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De Brabantse Beeldende Amateurkunst Verkiezing wordt georganiseerd door 
Stichting Beeldende Vrijetijdskunst 

 
 

en financieel mogelijk gemaakt door 
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Bibliotheken in Noord Brabant 
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De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst organiseert jaarlijks 
de Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing. 
 
In 2016 is het thema: “Vuur”. Iedereen uit de hele provincie, die in zijn vrije 
tijd beeldend werk maakt, kan meedoen. Schilders, tekenaars, beeldhouwers, 
textielwerkers, keramisten, computerkunstenaars: iedereen is welkom.  
 
Pr & communicatie 
In het voorjaar zijn via publicaties in huis-aan-huisbladen amateurkunstenaars 
uit Noord-Brabant uitgenodigd om foto's van hun werkstukken in te sturen.  
Daarnaast zijn de, bij de organisatie bekende amateurkunstverenigingen en 
creativiteitscentra aangeschreven met de vraag om leden en cursisten te in-
formeren m.b.t. de mogelijkheid tot deelname. Deelnemers van de vorige edi-
ties zijn persoonlijk aangeschreven. 
Door een late toewijzing van de benodigde subsidie (eind juli) heeft de wer-
ving even stil gelegen. 
In augustus is er een nieuw persbericht verstuurd. Dank zij de medewerking 
van de krantenuitgevers, is het persbericht door vrijwel geheel de provincie 
gepubliceerd. Ook hebben we onze activiteit via de website en social media 
een extra impuls gegeven. Dit alles heeft tot gevolg gehad, dat er de laatste 
weken toch nog een groot aantal aanmeldingen is binnengekomen.   
 
“Vuur” 
Er was al vuur voordat de eerste levende wezens op onze planeet kwamen; 
de oudste gevonden sporen zijn ruim 4 miljard jaar oud. 
Volgens de Griekse Mythologie stal Prometheus het Vuur van de Goden en 
werd daarvoor gestraft. 
Niet iedereen kon vuur maken, vuur werd bewaard in een Vuurhuis; 
Vestaalse maagden bewaakten in Rome het Eeuwig Vuur; 
 
Zomaar wat associaties: 
Vuur: Animo, bezieling, begeestering, geestdrift, hartstocht, ijver, vervoering, 
schieten, bliksem, licht en warmte, smeulen, potten bakken, smeden, brand, 
Eeuwige Vlam om gesneuvelden te herdenken; 
 
De werkwijze 
Op grond van de ingezonden foto's heeft de organisatie een voorselectie ge-
maakt. Ccriterium daarbij was: de relatie met het thema. Deze voorselectie 
van 30 kunstwerken wordt van 30 september t/m 18 oktober 2016 geëxpo-
seerd in de Bibliotheek Tilburg Centrum aan het Koningsplein te Tilburg.  
Daar volgt de laatste selectie door een vakjury. Op dinsdag 18 oktober 2016 
van 19.00 tot uiterlijk 21.00 uur worden de nominaties in Tilburg bekend ge-
maakt. Naast de nominaties wijst de vakjury ook drie juryprijzen toe.  
Alle geselecteerde werken staan in dit juryrapport, de niet genomineerde wer-
ken worden openbaar besproken.  
Niet genomineerde werken moeten na afloop worden meegenomen. 
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De 12 genomineerde werken worden daarna geëxposeerd in Nieuwe Nobe-
laer in Etten Leur van 24 oktober tot 6 november, van 7 november tot 20 no-
vember in de Bibliotheek in Veldhoven en van 21 november tot 4 december 
in de Bibliotheek in Cuijk. De exposities zijn te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheken. 
 
Vanaf 5 december tot 16 december zijn de werken tijdens openingsuren te 
bewonderen in de centrale hal van het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. 
 
Prijsuitreiking  
De bekendmaking van de juryprijs en de officiële prijsuitreiking vinden plaats 
op vrijdag 16 december tussen 16.00 en 17:00 uur in de Centrale hal van 
het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch 
 

De juryprijzen bestaan uit een oorkonde en een geldbedrag: 
Eerste prijs:   € 500,00 
Tweede prijs:  € 300,00 
Derde prijs:  € 200,00 
De overige nominaties krijgen van Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen 
een waardebon van € 25,00.  

