
EDITIE BEELDENDE KUNST

Eindverslag Rijswijk Talent Award 2020
 

maart 2021

Trias, Centrum voor de Kunsten • Cor Ruysstraat 2, 2284 XL Rijswijk • 070-396 9266 • trias@stichting-trias.nl



Van inspiratie naar idee 
 
Sinds 2017 organiseert Trias, Centrum voor de Kunsten, in samen- 
werking met lokale culturele organisaties, de Rijswijk Talent Award 
voor Podiumkunsten. Na drie achtereenvolgende jaren deze 
talenten een podium te hebben gegeven, was het tijd om te 
focussen op een andere kunstvorm: de beeldende kunst. 

In Rijswijk zijn veel verenigingen voor amateurkunstenaars. Voor 
hen, maar ook voor individuele creatievelingen die niet verenigd 
zijn, wilden we een mogelijk bieden om hun kunst aan een groter 
publiek te laten zien. Het doel van de Rijswijk Talent Award is:

• Meer aandacht voor amateurkunstenaars
• Talentontwikkeling te stimuleren 
• Talenten een ‘podium’ bieden 
• Mogelijkheid bieden andere kunstenaars te ontmoeten 
• Feedback te krijgen van een vakjury
• Ervaring te krijgen in het exposeren en presenteren van hun   
   werk
 

Duurzaam project
 
Achteraf kwam het, gezien de Coronacrisis, goed uit dat we na drie 
jaar switchten van podiumkunsten naar beeldende kunst. Alsof 
het zo had moeten zijn. De echte reden is dat we de Rijswijk Talent 
Award duurzaam willen maken. Ieder jaar hetzelfde doen put deze 
talentenjacht te snel uit. Het steven is om jaarlijks te wisselen van 
kunstvorm.
 

Veel animo
 
Vanaf juli 2020 begonnen we actief te werven. We zochten talent 
vanaf 8 jaar op het gebied van schilderen, tekenen, grafiek, fotogra-
fie, video, sculpturen, installatiekunst of fashion design. Uiteindelijk 
schreven 83 mensen zich in, variërend van 8 tot 83 jaar. Aanmelden 
kon tot uiterlijk 11 oktober 2020.

“Zo’n evenement kan belangrijk zijn
voor amateurs, zo kun je laten zien wat je 
maakt en ook zien wat anderen maken!”

 
Anneke van Veen

genomineerde kunstenaar

Pop-Up Expo bezoeker bekijkt het kunstwerk ‘The Green House’ van 
genomineerde kunstenaar Valerie Coesmans



Organisatie 
 
De organisatie was in handen van Trias, Centrum voor de Kunsten 
i.s.m. Museum Rijswijk. Daarnaast waren diverse lokale kunst- 
organisaties aangehaakt bij het project en actief aan het werven  
binnen hun eigen geledingen, waaronder: 
 
• Atelier Juliette van Bavel     
• Bibliotheek aan de Vliet
• Club Te Werve; schilder en tekenclub  
• Fotoclub F70
• Fotoclub F22      
• Kasias Photo Art
• Rijswijkse Video-Computer Vereniging  
• Schilderclub in de Prins Bernard flat

Daarnaast werkten we samen met:
• Amateurpalet      
• Artifac
• de Broodfabriek     
• Brugman Art
• Fotoclub Rijswijk     
• Freestyle Paintbar
• Fotograaf Maurits van Hout    
• Fotografiewinkel Ben Holland
• Beeldend kunstenaar Mildred Valkonet   
• Kunstgebouw
• Nationaal Atelier     
• Rijswijks Lyceum
• Stanislascollege Rijswijk    
• Nationale Associatie voor Beeldend Kunstenaars 

Mediapartner was ook dit jaar Rijswijk TV.

