Persbericht Den Haag, 1 juli 2019

Graduation Festival Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
Den Haag (KABK) 5 juli – 11 juli 2019
Van vrijdag 5 juli tot en met donderdag 11 juli nemen meer dan 200
internationale studenten Beeldende Kunsten en Vormgeving van de KABK het
academiegebouw aan de Prinsessegracht over. Tijdens het zevendaagse
‘Graduation Festival’ tonen zij hun afstudeerwerk verspreid over 10.000m2.
Bezoekers kunnen dagelijks deelnemen aan rondleidingen door de
tentoonstelling en de toegang is gratis.
Het festival toont het afstudeerwerk van de bacheloropleidingen: ArtScience,
Beeldende Kunst, Grafisch Ontwerpen, Interactive/Media/Design,
Interieurarchitectuur & Meubelontwerpen, Fotografie, Textiel & Mode en de
masteropleidingen Artistic Research, ArtScience, Industrial Design,
Interieurarchitectuur (INSIDE), Non Linear Narrative en TypeMedia.
Award Show
Op vrijdagmiddag 5 juli om 16.00 uur opent Pauline Krikke (Burgemeester van
Gemeente Den Haag) het Graduation Festival. Aansluitend vindt een
prijzenceremonie plaats waarin de academieprijzen worden uitgereikt en een aantal
prijzen die door een samenwerking met Haagse en landelijke partners mogelijk zijn
gemaakt. Nieuwkomer Waag Society reikt voor de eerste keer de Technology &
Society prijs uit. Stroom Den Haag reikt de aanmoedigingsprijs uit en de Heden Start
Prijs wordt dit jaar toegekend aan een student die een jaar lang zowel professionele
begeleiding van de prijsgevers krijgt als representatie op een Nederlandse
kunstbeurs. De Schuitema Stichting, de Jan Roëde Stichting en de Stichting tot Steun
hebben zich ook dit jaar weer met aanmoedigingsprijzen verbonden aan de
academie.
The Hague Contemporary Art Weekend
De tweede editie van The Hague Contemporary Art Weekend (THCAW) gaat van
start tijdens de special preview van het Graduation Festival, , die door wethouder van
Cultuur Robert van Asten wordt ingeluid. Na de opening vindt het openingsfeest van
de THCAW (mede georganiseerd door KABK-studenten) plaats bij PiP. Tijdens het
weekend openenen negentien musea, galeries, kunstenaarsinitiatieven en art spaces
hun deuren met een uitgebreid programma.
Openingstijden & praktische info
Vrijdag 5 juli: 16.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag 6 - donderdag 11 juli: 11.00 uur - 20.00 uur
Toegang is gratis
Prinsessegracht 4, Den Haag
Het Eindexamenfestival speelt zich af op één locatie. Om de gehele presentatie te
zien moet circa twee uur worden uitgetrokken. De KABK ligt op 3 minuten lopen van
station Den Haag Centraal.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie:
Voor meer informatie over het Eindexamenfestival, voor hoge resolutie beeldmateriaal of voor het
ontvangen van een Eindexamencatalogus, neemt u contact op met de afdeling Marketing en
Communicatie via Maria Dzodan: 070-3154729

