Persbericht Den Haag, 23 juni 2017
Eindexamenfestival Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) 30 juni - 6 juli 2017
Van vrijdag 30 juni tot en met donderdag 6 juli presenteren circa 200 internationale studenten Beeldende
Kunsten en Vormgeving van de KABK hun eindexamenwerk tijdens een festival met tentoonstellingen,
performances, filmvertoningen en een voetbaltoernooi met We are Here FC. Bezoekers kunnen dagelijks
deelnemen aan rondleidingen door de tentoonstelling. Het festival vindt plaats in het academiegebouw aan de
Prinsessegracht 4 in Den Haag. 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, Interieurarchitectuur (INSIDE), Type and Media en de
Postgraduate Course Industrial Design.
Award Show
Op vrijdagmiddag 30 juni om 16.00 uur opent Sam Hermans (Directeur Stedelijk Onderwijs en Jeugdbeleid van
de Gemeente Den Haag) het festival. Aansluitend vindt een prijzenceremonie plaats waarin de academieprijzen
worden uitgereikt en een aantal prijzen die door een samenwerking met Haagse partners mogelijk zijn gemaakt.
Stroom Den Haag reikt de Aanmoedigingsprijs uit en de Heden Start Prijs wordt dit jaar in samenwerking met GMW
advocaten toegekend aan een student die zowel een jaar lang 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.
Royal Super Cup 2017
Op zondag 2 juli vindt van 13.30 uur tot 17.30 uur het eendaagse voetbaltoernooi ‘Royal Super Cup 2017’ plaats op de
binnenplaats van de academie. De teams bestaan uit studenten, docenten, alumni van de KABK en spelers van We
Are Here FC– een groep uitgeprocedeerde vluchtelingen. De voetbalcompetitie komt voort uit een afstudeerwerk
van een fotografiestudent.
Fashion Show
Op 17 juni 2017 presenteerden eindexamenstudenten Textiel & Mode hun werk tijdens twee uitverkochte
modeshows in de Electriciteitsfabriek in Den Haag. Tijdens het Eindexamenfestival presenteren zij opnieuw hun
collecties aan het publiek. www.kabk.nl/show4exposed
Catalogus
Tijdens het festival wordt de eindexamencatalogus verkocht voor €10,00.
Openingstijden & praktische info
Vrijdag 30 juni: 16.00 uur – 21.00 uur
Zaterdag 1- donderdag 6 juli: 11.00 uur - 20.00 uur
Toegang is gratis
Prinsessegracht 4, Den Haag
Festivalprogramma
Facebook
Instagram
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.

Graduation Festival 2017

30 June – 06 July ‘17

Open from 11:00 – 20:00

