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Algemeen.
In het tweede jaar van de stichting zijn er weer diverse
activiteiten geweest. Zowel in de kunstenaarsherberg
als daar buiten. Voor komend jaar worden alweer di-
verse initiatieven uitgewerkt in werkgroepen. Er heeft
een bestuurswisseling plaatsgevonden. Afscheid is ge-
nomen van Bert Jansen en nieuw in het bestuur zijn
gekomen Nienke van den Broek en Godelieve van der
Heide.

Kunstenaarsherberg.
Afgelopen maanden is de kunstenaarsherberg bijna ie-
dere zaterdagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur open ge-
weest. In november is er expositieverlichting
aangelegd, de schilderijen van de oude meesters
komen nu heel mooi uit. Ook hebben we een achttal
expositie panelen aan kunnen schaffen. Mede dankzij
vrijwilligers hebben we de kosten kunnen beperken.
Heel blij zijn we met de fondsen waardoor we de ver-
lichting en panelen hebben kunnen realiseren. Dank
aan de VTRB, het Anjerfonds en Europese leadergel-
den. Eind februari zullen verlichting en panelen offi-
cieel in gebruik worden genomen.
Vanaf 23 november tot 28 december is er een exposi-
tie geweest in de herberg van drie leden van de Kunst-
Kring.
In 2015 worden een aantal lezingen georganiseerd in
de herberg. Als eerste zal Jan Kroes op donderdag 5
februari een presentatie geven van zijn “kunst” project
in Londen.

KunstKring.
Elke laatste donderdag van de maand komen een aan-
tal creatievelingen bijeen die het interessant vinden
om met elkaar van gedachten te wisselen en zouden
het goed vinden als er wat meer “creatieven” bij kwa-
men. Dus kom ook eens en denk/doe vrijblijvend mee.
Dat de juiste invulling nog niet gevonden is, het zij zo.
De eerste gezamenlijke activiteit is inmiddels in wor-
ding: een expositie met als thema Balans. 16 ‘Leden’
doen mee. We hopen dat bij een volgend thema meer

creatievelingen meedoen. Op uitnodiging van CKC
(Coevorden Kunst Collectief) wordt er ook gewerkt
aan het thema Stad & Platteland; CKC ‘doet’ Stad en
wij (12) Platteland. Beide thema’s worden rond de
Open Atelier Dagen van 7/8 maart geëxposeerd in
resp. de Herberg en Galerie op 5 in Coevorden.

Hall of Fame.
Samen met designer Caspar Conijn is een 3D sculp-
tuur ontworpen van het gezicht van EVA, het Zweeler
dorpsmeisje geschilderd door Liebermann. Het beeld
wordt 5 meter hoog en bestaat uit 1000 kubussen,
waarin naar de Hall of Fame schilderijen kan worden
gekeken. Het fantastische beeld, als icoon voor een
professionele Zweeloo promotion, zou een plek in het
stroomdal van Aalderstroom moeten vinden. Het stu-
dieproject wordt begin 2015 afgesloten.

Brinkenexpositie
De panelen worden in maart weer voor het nieuwe
seizoen geplaatst. Er volgt nog nader bericht over acti-
viteit en tijdstip.

Tableau Vivant Zweeloo
De video van Tableau Vivant is vertoond op donder-
dag 11 december in de kunstenaarsherberg. De video
is tijdens de openingsuren in de herberg te zien.

Gedichten project.
De werkgroep is gestart met het uitwerken van het
project. Gedichten uitzoeken, layout bepalen, financi-
ële haalbaarheid, overige activiteiten met betrekking
tot gedichten.

Lindeboom project.
Dit project wordt doorgeschoven naar 2016. In 2015
zijn er al diverse activiteiten.

EuroArt
We werken aan een folder waarin de Nederlandse
leden van EuroArt zich gaan profileren. Hierin komen
arrangementen van de betreffende leden. De folder
wordt tijdens de jaarlijkse internationale bijeenkomst
van EuroArt uitgegeven, de bijeenkomst is in 2015 in
Nederland (Katwijk).
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Kijk, voel, beleef!

We wensen iedereen een goed jaar met veel

creativiteit en/of genieten van de resultaten van

de creativiteit van anderen.


