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Algemeen.
De afgelopen maanden zijn er weer diverse activitei-
ten geweest. Bijna iedere zaterdagmiddag is de kun-
stenaarsherberg open geweest, de Open Atelier Dagen
(OAD) zijn geopend vanuit de herberg en
de Brinkenexpositie is op 19 april vanuit de kunste-
naarsherberg geopend.

Meedenk en meewerkgroep.
De meedenk- meewerkgroep is op dinsdag 15 april bij
elkaar geweest. Op deze avond is er kort terug geblikt
op het eerste jaar van de stichting en zijn de activitei-
ten voor 2014 besproken. Daarna is er gesproken over
activiteiten voor de jaren 2015 en 2016. Voor 2015
zijn er twee activiteiten uitgekozen, rondom de linde-
boom en gedichten. De volgende bijeenkomst is in
september.

PR/communicatie.
Website: de website is weer verder ingevuld met gege-
vens van kunstenaars, de Brinkenexpositie en Tableau
Vivant. Mis u iets op de site: laat het ons weten.

Kunstenaarsherberg.
De kunstenaarsherberg is op zaterdagmiddag van
13.00 tot 17.00 uur open. Op een aantal middagen is
er naast de suppoost ook een kunstenaar aanwezig en
aan het “werk”. Dit wordt zoveel mogelijk vermeld in
OEK.
In maart heeft de opening van de Open Atelier Dagen
(OAD) in de herberg plaatsgevonden. Er is een expo-
sitie geweest in de herberg van deelnemers aan de
OAD. Gedurende de 5 expositiedagen in de herberg
zijn er ruim 300 bezoekers geweest.
Geopark de Hondsrug heeft tweemaal een lezing ge-
geven in de herberg.
Tijdens “LEEF”, 10 en 11 mei, is er een kennisma-
kingsexpositie van plaatselijke kunstenaars in de her-
berg .
In februari is er een dorpswandeling vanuit de herberg
door Tourist info georganiseerd. Er zullen nog 6
dorpswandelingen in 2014 volgen.
De expositieverlichting en panelen zijn nog niet ge-
realiseerd. Een offerte is er, nu nog de financiën. Een
aantal potentiële sponsoren zijn benaderd.

KunstKring.
Iedere laatste donderdag van de maand van 20.00 tot
22.00 uur is er een bijeenkomst is in de herberg. De
aanwezige kunstenaars vullen zelf deze avond in door
o.a. voorstelronde van kunstenaars, elkaar inspireren
en tot nieuwe initiatieven komen.

Vrienden van kunstenaarsdorp Zweeloo.
De eerste vrienden hebben zich aangemeld. Voor een
gezonde basis is het belangrijk om “vrienden” te heb-
ben. Activiteiten kunnen voor en door vrienden wor-
den georganiseerd. Vanaf 10 euro per jaar bent u
vriend en ondersteunt u onze activiteiten. Opgave via
mail is mogelijk:
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Hall of Fame.
Jan Warmolts is, ondersteunt door Ydo Gort, bezig
een Hall of Fame samen te stellen van kunstenaars die
in Zweeloo of omgeving hebben gewerkt. Het gaat
vooral om afbeeldingen betrekking hebbend op Zwee-
loo en de omliggende dorpen. Op dit moment zijn er
al 150 kunstenaars en hun werk verzameld door Jan.
De Hall of Fame zal op de website van kunstenaars-
dorp te zien zijn.

Brinkenexpositie
De Brinkenexpositie is op 19 april geopend door bur-
gemeester Bert Bouwmeester. Op de 5 brinken is een
paneel onthuld door een dorpsbewoner of door de
kunstenaar van een schilderij zelf, Roos Bosnak en
Kees Thijn. In de werkgroep zat vanuit ieder dorp een
vertegenwoordiger. De expositie zal jaarlijks aanwe-
zig zijn van medio april tot medio oktober. Er is een
fietsroute langs de 5 brinken, de route is bij Tourist
info of in de kunstenaarsherberg voor € 1,50 te koop.

Tableau Vivant Zweeloo
De organisatie van Tableau Vivant Zweeloo op zater-
dag 30 augustus is in volle gang. Kunstenaars die mee
willen doen kunnen zich aanmelden via de website
van kunstenaarsdorp Zweeloo. Ook vindt u op de site
nadere informatie. Het programma voor belangstellen-
den volgt nog met daarin o.a. rondwandeling, de
schaapskudde uit Benneveld, optredens in de kerk.
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Kijk, voel, beleef!


