
                    Zilli’s Hi-Po Pitch

      Zilli Frish b.v. is op zoek naar nieuw, creatief talent!
Locatie: Kipvis, Middelburg - datum: za. 9 feb -  tijd: 16:00 uur

Het gaat goed met Zilli Frish. Haar kantoor in kunstwerkplaats Kipvis te 
Middelburg is amper een maand geopend of ze gaat alweer uitbreiden! 
Beter gezegd: ze zoekt een hi-Po (high Potential) die haar dependance in 
Middelburg kan overnemen.  

Ben jij een startend kunstenaar, zie je jezelf als hi-Po en ben je toe aan een 
nieuwe ‘boost’ in je carrière? Dan is dít je kans!

Op zaterdag 9 februari, om 16 uur kun je jezelf in Kipvis presenteren aan 
een deskundige jury uit de wereld van de kunst. Vertel in ca. 5 minuten 
wie je bent, wat je doet en wat je van plan bent in Kipvis te doen. Je 
kunt ook beelden gebruiken. Er is echter geen apparatuur. De wedstrijd 
wordt geleid door Zilli Frish zelf. 
De jury maakt diezelfde middag een weloverwogen keuze uit de 
kandidaten.

Wat heeft Kipvis je te bieden?
Kunstwerkplaats Kipvis is gevestigd in een oud schoolgebouw in Middelburg. 
Op de enorme bovenverdieping kun je gedurende 2 à 3 maanden als 
gastkunstenaar werken. Je mag er ook andere kunstenaars bij betrekken. 
Kipvis biedt jou als startend kunstenaar een fantastische mogelijkheid om al 
experimenterend tot nieuw werk te komen. 
En wie weet word je wel ontdekt! Tijdens je werkperiode is er namelijk een 
feestelijke Grote Vaststelling waarin je je werk presenteert. De werkperiodes 
gaan bij Kipvis organisch en in goed overleg in elkaar over. Kunstenaars die 
jou vooraf gingen waren o.a. Maartje Korstanje, Leonie Ruissen, Désiree de 
Baar en Liesbeth Verhoeven. Kijk ook eens op www.kipvis.com . 

Voor elke gastkunstenaar is er een bescheiden werkbudget. Werkperiode in 
overleg. De eerste mogelijkheid is op korte termijn. 

Heb je interesse? Stuur dan een e-mail naar zillifrish@live.nl. 
Informatie is ook te vinden op http://zillifrish.hyves.nl/ .


