
 
Vredeman de Vries Prijs voor Vormgeving 2019 

 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân hebben de volgende juryleden voor de 
Vredeman de Vriesprijs voor Vormgeving 2019 benoemd. De jurering vindt plaats op  
23 mei 2019 in het Provinciehuis te Leeuwarden. Met deze jury zijn verschillende 
disciplines vertegenwoordigd.  
 
De jury bestaat uit: 
 
Frederiek Bennema Kunsthistoricus 
Werkt als theoriedocent bij Academie Minerva bij de richting Vormgeving en Autonoom 
Beeldende Kunst en als onderzoeksleider voor Kenniscentrum Image in Context. Doet 
promotieonderzoek Designing the Social aan de RUG. Werkte in verschillende functies 
en was betrokken bij diverse projecten en activiteiten. Onder andere als 
Projectcoördinator CBK Drenthe; workshopprogramma en symposium SpeedDesign; 
Coördinator FLOSS avonden voor VHDG; Denktank Ebbingekwarier; Design Magazijn. 
Studeerde in 2004 af aan de RUG op hedendaagse kunst en vormgeving met een 
studie naar Form follows Concept over Droog Design. 
 
Anne van der Zwaag Kunsthistoricus 
Studeerde Kunstgeschiedenis aan de UU en werkt als curator, schrijver en adviseur in 
de creatieve industrie en het bedrijfsleven. Ze is eigenaar en directeur van designbeurs 
OBJECT Rotterdam en het kunstplatform BIG ART. Daarnaast stelde zij 
grote publiekstentoonstellingen samen zoals Pastoe (Kunsthal), WIT (Nederlands 
Fotomuseum) en BAL! (Paleis Soestdijk). Ze schreef boeken over (social) design, 
kunst, mode en architectuur, rubrieken voor De Architect, Frame Magazine en ELLE 
Decoration. Ook neemt ze zitting in verschillende besturen, adviescommissies en jury’s 
en is ze als gastdocent verbonden aan de Design Academy, HKU en Academie voor 
Bouwkunst.  
 
Hugo Engwerda Grafisch ontwerper  
Combineert werkzaamheden als grafisch ontwerper met educatie vanuit onder andere 
broedplaats Het Werk. Is werkzaam bij Minerva Academie voor Popcultuur in 
Leeuwarden als productiehuis-docent (interdisciplinaire leergemeenschap) en docent in 
het Design Lab (onderwijs vanuit vakdisciplines). Daarnaast is hij coach bij de 
Innovatiewerkplaats Hemp Design Factory voor het lectoraat Art & Sustainability van 
Hanzehogeschool Groningen. Afgestudeerd in 2002 bij ABK Minerva richting 
communicatie design nadat hij eerder de opleiding Kunst & Design bij de NHL had 
afgerond. Ronde daarna in 2014 zijn Master Kunsteducatie af. 
 
Peter Joore Lector Open Innovatie NHL Stenden Hogeschool 
Bij de NHL StendenHogeschool  betrokken bij de ontwikkeling van nieuw 
onderwijskundige benadering getiteld Design Based Education. Hij onderzoekt de 
manier waarop nieuwe producten en diensten kunnen bijdragen aan duurzame 
maatschappelijke verandering. Was betrokken bij ontwikkeling van het multidisciplinaire 
X-Lab en de Frisian Design Factory in de Blokhuispoort in Leeuwarden. Werkt nauw 
samen met Nederlandse Technische Universiteiten en Hogescholen, onder andere 
middels gezamenlijke tentoonstelling tijdens de Dutch Design Week. Hij studeerde af 
als Industrieel Ontwerper aan de Technische Universiteit in Delft in 1991. 
 
Lambert Kamps Ruimtelijk ontwerper 
Werkt vanuit zijn studio voor beeldende kunst, design en concept ontwikkeling; in wisselende 
teams of individueel voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Daarnaast ontwikkelt de 
studio eigen projecten die zich bevinden op het vage grensvlak van autonome kunst, design 
en architectuur waarvan de resultaten worden getoond tijdens exposities, beurzen en 
festivals. Hij is afgestudeerd in 1999 bij ABK Minerva in Groningen aan de richting Autonoom-
interdisciplinair. 
 


