Informatie & Contactgegevens
Wilt u graag samenwerken met een van de kunstenaars uit
dit nummer of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met Kunstenaars & CO; bel naar 020 - 535 25 00 of mail
info@kunstenaarsenco.nl

Arthur Simonetti - DSM
www.artandorganisation.nl
Joeri van den Steenhoven
Kennisland
www.creativechallengecall.nl
www.nesta.org.uk
www.connectingconversations.nl
Creative Industry
www.ndsm.nl
www.inlaspalmas.nl
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Sandra Boer – Art Partner
www.art-partner.nl
www.house-of-initiatives.nl
HEMA
www.hema.nl
www.mediamatic.net/page/17367/en
Gerald van der Kaap
www.geraldvanderkaap.com
www.myspace.com/00kaap
www.torchgallery.com
Bedrijfscollecties
www.vbcn.nl
www.onk.nl
Sonja Ayal
www.sonjaayal.com
www.streetlab.nl
Vodafone
www.9straatjesrood.nl
Rogier Komproe
www.theaterhits.nl
Koninklijke Tichelaar Makkum
www.tichelaar.com
www.madmuseum.org
Sharon Geshiere
www.sharongeschiere.com
www.sharongeschiere.blogspot.com
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Creative co-makership
www.blob.hku.nl
www.cmkbu.nl/p/11/69/Kunstgras
www.collectiearnhem.nl
www.minorquirk.wdka.nl
www.creativecomakership.nl
Anna Kirah
www.kirahconsult.com
www.research.nokia.com
www.janchipchase.com
Creativity2Business
www.creativity2business.nl
Lonneke Gordijn & Ralph Nauta
www.designdrift.nl
Restruimte
www.sparespace.org
www.nieuwegarde.nl
www.restruimte.nl
Social Design
www.utrechtmanifest.nl
www.socialdesignsite.com
www.treehugger.com
One laptop per child project
www.laptop.org
Crop coffee
www.studiowouterhaarsma.nl
Expodium
www.expodium.nl
Let’s Cradle bureaustoel
www.mymiller.nl
www.duurzaamheid.nl/c2c
CMYK lamp
www.daandehaandesign.nl
www.qreamteam.nl

Impulsprijs
Stichting DOEN en ING hebben een nieuwe award
gelanceerd: de Impulsprijs. Deze award is bedoeld
voor een project of initiatief dat een succesvolle
samenwerking laat zien tussen de culturele en de
economische sector. De Impulsprijs heeft als doel
de samenwerking tussen de kunst & cultuursector
en de economische sector te stimuleren. Innovatie in de samenwerking staat centraal. Onder
het motto ‘goed voorbeeld doet volgen’ reikten
DOEN en ING de Impulsprijs uit op het Nationaal
Cultuurbal.
Stichting DOEN en ING
DOEN en ING zijn al geruime tijd als katalysator
betrokken bij diverse initiatieven die de samenwerking tussen de culturele sector en het bedrijfsleven
stimuleren. Zo is ING met de stichting Premsela
en Gemeente Amsterdam oprichter van ‘Platform
21: Design, Fashion en Creation’, maar o.a. ook
hoofdsponsor van het Rijksmuseum en Koninklijk
Concertgebouw Orkest. DOEN ondersteunde met
de bijdrage van de BankGiro Loterij al ruim twintig
initiatieven op het gebied van stimulans tussen de
cultuur- en economiewereld.
Winnaar 2008, Art Partner met Watson
Wyatt en Daan Spruijt
De jury van de Impulsprijs 2008 was onder de
indruk van het vernieuwende karakter van een Art
Partner-project. Het project dat met 10.000 euro
werd beloond is de samenwerking tussen videokunstenaar Daan Spruijt en adviesbureau Watson
Wyatt voor de ‘innovatieve benadering van arbeidsmarktcommunicatie’. Watson Wyatt is altijd
op zoek naar de schaars gezaaide goede studenten
econometrie, actuariaat en toegepaste wiskunde.
Daan Spruijt werkt aan de film A Contemporary
Adaptation, waarbij hij ingewikkelde wiskundige
formules nodig heeft. Op studentendagen kunnen
studenten in workshops met Daan hun wiskundige talenten op een originele manier inzetten en
zo tegelijkertijd laten zien wat ze in huis hebben.
Sandra Boer van Art Partner: “Daan refereert in
zijn film aan relaties tussen mensen, maar ook aan
internet en games. Hij is een generatiegenoot van
de studenten, dat spreekt aan. Het belang van de
Impulsprijs is voor ons de erkenning. Niet alleen
voor het project zelf, maar voor het denken over de
inzet van kunstenaars bij relevante vraagstukken.
Hiermee kunnen we nog beter laten zien wat de
potentiële kracht van deze projecten is.”
Zie ook het interview met Sandra Boer op pagina
18 van dit magazine.
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