
	  

21 november feestelijke bijeenkomst ‘Design for Function’
Uitreiking Paul Mijksenaar Award en Theatera!icheprijs

Op donderdag 21 november vindt de feestelijke bijeenkomst ‘Design for 
Function’ plaats in de Aula van de Universiteit van Amsterdam. Tijdens deze 
bijeenkomst worden twee prijzen uitgereikt die het functioneel design eren. 
Hiermee wil het Wim Crouwel Instituut, de organisator van ‘Design for 
Function’, laten zien dat design waar we op dagelijkse basis bijna achteloos 
langslopen, ook een plek in de spotlight verdient.

Tijdens 'Design for Function worden twee prijzen uitgereikt:
De Paul Mijksenaar Award, een oeuvreprijs voor functioneel design die in 2011 
voor het eerst is uitgereikt aan Edward N. Hines, de bedenker van de middenlijn 
op de weg. De prijs sluit aan bij het gedachtegoed van naamgever Paul Mijksenaar, 
wiens stichting zich richt op kennisoverdracht over functioneel design. De 
winnaar van 2013 wordt begin november bekendgemaakt.
De Mart.Spruijt Theatera!icheprijs, de prijs voor het best vormgegeven 
theatera!iche van het seizoen. De Theatera!icheprijs bestaat sinds 1992, en wordt 
op 21 november uitgereikt voor seizoen 2011-2012 en 2012-2013. De jury van dit jaar 
bestaat uit Karin Bloemen (theatermaker), Jan Pieter Ekker (grafisch vormgever 
en journalist), Jan van Toorn (grafisch vormgever), Madeleine van der Zwaan 
(directeur Koninklijk Theater Carré), Mathieu Lommen (conservator Grafische 
vormgeving Bijzondere Collecties), Warren Lee (Boekhandel Nijhof & Lee/ 
a!icheverzamelaar) en Hans van Keulen (conservator Uitvoerende kunsten en 
media Bijzondere Collecties). 

De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 21 november 2013 van 17.00 uur tot 18.00 
uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (Singel 411). Erna vindt een 
receptie plaats bij de Bijzondere Collecties op de Oude Turfmarkt 129, 
Amsterdam. 

Journalisten zijn van harte welkom om bij ‘Design for Function’ aanwezig te zijn, 
aanmelding is verplicht en kan via: Marleen Smit, communicatieadviseur 
Bijzondere Collecties, e.m.smit@uva.nl, (020) 525 60 42.

Voor meer informatie, beeldmateriaal en interviewverzoeken:

Marleen Smit, communicatieadviseur Bijzondere Collecties UvA, 
e.m.smit@uva.nl, (020) 525 6042. 

Jasper van den Broek, secretaris Stichting Paul Mijksenaar, 
foundation@mijksenaar.com, (020) 691 47 29.
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