Thema 
 
Alle amateurkunstenaars werd gevraagd werk in te leveren dat te 
maken had met het thema ‘Thuis’. Dit was hetzelfde thema van de 
Papier Biënnale in Museum Rijswijk (te zien van 28 juni t/m 15 
november 2020). Heel toepasselijk in deze coronatijd!

Pop-Up Expositie in leegstaand winkelpand 

Uit de ruim 80 inzendingen werd een selectie gemaakt van 20  
genomineerde kunstenaars, variërend van schilderijen tot beeld-
houwwerken en van fashion design tot videokunst. Zij exposeerden 
hun werk op zaterdag 31 oktober en zondag 1 november in een 
leegstaande winkelpand. 

Van het begin af aan wilden we met dit project beeldende kunst 
van amateurkunstenaars laagdrempelig onder de aandacht 
brengen. In een openbare ruimte, zonder entreegeld, waar 
iedereen makkelijk binnen kon lopen. De keuze was snel gemaakt 
om te kiezen voor een leegstaand winkelpand in winkelcentrum In 
de Bogaard. Door de samenwerking met dit winkelcentrum 
konden we terecht in een voormalig pand van Op=Op Voordeel-
shop. Een ruimte van zo’n 32 bij 12 meter. Groot genoeg om de 
kunstwerken te tonen en voldoende afstand voor bezoekers en 
deelnemers te waarborgen.  

Aan de deur kreeg iedere bezoeker een blokwitter/kwast mee, 
zodat het aantal mensen in de ruimte gecontroleerd werd tot 
maximaal 30 bezoekers.

Het werd een groot publiekssucces. Maar liefst 532 bezoekers 
bezochten de Pop-Up Expo. Alle bezoekers konden een publiek-
stem uitbrengen, middels een speciaal stemformulier. De publieks-
winnaar werd Saskia Nelissen, met een digitaal kunstwerk.

Vanaf 31 oktober, bij de start van de expo in winkelcentrum In de 
Bogaard tot 8 november kon iedereen via onze eigen website ook 
een publieksstem online uitbrengen op één van de 20 kunstwer-
ken. Ook dat werd massaal gedaan. Er kwamen 4.157 stemmen 
binnen.



“Dit is een goede manier om kunst 
onder de aandacht te brengen, op 

een laagdrempelige manier.” 
 

Saskia Nelissen
publiekswinnaar Pop-Up Expo

De Pop-Up Expo ruimte in winkelcentrum in de Bogaard



Kunstroute in Winkelcentrum Oud Rijswijk 
 
Na de Pop-Up Expo verhuisden alle kunstwerken op 3 november 
naar 15 winkels in winkelcentrum Oud Rijswijk. In eerste instantie 
waren de werken te zien t/m vrijdag 13 december. Die periode werd 
verlengd tot 20 december, vanwege de gedeeltelijke lockdown.  
 
De winkeliers werkten graag mee om de kunst onder de aandacht 
te brengen van een groter publiek. Voor de winkels zelf, aan de 
hand van posts via social media, een leuke manier om extra onder 
de aandacht te komen van het winkelend publiek. Het was 
duidelijk een welkome afwisseling om hieraan mee te doen, naast 
alle Corona-perikelen.

Alle kunstenaars én winkeliers waren enthousiast over deze 
kunstroute door het oude centrum van Rijswijk. Er werd zelfs een 
speciale folder ontwikkeld, zodat het winkelend publiek een route 
kon maken kan alle plekken waar de kunstwerken hingen.
Deze folder is te zien in de bijlage.

 
“Het was de eerste keer dat ik 

meedeed aan een wedstrijd met schilderen.” 
 

Angelina Arkesteijn
publiekswinnaar online

Kunstwerk in de etalage van een winkel

In de etalages was informatie te lezen over het kunstwerk en de 
maker. Daarnaast hing een algemene toelichting over het project 
met een QR-code. Na het scannen van de QR-code werd je 
verwezen naar een stempagina op de website van RTA, om je stem 
uit te brengen op je favoriete kunstwerk.  
 
