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Nominatie verkiezing 

 

(Bestenaar Jan Teunissen voor het genomineerde schilderij). 
Uit ca. 1000 inzendingen koos een vakjury 50 schilderijen welke gaan meedingen naar de felbegeerde titel 
“Schilderij van het jaar”. Een van de geselecteerde werken is het schilderij “Stilleven met vaas uit Indus 
Valley” van de Beste kunstschilder Jan Teunissen.  

De verkiezing “Schilderij van het jaar” wordt jaarlijks georganiseerd door NABK (Nationale Assiociatie voor 
Beeldend Kunstenaars), verreweg de grootste en meest actieve organisatie die zich inzet voor àlle Nederlandse 
beeldend kunstenaars.  

Gedurende de maand november worden er uit de 50 genomineerde schilderijen 13 finalisten gekozen van waaruit 
begin december door een vakjury een winnaar wordt gekozen. Zeven van deze 13 finalisten zijn de hoogst 
scorende schilderijen uit de 50 genomineerden. De overige 6 finalisten worden via internet gekozen door het 
publiek. Ook u kunt dus meebepalen of het schilderij van Jan Teunissen tot een van de finalisten gaat behoren. 
De 13 verkozen schilderijen worden komend voorjaar gedurende twee maanden tentoongesteld in Museum Jan 
van der Togt in Amstelveen en reizen daarna af voor een expositie naar Kunstforum Würth in Turnhout (B). De 
uiteindelijke winnaar ontvangt bovendien een geldprijs. 

Het werk van Jan Teunissen geniet de laatste tijd meer en meer aandacht. Begin dit jaar hing zijn schilderij 
“Beatrix” gedurende enkele maanden in een expositie in het prestigieuze Hotel Pulitzer in Amsterdam. Daarna is 
dit schilderij verworven door Het Beatrix-college in Tilburg en hangt als blijvende herinnering aan de opening van 
het nieuwe leshuis in de aula van dit college. Begin dit jaar was er een succesvolle expositie van Jan Teunissen 
met enkele collega-kunstenaars in het Oude Kerkje in Middelbeers. In de maand oktober wist de redactie van het 
bekende TV-programma “Een Vandaag” onze dorpsgenoot te vinden voor zijn medewerking aan een discussie 
over  het schilderij met de zonnebloemen van van Gogh. 
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