De  Stichting Beeldende Vrijetijdskunst is opgezet met als voornaamste 
doel: Het stimuleren en beoefenen van de beeldende kunst door vrijetijdskun-
stenaars en deze de gelegenheid bieden zich te presenteren aan een breed 
publiek, met name in Noord-Brabant. Daartoe worden verschillende activitei-
ten ontplooid.  

1. Een van de activiteiten die daarbij worden opgezet is het organiseren 
van deze Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs. De wedstrijd wordt 
reeds gedurende een aantal jaren gehouden in Noord-Brabant en 
wordt gesteund door de Provinciale overheid. Doel is het voor het voet-
licht halen van de vele amateurkunstenaars die de provincie rijk is. 

2. De tweede kerntaak van de SBV is het propageren van de vrijetijds-
kunst beoefening in verenigingsverband. Juist door in verenigingsver-
band samen te exposeren of creatief bezig te zijn, wordt een vrijetijds-
kunstenaar gestimuleerd en vindt hij of zij inspiratie. 

3. Tweejaarlijks wordt door de SBV een regionale expositie georgani-
seerd. Op deze expositie worden werken tentoongesteld die door ons 
zijn geselecteerd tijdens de verenigingsexposities. Daarbij wordt geke-
ken naar originaliteit en materiaalgebruik. In de oneven jaren wordt ge-
selecteerd, in de even jaren vindt de expositie plaats.  

Van 20 oktober tot en met 30 oktober 2016 zal deze regionale exposi-
tie worden georganiseerd in Galerie K26, Kruisstraat 26 in Oss. 

30 amateurkunstenaars zullen daar hun werk laten zien. 
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De Amateurkunstprijs is ingesteld om met name de beeldende amateurkunst 
in al haar verscheidenheid te promoten en te bevorderen. Doel hiervan is om 
de individuele kunstenaars een podium te bieden. 
De Stichting Beeldende Vrijetijdskunst wil graag een podium zijn waar het 
'grote' publiek in aanraking komt met allerlei vormen van kwalitatief hoog-
waardige beeldende amateurkunst. 
Deze wedstrijd voor alle amateur beeldende kunstenaars uit Noord-Brabant, 
wordt georganiseerd door de Stichting Beeldende Vrijetijdskunst in samen-
werking met “Hoppenbrouwers Tekenen en Schilderen” uit Eindhoven en 
“Kunstbalie”. 
 
De Brabantse Beeldende Amateurkunstverkiezing wordt financieel mogelijk 
gemaakt door de Provincie Noord-Brabant. 
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Juryverslag Brabantse Beeldende Amateurkunstprijs 2016  
 
Inzendingen 
In totaal zijn er 166 foto's van werkstukken in allerhande technieken inge-
stuurd.  
Olieverf- en acrylschilderijen, diverse waterverftechnieken, diverse tekentech-
nieken, gemengde technieken, driedimensionaal werk, waaronder keramiek, 
sculpturen in diverse materialen. 
Gelukkig zijn dit jaar ook enkele werken in textiel ingezonden. 
 
Gang van zaken 
Op grond van de wedstrijdvoorwaarden heeft de organisatie uit de honderd-
zesenzestig ingezonden foto's van werkstukken dertig inzendingen voor no-
minatie voorgedragen. Een deskundige jury heeft uit deze in Tilburg geëxpo-
seerde, originele werkstukken, er twaalf geselecteerd voor de expositie in de 
Bibliotheek in Etten-Leur, Veldhoven, Cuijk en in het Provinciehuis in ‘s-
Hertogenbosch. Dit juryrapport bevat een verslag van de nominatie door de 
vakjury. Ook de niet-genomineerde werken zijn met een korte beschrijving in 
dit rapport opgenomen. 
 
De jury: 

 Ellen Geerts, beeldend kunstenaar en docent 

 Rene Korten, beeldend kunstenaar en docent  

 Hans Zoete, voormalig museumdirecteur en adviseur beeldende kunst 
en fotografie 

 
Jurering en criteria 
De jurering heeft plaatsgevonden in twee selectieronden. Een eerste individu-
ele ronde en een tweede gezamenlijke. Na de eerste ronde was zeker, welke 
werken voor nominatie in aanmerking kwamen. Tijdens de tweede ronde 
stond een uitvoerige gedachtewisseling centraal en nam de jury ruim de tijd 
om de keuze te beargumenteren.  
 