Op deze manier genereerden we nog meer exposure voor en 
betrokkenheid bij het project. Uiteindelijk werden 4.157 stemmen 
uitgebracht. Waarvan 687 op Angelina (12 jaar) en 686 op Juliette 
(10 jaar). Door het minimale verschil kozen we voor twee publieks-
winnaars Online. 

De drie publiekswinnaars op de foto in het centrum van Oud Rijswijk



“Ik kreeg een heleboel waardering. 
Dat is inspirerend om door te gaan 
en andere dingen uit te proberen.” 

 
Matthijs Zwinderman

winnaar Rijswijk Talent Award 2020

Finaleweekend en bekendmaking winnaar 
 
Door de Corona-maatregelen moest ook Museum Rijswijk haar 
deuren tijdelijk sluiten. Precies in die periode was het finale- 
weekend gepland. Deze werd verschoven naar zaterdag 12 en 
zondag 13 december.

Onder toeziend oog van de jury werd op zondag de 13e de winnaar 
bekend gemaakt door wethouder cultuur Johanna Besteman. 
Videokunstenaar Matthijs Zwinderman werd verkozen tot beste 
amateurkunstenaar van Rijswijk. Daarmee verdiende hij, naast de 
trofee, € 500,- aan prijzengeld, in te zetten voor verdere 
talentontwikkeling.

Matthijs Zwinderman, winnaar Rijswijk Talent Award 2020,  
maakte een videokunstwerk uit bijna 250 foto’s van zijn thuis. Deze 
foto’s had hij met computeralgoritmes samengevoegd tot een 
droomachtige video. 

Een gedeelte uit het juryrapport: “De jury koos voor zijn werk,  
omdat deze videokunst van een dusdanige kwaliteit is, dat het de 
term amateurkunst overstijgt. De wijze waarop Matthijs het thema 
‘thuis’ vormgeeft in deze uitwerking en met deze middelen  
toont een enorm talent en creatief inzicht. Het werk is origineel, 
intelligent, aantrekkelijk en blijft intrigeren”.

Winnaar Rijswijk Talent Award 2020: Matthijs Zwinderman



Workshops voor finalisten en publiekswinnaars 
 
Zowel de drie finalisten als de drie publiekswinnaars krijgen een 
workshop aangeboden onder leiding van een professional.  
Daarmee worden ze verder geholpen in hun talentontwikkeling en 
krijgen feedback op hun werk als (amateur)kunstenaar. Deze  
workshops moeten nog plaats vinden.

Jury  
 
De jury bestond uit:
• Arnoud van Aalst, directeur van Museum Rijswijk (juryvoorzitter)
• Leontien Apekrom, docent beeldende vorming
• Eva Willems, Master of Arts Kunstgeschiedenis en eigen bureau 
We Want Art

De voorzitter was ook betrokken bij de voorselectie van de ruim 80 
inzendingen. Tijdens de Pop-Up Expo op zondag 1 november  
hebben álle drie de juryleden met de 20 genomineerden  
gesproken over hun werk. Een enkeling werd telefonisch  
besproken vanwege corona, maar met de meesten vond het  
gesprek in de tentoonstellingsruimte plaats. De drie finalisten 
kregen allen, tijdens het finalemoment in Museum Rijswijk, een 
juryrapport met feedback op hun werk.

“De gesprekken met de jury waren  
erg inzichtelijk. Ik heb mijn kunstwerk niet  
aangepast aan de hand van de feedback,  

maar ik heb wel een beter begrip  
gekregen over mijn kunstwerk:  

waarom ik het heb gemaakt, aan  
welke andere kunst het relateert en 

hoe anderen het kunstwerk interpreteren.” 
 

Reactie van een genomineerde

Wethouder Cultuur Johanna Besteman maakte op zondag 13 december in  
Museum Rijswijk bekend wie de winnaar werd, in het decor van de Britse  
kunstenaar Ian Berry, die virtuoze collages maakt van denim.



