
Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo heeft als doel de schilderachtige Drentse dorpen Aalden, Benneveld, Meppen, Wezup en Zweeloo als kunstenaarsdorpen te promoten; kunst in het algemeen te stimuleren en te
bevorderen door het (mede) organiseren van o.a. manifestaties, exposities, kunstmarkten, wandel- en fietsroutes, lezingen en publicaties. Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo is lid van EuroArt.

Stichting Kunstenaarsdorp Zweeloo Burgemeester Tonkensstraat 10, 7851 AG Zweeloo, kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com, www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl

Algemeen Gedurende de zomermaanden hebben
weer vele bezoekers genoten van de exposities in de
herberg, zijn er kunstkring bijeenkomsten geweest,
het EVA project is in een volgende fase en het gedich-
ten boekje wordt gedrukt. Kortom er is weer veel ge-
beurd.

Website Hebt u onze website al bezocht,
www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl, hierop vindt u
nieuws over onze activiteiten, uitgegeven nieuwsbrie-
ven, data van en informatie over de exposities , infor-
matie over kunstenaars en ateliers. Ook een
uitgebreide toelichting op het Eva project is hier te
vinden.

Vrienden van kunstenaarsdorp Zweeloo Voor
de stichting is het belangrijk dat haar gedachtegoed
gedragen wordt door enthousiaste mensen. Op die
manier kunnen we activiteiten blijven (mede)organise-
ren. Omdat we geen subsidies krijgen voor onze orga-
nisatie is een jaarlijkse financiële bijdrage van
vrienden erg belangrijk. Wilt u vriend worden? Via
onze website kunt u zich aanmelden als vriend. We
zijn bezig een ANBI erkenning te krijgen van de be-
lastingdienst. Ons e-mailadres is: kunstenaarsdorp-
zweeloo@gmail.com.

Kunstenaarsherberg. Op 2e pinksterdag is de her-
berg door diverse deelnemers van de “Van Gogh”
fietstocht bezocht. Van 25 april tot 5 juli is er de expo-
sitie “Kleurrijk” in de herberg geweest met kunststuk-
ken van 3 kunstkring leden. Een reactie van een
bezoeker: “Leuke tentoonstelling, mooie kleuren. Ik
kom altijd even kijken als er weer wat nieuws hangt.”
Van 5 juli tot 20 september is er de thema expositie
“Vergankelijkheid”, hier doen 10 leden van de kunst-
kring aan mee. Reactie van een bezoeker: “ Wat een
verrassing om hier langs te fietsen. De moeite waard
om even af te stappen. Mooie combinatie van kunst
van vroeger en hedendaagse kunst”.
Herkomst bezoekers o.a. uit Berlijn, Nijverdal, Maarn,
Beetsterzwaag en Diemen.

KunstKring Elke laatste donderdag van de maand
komen een aantal creatievellingen bijeen die het leuk

vinden om elkaar beter te leren kennen en met elkaar
van gedachten te wisselen. Ook al doet de naam
‘KunstKring’ anders vermoeden, het is een groep
mensen met een gemeenschappelijke interesse: kunst;
ze zijn allemaal - ieder op zijn/haar eigen wijze- crea-
tief bezig en vinden het leuk dit met andere creatievel-
lingen te delen.
Dus kom ook eens en denk/doe vrijblijvend mee. Op
donderdagavond 25 september komen ze weer bijeen;
nu bij het Leitzeplein in Benneveld van Ineke Reijnt-
jes en Frank van der Plas, omdat Tante Sweel/de her-
berg dicht is i.v.m. vakantie.

Hall of Fame/ project EVA De 3D sculptuur van
het gezicht van EVA, ontworpen door Caspar Conijn,
is besproken met de plaatselijk belang verenigingen
van de 5 dorpen en de leden van de KunstKring Zwee-
loo. Veel enthousiasme, alleen enige leden van de
KunstKring vonden het jammer dat de job niet aan de
plaatselijke kunstenaars was gegund. Op dit moment
loopt een project bij de Stenden Hogeschool om te on-
derzoeken of het kunstwerk ook in thermoplastic aard-
appelzetmeel kan worden uitgevoerd. Dit heeft onze
voorkeur vanwege onze sterke binding met agrarische
sector in onze dorpen. De studie moet eind oktober
zijn afgerond. Voor meer informatie zie onze site
www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl

Gedichten boek Het gedichtenboek met gedichten
uit voormalig gemeente Zweeloo gaat binnenkort naar
de drukker en zal op zondag 18 oktober gepresenteerd
worden. Nader bericht volgt op korte termijn.
Basisschool “de Schutse” gaat tijdens de kinderboe-
kweken aandacht besteden aan poëzie en de gedichten
uit het gedichtenboek van Zweeloo. Een aantal ge-
dichten van leerlingen worden geëxposeerd in de kun-
stenaarsherberg.

EuroArt Op 19 september is er de jaarlijkse interna-
tionale bijeenkomst van EuroArt city’s, dit jaar in Ne-
derland. De 6 Nederlandse EuroArt plaatsen geven
dan een gezamenlijke folder uit “Van Domburg tot
Plasmolen, beleef de route van de Nederlandse Kun-
stenaarskolonies”. Voor meer info zie de aangepaste
site Euroartcities.eu
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Kijk, voel, beleef!