De jury hanteert de volgende criteria: 

 verbeelding van het thema  

 originaliteit en authenticiteit  

 zeggingskracht en kwaliteit van het beeld 
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Nominaties 
 
De jury heeft 12 werkstukken aangewezen voor de expositie in de bibliotheek 
in Etten-Leur, Veldhoven, Cuijk en in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch. 
 
 
Dhr. Paul Arts, Veghel 
Man of the Match 
 
Mw. Maria van Dalen, Teteringen 
De zon komt op 
 

Mw. Ilze Peters, Venhorst 

Peggy’s cove 
 

Mw. Annelies Schooneman, Helmond 

Zinderend 
 

Mw. Joke Maas, Dongen 

Onze natuur in vuur en vlam 
 

Mw. Carla van Iersel, Tilburg 

Passie 
 

Mw. Thea Koot, Eindhoven 

Herboren 
 

Mw. Marian van den Berg, Waspik 

In het vuur van de (wed)strijd 
 

Mw. Anja Namink, Eindhoven 

In vuur en vlam 
 

Dhr. Maarten van Dijk, Netersel 

Vuurspuwen 
 

Mw. Esma Ates, Eindhoven 

Vuur, Alev 
 

Dhr. Adrie Leenaerts, Ossendrecht 

IJzergieterij 
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Mw. Carla van Iersel; 
Passie  

Genomineerd 
  

 
 
Een bijzonder werkstuk, zeker ook vanwege deze techniek. Vanuit het textiel 
ontstaat er een heel interessant beeld. Het is iets tussen materie en voorstel-
ling in. Het is een behoorlijk complex werk. Er is heel veel te zien aan detaille-
ring o.a. met  draadjes en garen. Gedurfd ook hoe het is ingelijst. Het had 
gemakkelijk de verkeerde kant uit kunnen vallen, maar het pakt hier  gelukkig 
goed uit. Mooi ding, goed werk. 
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Mw. Annelies van Mil; 
Af(gebrand) 

  
 

 
 
Hier zien we een tekening met letterlijk een stukje papier wat is afgebrand, 
wat dat betreft is hier vuur aan te pas gekomen. Het beeld werkt vervreem-
dend, het alledaagse doosje lucifers wat iedereen wel kent om kaarsjes of het 
fornuis aan te steken, het is vuur in het klein 
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Mw. Sophie van Beek  
En feu 
 
 

 
 

Hier is vuur uitgedrukt met als materiaal vilt, heel fraai uitgewerkt, het is ge-
waagd in relatie tot het thema, ik krijg een warm gezellig gevoel bij dit beeld, 
vlammetjes in de sneeuw. De keuze voor textiel is boeiend 
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Mw. Annelies Schooneman 
Zinderend 

Genomineerd 
 

 
 
Een mooi voorbeeld van een schilderij waarbij de titel de lading dekt. Een op-
pervlakte die letterlijk zindert en gloeit. Doet denken aan o.a. lava. Door het 
materiaal ontstaat vuur. Het is iets tussen oppervlakte en voorstelling in. Met 
een beetje teveel effect bejag gaat dat fout, maar dat is hier zeker niet het ge-
val. Wat bijdraagt is de tegenstelling tussen het verticale formaat van het doek 
en de horizontalen van de voorstelling. 
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Mw. Hannie de Beer 
Feniks 

 
  

 
 
Een eigen vertaling van vuur, uitgedrukt in textiel, mooi van kleur. De Feniks 
zal steeds opnieuw herboren worden uit zijn as, dat geloofden de Grieken en 
uit de oude Feniks herrijst weer een jonge Feniks. Hier is gebruik gemaakt 
van een  symbolische betekenis van vuur. 
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Mw. Ans Pullens 
Fuego 
 

 

 
  
Er is gebruik gemaakt van een reliëf, statige gestolde vlammen op een geheel 
rood vlak. Er is weinig kleurnuance aangebracht, je kijkt naar een heel rood 
vlak. het roept niet exclusief vuur in me op.  
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Dhr. Peter Hendriks 
Fire Flames 

  
 

 
 
Vlammen die licht geven in een afgewerkt houten boot, dat roept het bij me 
op. De kleuren die ontstaan zijn heel warm en herkenbaar als vuur, maar dan 
een softe variant van vuur. Zorgvuldig afgewerkt, de vlammen gaan van klein 
naar groot, misschien een beetje te statisch. 
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Mw. Esma Ates 
Vuur, alev 