Betaalde publiciteitsmiddelen 

Naast de publiciteit die we genereerden via onze mediapartner 
Rijswijk TV, hebben we diverse anderen communicatiemiddelen 
t.b.v. promotie ingezet.

Website
Voor deze editie hebben we gebruik gemaakt van een compleet 
nieuwe website en huisstijl. De vele beelden, heldere teksten en 
groot lettertype, evenals het kleurgebruik zorgden voor een grote  
verbetering t.o.v. de vorige versie. De vorige website betrof de drie 
edities van de Rijswijk Talent Award voor Podiumkunsten (2017 t/m 
2019). Ook werkten we met een nieuw logo, die appelleerde aan 
beeldende kunst. 

De website gaf algemene informatie over het project en een 
toelichting op de verschillende disciplines van beeldende kunst. 
Daarnaast was het inschrijfformulier te vinden en een Q&A.
 
Ook was via deze site later een pagina ingericht om publieks- 
stemmen online te kunnen geven en werden er foto’s geplaatst van 
de Pop-Up Expo, de Kunstroute bij de winkels in Oud Rijswijk en de 
finale in Museum Rijswijk. De website trok 4.456 bezoekers.  
 
Flyers 
We willen met de Rijswijk Talent Award een breed publiek  
aanspreken. Van jong tot oud en vanuit de verschillende  
interessegebieden waar de amateurkunstenaars mee bezig zijn 
(zoals fotografie, schilderen, beeldhouwen etc). 

Om die verschillende doelgroepen zo goed mogelijk aan te  
spreken, hebben we verschillende covers ontworpen voor de flyers, 
die we digitaal verstuurden. De fotografieclub kreeg een voorzijde 
waarin je duidelijk een fototoestel zag en de schilderclub zag een 
schilder aan het werk. Ook voor de diverse leeftijden hebben we 
verschillende uitstralingen ontworpen. 

Voor het hardcopy drukwerk maakten we gebruik van één  
algemene flyer die alle verschillende disciplines liet zien waaraan 
men mee kon doen. Deze werd verspreid op scholen, via alle  
kunst- en cultuurverenigingen, buurthuizen, bibliotheek etc.

Extra expositie geannuleerd 

De 3 finalisten en publiekswinnaars zouden ook exposeren tijdens 
het Creaweekend in de Broodfabriek, op 20, 21 & 22 november. 
Helaas werd deze expositie vanwege Coronamaatregelen  
geannuleerd, omdat de Broodfabriek moest sluiten.

Vrije publiciteit
De publiciteit rond de Rijswijk Talent Award is vanaf de start, 4 jaar 
geleden, opgezet met mediapartner Rijswijk TV. Ook dit jaar  
zorgden zij voor diverse filmpjes over de deelnemers, die werden 
opgenomen in Museum Rijswijk. En ze brachten met draaiende  
camera het goede nieuws bij de drie finalisten. Dat leverde  
spontane reacties en unieke content op. Ook filmden zij de drie 
publiekswinnaars. 
 
Hieronder de link naar de diverse filmpjes van Rijswijk TV: 
• Algemene promo 
• Interview met Deelnemer
• Interview met Deelnemer 
• Bekendmaking finalisten 
• Interview met de winnaar

Met betrekking tot vrije publiciteit hebben we veel aandacht 
gekregen via de lokale media Groot Rijswijk en het Rijswijks 
Dagblad. Ook hadden we een telefonisch interview op zaterdag  
31 oktober bij Omroep West, zodat we de Pop-Up Expo konden 
promoten. Er verschenen 48 verschillende publicaties in kranten, 
op websites en via de radio. 

