Museumtijdschrift geeft vervolg aan Tentoonstellingsprijs in 2021
Goed nieuws: vanwege groot succes vindt in 2021 voor de derde keer de verkiezing plaats van de
Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs. Het publiek stemt bij deze gelegenheid op zijn favoriete
tentoonstelling en bepaalt de winnaar. Het winnende museum krijgt een geldbedrag van 10.000 euro.
Onder normale omstandigheden had de verkiezing in 2020 plaatsgevonden. Gezien de
coronamaatregelen organiseert Museumtijdschrift de verkiezing nu in het najaar 2021. Vorig jaar kwam
het Drents Museum met de tentoonstelling Iran – bakermat van de beschaving als winnaar uit de bus.
Over de Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs
De Museumtijdschrift Tentoonstellingsprijs is een jaarlijkse publieksverkiezing voor de beste
tentoonstelling van het culturele jaar. De prijs is in 2018 gelanceerd ter gelegenheid van het 30-jarig
jubileum van Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland. De verkiezing zorgt voor
grotere betrokkenheid en geeft meer inzicht in de drijfveren van museumbezoekers.
De verkiezing is een samenwerking van Museumtijdschrift, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Vrije
Academie. Onder het stemmende publiek verloot SRC Reizen een reis voor twee personen.
Over Museumtijdschrift
Museumtijdschrift, het grootste kunsttijdschrift van Nederland, biedt een unieke mix uit het tentoonstellingsaanbod, van kunst en
fotografie tot erfgoed en design, en van vroeger tot nu. Bij elk nummer verschijnt als bijlage de meest complete tentoonstellingsagenda
van Nederland. www.museumtijdschrift.nl
Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen
en beurzen stimuleert het Cultuurfonds bijzondere initiatieven en talent. www.cultuurfonds.nl
Over de Vrije Academie
De Vrije Academie is al sinds 1990 het grootste landelijke onderwijsinstituut voor kunst en cultuur en maakt culturele kennis voor een zo
breed mogelijk publiek toegankelijk. www.vrijeacademie.nl
Over SRC Reizen
SRC Reizen is al 37 jaar dé reisorganisatie voor culturele reizen. Vakanties worden begeleid door de beste reisleiders en plaatselijke
gidsen. www.src-reizen.nl

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Niet voor publicatie
Voor meer informatie, rechtenvrij beeld en interviewverzoeken kunt u contact opnemen met:
Ilona van Leeuwen
Marketeer
038 - 467 3400
ivanleeuwen@museumtijdschrift.nl
www.museumtijdschrift.nl/tentoonstellingsprijs

