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Koning reikt Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 uit 

Zijne Majesteit de Koning reikt woensdagochtend 21 september de Koninklijke Prijs voor Vrije 

Schilderkunst 2022 uit in Koninklijk Paleis Amsterdam. Drie jonge kunstenaars worden 

onderscheiden en ontvangen elk een bedrag van 9.000 euro. Na de uitreiking opent de Koning de 

tentoonstelling waar werken van de winnaars en van de overige genomineerden te zien zijn.  

Dit jaar zonden 286 kunstenaars werken in. De jury, onder leiding van Paula van den Bosch, koos 

daaruit de volgende genomineerden: Kenneth Aidoo, Bo Bosk, Abul Hisham, Minne Kersten, Julia 

Kiryanova, Ralf Kokke, Mila Lanfermeijer, Shani Leseman, Fang Mij, Dion Rosina, W Rossen, Eva 

Spierenburg, Sara van Vliet, Lotte Wieringa, Iriée Zamblé. 

De Koninklijke Prijs is in 1871 door Koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije 

Schilderkunst. Na Koning Willem III is de Koninklijke Prijs uitgereikt door opeenvolgende 

staatshoofden en Koning Willem-Alexander zet deze traditie sinds 2013 voort. De prijs is bedoeld om 

jonge, talentvolle schilders aan te moedigen in hun werk als kunstenaar. In Nederland werkzame 

beeldende kunstenaars tot 35 jaar kunnen meedingen naar de prijs.  

De tentoonstelling is geopend voor publiek van vrijdag 23 september tot en met zondag 23 oktober. 

Kijk voor de openingstijden en tickets op de website van Koninklijk Paleis Amsterdam.   

================================================================================ 

Mededeling aan redacties (niet voor publicatie) 

 

Voorbezichtiging 

Voor schrijvende verslaggevers is voorbezichtiging mogelijk op dinsdag 20 september vanaf 15.00 

uur. Accreditatie is mogelijk tot uiterlijk  woensdag 14 september 9.00  uur per e-mail naar 

info@dkh.nl onder vermelding van naam, medium en functie.   

Aankomsttijd: dinsdag 20 september 15.00 uur 

Uitreiking 

Wilt u aanwezig zijn op de uitreiking? Accreditatie is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 16 september 9.00 

uur per e-mail naar accreditatie@minaz.nl onder vermelding van naam, medium en functie. 

Geaccrediteerde media ontvangen na sluiting van de accreditatie een programma met nadere 

informatie. Mocht uw accreditatieverzoek niet worden gehonoreerd, verzoeken we u ook niet 

aanwezig te zijn.  

Let op: er rust een embargo op het bekendmaken van de winnaars van de Koninklijke Prijs voor 

Vrije Schilderkunst 2022 tot woensdag 21 september 10.30 uur. 

Voor meer informatie over prijswinnaars en tentoonstelling 

Boudewijn Kooij (communicatie en marketing)    

http://www.paleisamsterdam.nl/
mailto:info@dkh.nl
mailto:accreditatie@minaz.nl


e-mail b.kooij@dkh.nl   (svp c.c. aan m.nanlohy@dkh.nl)    

tel.  06 - 1093 2165 
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Rijksvoorlichtingsdienst 
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