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Algemeen.
Diverse activiteiten hebben deze zomer plaatsgevon-
den vanuit onze stichting.
De herberg was bijna iedere zaterdagmiddag open
voor bezoekers. Tijdens “leef” 10 en 11 mei is er een
kennismaking expositie geweest. Tableau Vivant heeft
op 30 augustus plaatsgevonden.

Meedenk en meewerkgroep.
De bijeenkomst van de meedenk- meewerkgroep
wordt gepland in oktober. Nieuwe ideeën voor ko-
mende jaren worden dan besproken en eventueel
werkgroepen samen gesteld.

Kunstenaarsherberg.
De kunstenaarsherberg is in principe iedere zaterdag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur open. Op een aantal
middagen is er naast de suppoost ook weer een kun-
stenaar aanwezig en aan het “werk” geweest. Bezoe-
kers zijn hier positief over.
Tijdens “LEEF”, 10 en 11 mei, is er een kennisma-
kingsexpositie van plaatselijke kunstenaars in de her-
berg geweest.
Er zijn tot nu toe 5 dorpswandelingen vanuit de her-
berg door Tourist info georganiseerd in 2014. Op 15
oktober en eind december zullen nog 2 dorpswande-
lingen in 2014 volgen.
Er is subsidie en sponsoring voor de expositieverlich-
ting en de expositiepanelen. De verlichting wordt in
november aangelegd en we zijn nog in onderhande-
ling over de panelen. Medio november hopen we ver-
lichting en panelen voor gebruik klaar te hebben.

KunstKring.
Op de bijeenkomst van september is besloten dat er
medio november een expositie wordt georganiseerd
door 3 leden. Diverse leden laten zich inspireren door
het thema “balans”, in februari zal er een expositie
komen met werken van de leden.

Vrienden van kunstenaarsdorp Zweeloo.
Komend voorjaar komt er een wervingsactie om
“vrienden” te werven. Omdat we per activiteit subsi-
die/sponsoren moeten werven is het belangrijk om een
(financiële)basis te hebben voor algemene activiteiten.

Activiteiten vanuit de stichting kunnen voor en door
vrienden worden 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 en Ydo Gort hebben inmiddels alle 650
schilderijen van 155 schilders gescreend en in een png
file gebracht t.b.v. de Hall of Fame website. Met de
gemeente Coevorden wordt inmiddels gekeken of ons
project ook in een permanente kunstwerk kan worden
tentoongesteld in het Zweeloo/Aalden buitengebied
met professionele/Europese uitstraling en geschikt
voor educatieve doeleinden.

Brinkenexpositie
Veel toeristen genieten van de Brinkenexpositie. De
fietsroute heeft in het blad Plus gestaan als kunstacti-
viteit in Drenthe. Van november tot april worden de
borden weer verwijderd.

Tableau Vivant Zweeloo
Tableau Vivant Zweeloo op 30 augustus is een succes
geworden. Deelnemende kunstenaars, bezoekers en
vrijwilligers vonden het een geslaagde dag. Voor
foto’s zie: WWW.tableauvivantzweeloo.nl Naar
schatting zijn er 500 bezoekers geweest. Er zijn video
opnamen gemaakt, deze zullen op een nader te bepa-
len moment te zien zijn in de herberg. Tijdens de
“open monumentendagen” hebben de deelnemende
kunstenaars hun werken geëxposeerd in het kerkje.

Nieuwe projecten
De projecten met betrekking tot “lindeboom “en “ge-
dichten” worden in oktober opgestart. Hebt u zin om
mee te doen als werkgroep lid en de thema’s helpen
uitwerken? Voor meer info en opgeven kunt u contact
opnemen via kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

EuroArt
In 2015 is de jaarlijkse internationale bijeenkomst van
EuroArt in Nederland (Katwijk). Als Nederlandse
leden hebben we besloten hier extra aandacht aan te
besteden en ons als EurArtlid te profileren.
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Kijk, voel, beleef!