Zie bijlage voor een totaaloverzicht van alle vrije publiciteit. 

https://www.youtube.com/watch?v=d3fGZYX8JFk
https://www.facebook.com/watch/?v=777569649471430
https://www.facebook.com/watch/?v=2153270204817196
https://www.facebook.com/watch/?v=1511822822357470
https://rijswijk.tv/video-mathhijs-zwinderman-wint-rijswijk-talent-award-2020/


Affiches 
We hebben A3-affiches (formaat 30 x 42 cm) gedrukt, voor versprei-
ding bij winkels en via de samenwerkingspartners.
Daarnaast A0-affiches (formaat 83 x 118 cm), voor aankleding van 
de Pop-Up Exporuimte, A0-klapborden voor buiten en een speciaal 
A0-affiche met vermelding van sponsoren en fondsen in de Pop-
Up Expo en Museum Rijswijk.

Roll-up banners
Deze banners zorgden voor extra attentiewaarde en konden we 
goed gebruiken op de diverse locaties (bij Trias, de Pop-Up Expo en 
het Museum) 

Social media (betaald en onbetaald)
Er zijn 71 posts en 4 advertenties geplaatst via Facebook. De posts 
behaalde een bereik van 64.644 en de betaalde advertenties een 
bereik van 8.257. Via Instagram was het bereik 7.267. Er zijn in totaal 
13 verschillende filmpjes gemaakt ter promotie. Zowel door Rijswijk 
TV, deelnemers en partners en onszelf.

Een weergave van de publiciteitsmiddelen staan in de bijlage.

 

‘‘De Rijswijk Talent Award is belangrijk
voor amateurkunstenaars voor de 

motivatie, de uitdaging, de bekendheid
en de indicatie van je eigen talent.”

 
Gijs Rijsdijk

genomineerde kunstenaar

Nieuwe website rijswijktalentaward.nl

Roll-up banner

Voorzijde A5 flyer

Instagram visual



Slotconclusies 
 
Voor de deelnemende kunstenaars is deelname aan de Rijswijk 
Talent Award zeer waardevol geweest. Onderstaande feedback  
kregen we van hen terug n.a.v. een enquête: 

• Voor velen de eerste keer dat ze meededen aan een wedstrijd.
• Iedereen voelde zich uitgedaagd om hun talent te laten zien.
• Het gaf zelfvertrouwen dat ze tot de beste 20 kunstenaars  
    werden verkozen.
• Het was een kans om te exposeren, aangezien die mogelijkheden    
    schaars zijn.
• Het leverde hen PR op en netwerkmogelijkheden.
• Gaf waardering en motivatie om door te gaan met hun talent. 
• Een belangrijke afleiding in Coronatijd om hiermee bezig te zijn.
• Ze werden gestimuleerd iets te maken rond het thema ‘Thuis’,    
   dat gaf extra inspiratie.
• Bracht willekeurige bezoekers aan het winkelcentrum in contact  
   met beeldende kunst
• Gaf winkelend publiek in Oud Rijswijk een verrassende blik op  
   lokale kunstenaars.

Conclusie: Het is voor de kunstenaars belangrijk om te laten zien 
wat je maakt, voor de waardering en aandacht die je krijgt en om 
nieuwe inspiratie op te doen.

We zijn ervan overtuigd dat we de kunstenaars een stapje verder 
hebben geholpen in hun talentontwikkeling. Alle kunstenaars 
waren heel blij met de expositie In de Bogaard én bij de winkels. 
Ze kregen veel reacties op hun kunstwerk, veelal van vrienden en 
familie, maar ook van onbekenden.

Daarnaast hebben we beeldende kunst van lokale amateurs onder 
de aandacht gebracht bij vele mensen die daar normaal niet snel 
mee in aanraking komen. Dat bleek uit de reacties van bezoekers 
bij de Pop-Up Expo. We moesten vele voor de deur overtuigen om 
een kijkje binnen te gaan nemen. Maar eenmaal binnen geweest 
kregen we eigenlijk alleen maar enthousiaste reacties over de 
diversiteit en het niveau van het werk.