Genomineerd 
 

 
 
Mooi materiaalgebruik. Vaak is aquarel heel helder, maar hier is het anders 
gebruikt. De wisselwerking tussen de lijnvoering en het overvloeien van de 
kleuren en kleurvlakken is geslaagd te noemen. Goed gebruik gemaakt van 
het oorspronkelijke wit van het papier. Het wit knalt er af en toe uit. Het is een 
doorwerkte aquarel.  
Geen onderwerp dat je vaak ziet bij een aquarel. Het werk associeert met oor-
log, geweld en de vernietigingskracht van het vuur.  
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Dhr. Adrie Leenaerts 
IJzergieterij 

Genomineerd 

 

 
   
Een enigszins sociaal realistisch schilderij, dat naast het gieten van ijzer ook 
gaat over de zwaarte van het bestaan. Je voelt een soort betrokkenheid bij 
het onderwerp, een bepaalde beleving. Dat maakt het werk sympathiek. De 
overtuiging zit meer in het onderwerp dan bij bv de juistheid van de anatomie. 
Is in de modderkleuren en de grijzen goed geschilderd. 
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Mw. Wilhelmien van Dijk - Knapen 
Vuur 
 

 
 
Ik kijk hier naar een decoratief, illustratief werk met de kleuren van vuur. Het 
is geen doorsnee werk, hele eigen vertaling van vuur. Beheerst getekend, de 
vuurvlammen zijn golfjes geworden, heel consistent aangebracht, krijgt bijna 
iets vrolijks, een soort striptekening 
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Dhr. Gust Timmermans 
Vuurtje 
 

 

 
  
De 2 lucifers die de voorgrond verlichten hebben een vreemde vorm qua 
vlam, als kijker vraag je je af wat is daar achter te zien, het geeft een span-
nend effect, de achtergrond is even belangrijk als de voorgrond, je wordt er 
naartoe gezogen, het is geen cliche vertaling van vuur.
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Mw. Thea Koot 
Herboren 

Genomineerd 

 

  
  
Is een speciaal werkstuk dat mede interessant is vanwege de bijzondere ge-
bruikte techniek (monotype)die in heel het werk duidelijk zichtbaar voor een 
interessante huid zorgt. Je ziet niet helemaal wat het voorstelt. Het doet hier 
en daar denken aan de ark van Noach. De gewaagde asymmetrie in de com-
positie valt duidelijk op evenals de speelse lijnvoering. En de restvormen doen 
duidelijk mee.   
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Mw. Anja Namink 
In vuur en vlam 

Genomineerd  
 

  
Goed gedaan. Wel geen heel groot vuur, maar wel vurig. Lekker geschilderd. 
Het is een expressief schilderij met mooie contrasten, zonder dat het een pa-
troon wordt of  decoratief. Er zijn wel degelijk accenten. Je blik wordt rond ge-
leid. Moedig om je aan zo’n groot formaat te wagen. 
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Mw. Diny Griep - Kole 
Bosbrand in Australië 
 

 

 
 

Je ziet als kijker een enorm oranje vlak tussen de bomen, dat moet wel een 
bosbrand zijn zoals ze daar in Australië kunnen zijn. Het oranje raakt een 
paarse horizon wat een apart beeld bewerkstelligt. Er zijn nog maar weinig 
bomen te zien. De blaadjes aan de bomen krijgen een paarse gloed van het 
vuur. Het zijn geen krachtige bomen, eerder iel en ze worden zo weggevaagd 
door het vuur.  
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Mw. Diana Swinkels 
Vlammen in glas 
 

 
 
Door het gebruik van glas en de transparantie zien we een gestileerd beeld 
ontstaan van vuur. De gaten in de glasplaat brengen leven in het geheel. Je 
krijgt daardoor een andere beleving van glas. De zwarte vormen lijken op ver-
koolde stukjes papier die omhoog dwarrelen.  
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Dhr. Piet Otterspoor 
Ontstoken lucifer 

 

 

  
  
Mooi contrast van licht en donker, de techniek is beheerst uitgevoerd, de 
vorm van de vlammen mooi gelukt. Een stukje Fine Art zien we erin terug. 
Iemand die plezier heeft om de details van een vlammetje weer te geven.  
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Dhr. Ton van Boerdonk 
Bosbrand, met het vuur komt de dood 
 

