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Amsterdam, 15 april 2016

Veranderingen bij Inktspotprijs en Pers & Prent
Vandaag is de inzendtermijn gestart voor de Inktspotprijs 2016. Tot en met 1 juni
kunnen politiek tekenaars/cartoonisten elk 5 tekeningen insturen voor deze
prestigieuze prijs. Nieuw dit jaar is dat in principe iedereen mee kan doen – voorheen
kon dit slechts op uitnodiging. Het nieuwe bestuur van stichting Pers & Prent gaat in
meerdere opzichten een andere koers varen. Per vandaag is er ook een nieuw logo
(ontworpen door Len Munnik) en een nieuwe website.
In december 2015 werd de stichting Pers & Prent versterkt met de komst van twee nieuwe
bestuursleden: Saskia van Loenen (NRC) en Jean-Pierre Geelen (de Volkskrant). Deze
maand kwamen Serge Steijn (beeldend kunstenaar) en Eva Krook (werkzaam in de
marketingcommunicatie in met name de culturele sector) daar nog bij. Niels Beugeling
(voorzitter) heeft inmiddels afscheid genomen van Pers & Prent – het bestuur dankt hem
zeer voor zijn jarenlange inzet. Saskia van Loenen volgt hem op als voorzitter. Aldje
Bertrams zal de stichting na dit seizoen verlaten.
Het nieuwe bestuur gaat een andere koers varen. Per dit seizoen zijn de voorwaarden voor
tekenaars om mee te kunnen dingen naar de jaarlijkse Inktspotprijs aangepast. Voorheen
werden tekenaars persoonlijk uitgenodigd werk in te zenden; ook gold als voorwaarde dat
de tekenaar over een gerenommeerd papieren podium beschikte. Voortaan kan in principe
iedereen die politieke tekeningen of cartoons maakt zijn tekeningen inzenden – mits ze die
maar ergens publiceren. Dat kan echter ook een online podium zijn, zoals een blog.
Hiermee krijgt ook de jongere generatie de kans te laten zien wat zij in huis heeft op het
gebied van de politieke tekening en maken zij evenveel kans op het winnen van de
Inktspotprijs als de grote namen. Inzendingen moeten slaan op gebeurtenissen uit de
periode juni 2015 tot juni 2016. Insturen kan via de website.
Daarnaast wil de stichting Pers & Prent zichtbaarder worden en een nieuw, groter publiek
bereiken. Een modernere uitstraling was dan ook noodzakelijk. Per vandaag is er een
nieuwe website (www.persenprent.nl). Gelijktijdig wordt het nieuwe logo (de wesp en de
inktpot) gepresenteerd, ontworpen en getekend door Len Munnik.
De inzendtermijn voor de Inktspotprijs 2016 loopt van 15 april t/m 1 juni. De
prijsuitreiking zal plaatsvinden op dinsdag 27 september in Nieuwspoort. Elk jaar kiest een

wisselende jury de winnende tekening. Wie dit jaar de jury vormen wordt later
bekendgemaakt.
Stichting Pers & Prent houdt van de politieke tekening, zet zich in voor de vrijheid van
meningsuiting en geeft het vrije (teken)beeld een stem. Dit doet zij o.a. als organisator
van de jaarlijkse Inktspotprijs, de prijs voor de beste politieke tekening van het jaar.
Daarnaast organiseert Pers & Prent de expositie INKTSPOT met de 130 beste inzendingen.
Tevens geeft de stichting in samenwerking met uitgeverij Bas Lubberhuizen het boek
INKTSPOT uit, waarin alle geëxposeerde werken zijn opgenomen. Meer informatie op
www.persenprent.nl.
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