
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 We kunnen terugkijken op een jaar met
vele activiteiten. Een lezing, viertal exposities van
KunstKringleden, presentatie gedichtenbundel “Dich-
terBij Zweeloo”, expositie leerlingen CBS de Schutse,
Brinkenexpositie, meegewerkt aan de Duitse docu-
mentaire over Van Gogh en Liebermann, startpunt van
dorpswandelingen en van de “Van Gogh” fietstocht,
EuroArt bijeenkomsten en niet te vergeten verder ge-
werkt aan het EVA project. In totaal hebben we 744
bezoekers mogen ontvangen in de kunstenaarsherberg.
De stichting heeft de ANBI erkenning van de belas-
tingdienst gekregen, giften aan ons mogen afgetrok-
ken worden onder bepaalde voorwaarden bij uw
belastingaangifte.
Ook in 2016 worden er weer diverse activiteiten geor-
ganiseerd. We willen o.a. een excursie naar Worps-
wede (D), collega EuroArtcity, voor belangstellende
organiseren en een aantal lezingen over GeoPark De
Hondsrug, we zijn een hotspot van de Expositiepoort
Kunst van het GeoPark.

Website Op onze website, www.kunstenaarsdorp-
zweeloo.nl, kunt u onze geplande activiteiten vinden
en nieuws over activiteiten, uitgegeven nieuwsbrie-
ven, data van en informatie over de exposities, infor-
matie over kunstenaars en ateliers. Ook een uitge-
breide toelichting op het Eva project is hier te vinden.

Kunstenaarsherberg In oktober is er een expositie
van de illustraties van het boek “Wadje” van Yvonne
Brill geweest en hebben de leerlingen van CBS de
Schutse gedichten en tekeningen geëxposeerd, geïn-
spireerd door de gedichtenbundel “DichterBij Zwee-
loo”. In de maanden november en december is er een
expositie geweest van 2 KunstKring leden.Reactie be-
zoekers: “Leuk om dit te zien, in een dorp verwacht
ik dit niet direct. Maar het is erg mooi om te zien! “
“Wat een prachtige quilts en mooie schilderijen”. Be-
zoekers waren o.a. afkomstig uit Culemborg, Zoute-
lande, Nijverdal, Leiden en Maarn.
Op donderdag 11 februari om 19.30 uur is er een le-
zing door en over het GeoPark. We zijn een partner
van het GeoPark. Eind februari wordt de eerste expo-
sitie in 2016 geopend, thema is deze keer “ritme”.

KunstKring Ook al doet de naam ‘KunstKring’ an-
ders vermoeden, het is een groep inwoners uit Zwee-
loo en omliggende dorpen die een interesse delen:
kunst. Dus kom ook eens en denk/doe vrijblijvend
mee. Op donderdagavond 28 januari komen ze weer
bijeen; nu in de galerie van Yvonne Brill aan de Deel
in Aalden, omdat Tante Sweel/de herberg dicht is

i.v.m. de toneeluitvoering. Onderwerp die avond: de
nieuwe thema-expositie RITME die rond de Open
Atelier Dagen die op 6 en 7 maart plaatsvindt en loopt
tot eind april. Ook meedoen? Geef je dan snel op via
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Hall of Fame / project EVA We hebben helaas wat
tegenslag gehad met de samenwerking van de Stenden
Hogeschool Emmen en daarna ook met de Saxion
Universiteit in Enschede om ons kunstwerk uit therm-
oplastic aardappelzetmeel uit te werken. Toch blijft dit
onze voorkeur houden vanwege de sterke binding met
de agrarische sector in onze dorpen. De experts in de
kunststof industrie geven aan dat het gebruik van
aardappelzetmeel zeer wel mogelijk moet zijn. We
hebben nu de firma’s API in Emmen en Pezy in Gro-
ningen bereid gevonden om het project uit te werken.
Hiervoor wordt een VIA subsidie aangevraagd, van-
wege de innovatie van het project.
Het projectplan ‘EVA van Zweeloo’, geschreven om
hiermee subsidiegelden te verkrijgen, is inmiddels uit-
gebreid met een project- en communicatieplan, en be-
sproken met de fondsenwerver en de gemeente. Er
zijn nu ongeveer 10 instellingen, die bereid zijn om
mee te werken, en hier wordt begin 2016 verder aan-
gewerkt. Voor meer informatie zie onze site:
www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl

Gedichten boek De presentatie van de bundel
“DichterBij Zweeloo” op 18 oktober werd positief
ontvangen, er waren 70 genodigden en belangstellen-
den bij aanwezig. De verkoop verloopt goed, vele ko-
pers vinden het een uitstekend cadeau. Hebt u nog
geen bundel gekocht, ze zijn voor € 7,50 op diverse
plaatsen te koop.
Ook kunt u voor € 10,00 een exemplaar per post thuis
ontvangen te bestellen via ons emailadres:
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

Brinkenexpositie Eind maart tot eind oktober staan
de panelen weer op de brinken en kunnen ze bewon-
derd worden. Van toeristen hebben we enthousiaste re-
acties gehad over de route en de panelen. De routes
zijn nog te koop bij in de Kunstenaarsherberg en bij
Tourist Info, Aelderstraat 21a.

EuroArt Afgelopen september hebben we ons project
“EVA” gepresenteerd op de internationale bijeen-
komst van EuroArt, men was onder de indruk van het
project. De folder “Van Domburg tot Plasmolen, be-
leef de route van de Nederlandse Kunstenaarskolo-
nies” ligt op dit moment bij de drukker..
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Kijk, voel, beleef!

Wij wensen u een kunztsinnig 2016