 

 
 
Deze afbeelding zou zo als illustratie afgebeeld kunnen worden in een kinder-
boek en alle dieren zijn op de vlucht geslagen vanwege een hele grote bos-
brand die om zich heen grijpt. Er is niks meer tegen te doen. De vlammen zijn 
dik opgebracht op de voorgrond, het is de dramatische kant van zo'n vuurzee. 
De natuur gaat eraan kapot. Maar daarna komt er nieuw leven. 
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Mw. Annuska Deliën - Stark 
Ondoorgrondelijk verlangen 

  
 

  
 
Hier is vuur uitgedrukt in een vorm van passie die laat een half vrouwenhoofd 
zien wat in vuur en vlam staat met haar gedachten en gevoelens. Rechts de 
koele kleur blauw en links de warme rood /oranje draderige vlammen. 
Er zit een bepaalde dynamiek in het geheel door de kijkrichting van de vrouw. 
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Dhr. Maarten van Dijk 
Vuurspuwen 

Genomineerd  
 

 
 

Een aantrekkelijk, leuk en enigszins naïef doek. Grappig twee stijlopvattingen 
binnen één lijst. De glad geschilderde vuurspuwster enerzijds en het rulle, 
ruimtelijke van het vuur dat in papier-maché op het doek is aangebracht, an-
derzijds.  
Een spannend ding. Niet voor de hand liggend. Er is eens een ander aspect 
gekozen van vuur. Ook de materiaalkeuze is bijzonder. Gedurfd maar tech-
nisch niet perfect. 
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Dhr. Ad Otten 
Risky world? 
 

 

  
Een lange lucifer verlicht een stukje politiek wat te zien is aan de krantenknip-
sels, koppen uit de wereld. De maker heeft het zeer lef geschilderd. Je zou 
kunnen zeggen dat hier vuur ook staat voor betrokkenheid met wat er alle-
maal in de wereld gebeurt. Hij heeft daar een lichtje op willen schijnen, een 
extreem lange lucifer die allerlei stukken uit de Risky World betekenis wil ge-
ven aan de kijker.  
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Mw. Tineke van de Aker 
Waar rook is, is vuur 
 

 

 
 

Ik kijk naar een landschap, het vuur is in de verte, je behoudt daardoor een 
soort afstand tot het tafereel. Het roept wel een element van vuur op maar 
toch vanuit afstand, je wordt er niet in meegezogen. En zoals de titel al 
weergeeft, waar rook is, is vuur. De rooklucht is duidelijk geschilderd. Ik vraag 
me af of de maker erbij was of niet?  
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Mw. Joke Maas 
Onze natuur in vuur en vlam 

Genomineerd  
 

  
 
 Soms een beetje slordig, maar toch een spannend ding. Spannend in het 
verschil tussen de ruw aangebrachte stukken en de meer harmonisch aange-
brachte lucht. Ook de tegenstelling tussen horizontaal en verticaal zorgt voor 
een zekere spanning. Kleur en de plaats van rood spelen een belangrijke rol. 
De bodem brandt en gloeit. 
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Dhr. Paul Arts 
Man of the match 

Genomineerd  
 

  
 
Goed gevonden! Slimme titel. Mooie verbeelding van ‘vuur’. Een intiem beeld. 
Het is een mooi, consistent volgehouden schilderij. De figuratie is licht en 
mooi toegepast. Krachtig en verfijnd tegelijk. De hand is niet anatomisch juist 
geschilderd, maar hij werkt wel. De expressie van het vuur is sterker dan het 
vuur zelf.  
Niet het vuur en de kracht van het vuur staan centraal, maar meer het koeste-
ren van het vuur, het beschermen. Dat geeft een extra laag. Ook fraai dat het 
vuur in de achtergrond terugkomt. Hoewel één kleur dominant is , is het ge-
heel rijk aan  diverse andere ondersteunende en contrasterende kleuren.  
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Mw. Jelske Smolders - Camps 
Gedrevenheid 
 

 

