnaar ontvangt een cheque van € 5000,-.  

- Selectie, nominatie en prijsuitreiking worden in het magazine GLAS gepubliceerd.  

 

 

Criteria 2021 

De jury heeft de lastige taak om een gedegen oordeel te vellen over de artistieke waarde van de 

ingezonden werken.  

- Is het werk goed gemaakt en heeft het een sterk visueel of emotioneel karakter? 

- Welke impact heeft het werk? 

- Originaliteit en innovatie zijn zeer belangrijk.  Heeft de kunstenaar een innovatieve techniek 

gebruikt, is het werk visueel origineel; maar ook: zijn de boodschap en het concept van het 

werk relevant en origineel?  

 

(Overgenomen uit GLAS 20/1, januari 2020, pagina 5 en 6) 