“Kunsteducatie moet gestimuleerd
worden, omdat dit een belangrijke

bijdrage is aan de algemene kennis 
en creativiteit van inwoners.”

 
Danny van Dam

genomineerde kunstenaar

De Pop-Up Expo ruimte in winkelcentrum In de Bogaard



De toekomst  

Met deze editie van de Rijswijk Talent Award hebben we bewezen 
dat er veel animo is onder amateurkunstenaars om mee te doen 
aan een dergelijke talentenjacht en dat er veel talent in Rijswijk 
rondloopt. Om de twee jaar willen we deze editie organiseren, i.s.m. 
Museum Rijswijk als hoofdpartner en de vele lokale kunst- 
verenigingen.

83 deelnemers voorronde 
20 genomineerden

1 finalist

3 finalisten
3 publiekswinnaars

532 bezoekers bij Pop-Up Expo

486 geldige stemformulieren bij Pop-Up Expo
4.157 stemmen online

64.644 Facebook bereik, 4.872 engagements 
8.257 betaalde facebook bereik 
7.267 Instagram bereik, 822 likes op posts, 731 video weergaven

3 ondersteunende fondsen

“Ik kreeg meer exposure en kwam dankzij 
RTA in contact met journalisten en 

professionals.”
 

Aryewinder Bhagirath
genomineerde kunstenaar én vrijwilliger

Ondersteunende partijen 

De Rijswijk Talent Award werd mogelijk gemaakt door fondsen: 
• Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid Holland
• Stichting Zabawas 
• Stimuleringsfonds Rabobank 
 
En 10 sponsoren, te weten:
• Rotaryclub Rijswijk
• Hartevelt Assurantiën BV
• BoekestijnKester en partners 
• Van Oosterom & Verhagen Hypotheek en Assurantieadviseurs
• Winkelcentrum Oud Rijswijk (SWHR)
• Computerplan
• Charistar
• UTS Van der Geest verhuizingen
• De Beeldhouwwinkel
• Freestyle Paintbar- Vrolijk Atteljee

Statistieken

Aryewinder Bhagirath, genomineerde kunstenaar én vrijwilliger, geeft uitleg 
aan een bezoeker tijdens de Pop-Up Expo 

4.456 website bezoekers, 7.108 sessies

48 publicaties via kranten, website, radio, waarvan 13 video’s

10 sponsoren



Bijlage Publiciteitsmiddelen 
 
- Digitale flyers 
 
- Homepage rijswijktalentaward.nl       

- Social media         
  Stories voor Instagram en Facebook
  Tijdlijn video’s & visuals Instagram en Facebook      

- Posters en flyers          
  Brochure Kunstroute Winkelcentrum Oud Rijswijk
  A5 flyer algemeen (voor-en achterzijde)      
  A3 poster Pop-Up Expo  
  A0 poster kom binnen 
  A0 poster sponsoren

- Roll-up banner 

- Stemformulier Pop-Up Expo  

- A5 info-flyer Pop-Up Expo  

- Prijs voor winnaar Rijswijk Talent Award 

- Videoportretten door Rijswijk.TV

Digitale flyers

Digitale flyer gericht op 
video- en fotografie

Digitale flyer gericht op 
kinderen en tekenkunst

Digitale flyer gericht op 
grafiek en ouderen

Digitale flyer gericht op 
jongeren en Fashion  

Design

Digitale flyer gericht op 
schilderkunst

Digitale flyer gericht op 
jongeren en 3D kunst



Publiciteitsmiddelen

A5 flyer - voorzijdeBrochure Kunstroute Winkelcentrum Oud Rijswijk A5 flyer - achterzijde Roll-up banner