   
Wat zeker is, is dat de maker hier met een gedrevenheid te werk is gegaan. 
Dikke klodders zijn aangebracht, in het midden is er wat kleur gebruikt. Ik zie 
hier niet zozeer het thema vuur  als wel iemand die vurig te werk is gegaan. 
Het zijn geen gemakkelijke technieken om uit te voeren. Hoe behoud je een 
zekere controleerbaarheid of is het veelal het over laten aan het toeval wat 
ontstaat?  
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Mw. Maria van Dalen 
De zon komt op 

Genomineerd 

 
 
  
Met minimale, simpele middelen een maximaal beeld tot stand gebracht! 
Wonderlijk hoe zo’n bescheiden formaat een krachtig beeld kan oproepen. Er 
wordt veel gesuggereerd. Het is een fraai, sferisch doekje, sterk van kleur en 
handschrift. Het is met lef en speels gedaan! Een paar centrale vlakken die 
enorm gloedvol zijn. Er is juist niet geprobeerd een mooi plaatje neer te zet-
ten. 
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Mw. Tonneke Goossens 
De magie van vlammen 
 

 

 
 

Dit beeld roept bij mij dansende Afrikaanse vrouwen op. En dat is precies wat 
zo mooi is aan beelden die je krijgt bij het zien van springende vlammetjes in 
de kachel. Het doet iets met je verbeelding. Onder in het beeld lijkt het net 
een soort spiegeling, het kleurgebruik brengt me naar warme oorden. Warme 
blije mensfiguren. 
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Mw. Antoinette Vermee - Scheutjens 
Verwoesting 
 

  

Er zijn nog maar slechts vage beelden over, er is weggestoken, weggebrand. 
Wat ik zie is niet helemaal duidelijk, is het een brug in de verte, een gebouw 
wat neer gaat storten? Het is geen vers vuur meer, dit zijn de resten ervan. Je 
krijgt bijna een verloren gevoel, geen houvast.  
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Mw. Ilze Peters 
Peggy’s cove 

Genomineerd 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een andere, niet voor de hand lig-
gende benadering van vuur. Vuur, 
zonder dat de vuurtoren brandt. 
Spannend is ook de spiegeling, 
verdubbeling van de vuurtoren in 
het water. Door het contrast met 
het rustig ogende landschap wor-
den de harde kleuren van de lucht 
enigszins gedempt. 
Interessant qua formaat, Mooie 
evenwichtige compositie. Verfijnde 
nuances met name in de grijstinten. 
Goed gefocust op het vurige ka-
rakter.  
Consequent en verfijnd uitgevoerd. 
Mooi volgehouden handschrift. Per-
fecte techniek. Vakmanschap!  
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Mw. Jolanda van Hulst – van der Plas 
Vuurmensen 

  
 

  
Er duiken een hele hoop vuurmensen op, waar komen ze vandaag en waar 
gaan ze naartoe? Ze hebben geen identiteit, het lijkt alsof ze uit een grot zijn 
gekomen. Het is een familie zo te zien, ouderen en kinderen. Het thema vuur 
is hier als verbeelding gebruikt, want ik weet niet wat vuurmensen zijn. Ze zul-
len vast ergens wonen. Het kleurgebruik met zijn warme tinten en sommige 
vuurmensen geven licht. 
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Mw. Marian van den Berg 
“In het vuur van de wedstrijd” 

Genomineerd 

 

 
  
Een aandoenlijk schilderijtje. Bijna een illustratie. Maar een leuke invalshoek 
met betrekking tot het thema en niet voor de hand liggend uitgewerkt. Je ziet 
maar de helft van het strijdperk. Het volgt een eigenwijze ordening. Hoe kan 
het dat het touw rechts nog doorloopt? De compositie is rondom de drie dia-
gonalen opgebouwd. Schetsmatig, los uit het polsje gedaan.  
 



24 OK TOBER – 16 DECEMBER
Openingstijden expositie:

24 oktober t/m 6 november
Nieuwe Nobelaer Etten Leur • Anna van Berchemlaan 2 • Tijdens openingstijden van de bibliotheek

7 november t/m 20 november
Bibliotheek Veldhoven • Meiveld 2 • Tijdens openingstijden van de bibliotheek

21 november t/m 4 december
Bibliotheek Cuijk • Kaneelstraat 64 • Tijdens openingstijden van de bibliotheek

5 december t/m 16 december
Provinciehuis ’s-Hertogenbosch • Brabantlaan 1 • Tijdens kantooruren

16 december
Uitreiking van de prijzen in de Centrale hal van het Provinciehuis
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