Homepage rijswijktalentaward.nl Stories voor Instagram 
en Facebook

Tijdlijn video’s & visuals Instagram 
& facebook



De Pop-Up Expo Ruimte In de Bogaard, 
duidelijk herkenbaar aan de buitenzijde 

Prijs voor winnaar Rijswijk 
Talent Award

A0 poster Pop-Up Expo kom binnenA3 poster Pop-Up Expo A0 poster sponsoren

Stemfomulier Pop-Up Expo A5 info-flyer Pop-Up Expo
en Kunstroute

Video portretten door Rijswijk.TV



Aandacht in de media – Rijswijk Talent Award 
2020 
 
Website Rijswijk Talent Award
Facebook Rijswijk Talent Award
Website Stichting Trias
Website Ik Toon
Rijswijks Dagblad, 3 juli 2020
Midvliet Radio, 7 juli 2020
Groot-Rijswijk, 10 juli 2020
VIDEO Rijswijk Talent Award, 16 juli 2020 – Oproep door kunstenaar 
Papier Biënnale
Rijswijk TV, 22 juli 2020
Nationaal Atelier, 24 juli
Groot Rijswijk, 3 september 2020
Museum Rijswijk, 4 september 2020 
Bibliotheek aan de Vliet, 16 september 2020
Oproep door Arnoud van Aalst
Oproep door deelnemer Aryewinder Bhagirath
Oproep door deelnemer Emil Matulewicz
Oproep door deelnemer de heer van Pouderoijen 
Oproep door deelnemer Ton Kelder
Gemeente Rijswijk, 18 september 2020
Drimble, 20 september 2020
Oproep door Linda Vrolijk van Freestyle Paintbar/Atteljee Vrolijk, 1 okto-
ber 2020
Interview met deelnemer Tristan Vos voor Rijswijk TV, 6 oktober 2020
Rijswijk TV, 7 oktober 2020
VIDEO Rijswijk TV, 14 oktober 2020, algemene promo door Rijswijk TV
VIDEO Rijswijk TV, 14 oktober 2020 - Interview met deelnemer Negar 
Rashidi voor Rijswijk TV
Rijswijks Dagblad, 16 oktober 2020
Creaweekend.nl, 23 oktober 2020
Rijswijks Dagblad, 27 oktober 2020
Drimble, 27 oktober 2020
Facebook Rijswijk Talent Award, 31 oktober
RADIO Uitzending Omroep West, 31 oktober, tijdslot 21.07-26.22 u.
Rijswijks Dagblad, 3 november 2020
Groot Rijswijk, 4 november 2020
Groot Rijswijk, 6 november 2020

Groot Rijswijk, 6 november 2020 (FB)
Rijswijks Dagblad, 6 november 2020
Drimble, 13 november 2020
Rijswijks Dagblad, 13 november 2020
Groot Rijswijk, 13 november 2020
VIDEO: Facebook Rijswijk Talent Award, 17 november – Interview twee 
publiekswinnaars Online
VIDEO: Facebook Rijswijk Talent Award, 17 november – Interview pu-
bliekswinnaar 
VIDEO: Rijswijk TV, 24 november 2020 – bekendmaking finalisten
Groot Rijswijk, 26 november 2020
Rijswijks Dagblad, 26 november 2020
Streekblad Zoetermeer, 26 november 2020
Groot Rijswijk, 14 december 2020
Rijswijks Dagblad, 14 december 2020
Twitter Rijswijk Talent Award
VIDEO Rijswijk TV, 14 december 2020 -Video met winnaar Matthijs 
Zwinderman 

https://rijswijktalentaward.nl/
https://www.facebook.com/Rijswijktalentaward/
https://stichting-trias.nl/rijswijk-talent-award
https://iktoon.nl/agenda/rijswijk-talent-award-2/
https://rijswijksdagblad.nl/algemeen/4e-editie-rijswijk-talent-award-beeldende-kunst
https://www.midvliet.nl/actueel/nieuws-uit-de-regio/13896-rijswijk-talent-award-voor-beeldende-kunst
https://www.grootrijswijk.nl/nieuws/algemeen/991773/nieuwe-editie-rijswijk-talent-award-voor-beeldende-kunst-
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