
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 In de eerste maanden van 2016 zijn er
weer diverse activiteiten georganiseerd door de
werkgroepen van kunstenaarsdorp Zweeloo. Het
seizoen werd geopend met een lezing over Geopark de
Hondsrug. De bijeenkomst werd door 40 personen
bezocht. Er was een thema-expositie “Ritme”, er zijn
gedichten voorgedragen in de Korenhof en de panelen
van de Brinkenexpositie zijn weer geplaatst.

Website/Facebook Ook zijn wij op dit moment
bezig onze website, www.kunstenaarsdorpzweeloo.nl,
aan te passen. Na 3 jaar in de lucht te zijn willen we
hem nog overzichtelijker en informatiever maken.
Sinds kort kunt u ons ook op Facebook vinden. Hier
gaan we zoveel mogelijk actuele ontwikkelingen
plaatsen.

Kunstenaarsherberg Van 27 februari tot 24 april is
de thema-expositie “Ritme” van 12 kunstkringleden in
de herberg te zien geweest. Tijdens de Open Atelier
Dagen, 12 en 13 maart, is de expositie door ruim 200
belangstellenden bezocht. Op 12 april kwamen ruim
300 vrouwen van de Vriendinnen Wandeldag de
expositie bezoeken; ter opluistering hebben we buiten
op djembés gespeeld.
De volgende expositie wordt geopend op zaterdag 14
mei. Gastexposanten bij kunstpodium Zweeloo zijn
dan 10 voornamelijk eerste- en tweedejaars amateur-
schilders uit Aalden en omstreken. Op dit moment zijn
we een foto-expositie aan het voorbereiden; hiervoor
hebben we 8 plaatselijke fotografen benaderd.

KunstKring Ook al doet de naam ‘KunstKring’ anders
vermoeden, het is een groep inwoners uit Zweeloo en
omliggende dorpen die een interesse delen: kunst.
Onder het genot van een kop koffie hebben zij het
over hun werk, wat hen inspireert, waar ze mee bezig
zijn; bijvoorbeeld welke expositie de moeite waard is.
Belangstelling? Kom ook eens een bijeenkomst bijwo-
nen en ervaar de gezelligheid. Op donderdagavond 26
mei komen ze weer bijeen in de KunstenaarsHerberg
(achter Tante Sweel). Je bent van harte welkom.

Hall of Fame / project EVA
Project EVA – Het gezicht van Zweeloo
In januari hebben wij een subsidieverzoek ingediend
bij de provincie voor Leadergelden. Op 12 februari
hebben wij in een meeting met dhr G.Meijers van de
provincie vernomen dat ons project ‘Leaderwaardig’
is bevonden en dat wij mogen rekenen op een bijdrage
van 60% van het benodigde budget. Deze 60% is ech-
ter wel het maximum wat wij aan rijksbijdrage mogen

ontvangen, waardoor fondsen, zoals Mondriaanfonds,
VIA en Stimuleringfonds Creatieve Industrie, komen
te vervallen. Deze fondsen worden ook door het rijk
gesubsidieerd. Ook hebben wij een negatieve beslis-
sing ontvangen van het Bouwfonds/Cultuurfonds.
We zijn nu met de fondsenwerver aan het kijken op
welke fondsen we nog kunnen rekenen en hoeveel wij
aan eigen bijdrage, zoals eigen vrijwilligersuren , kun-
nen opvoeren om ons project tot een succes te maken.
Wij hebben in maart een meeting gehad met alle be-
trokkenen bij API op het Emmtech terrein in Emmen
en aan hun enthousiasme zal het niet liggen. Wordt
vervolgd.

Gedichten boek De verkoop verloopt goed. Hebt u
nog geen bundel gekocht, ze zijn voor € 7,50 op di-
verse plaatsen te koop. Ook kunt u voor € 10,00 een
exemplaar per post thuis ontvangen door te bestellen
via ons emailadres: kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com
Op 31 maart hebben we, samen met leerlingen van
CBS De Schutse, gedichten voorgedragen in de Ko-
renhof. Er was bij de toehoorders vaak een moment
van herkenning. Bijvoorbeeld bij de “toet” van de
fabriek of “in tweeduuster”.

Brinkenexpositie De panelen staan er weer en tot
eind oktober kan er weer van genoten worden. De
fietsroute is nog te koop bij in de Kunstenaarsherberg
en bij Tourist Info, Aelderstraat 21a

EuroArt De folder “Van Domburg tot Plasmolen” is
uit. Op korte termijn gaan we deze aanbieden aan Bert
Jansen van het Wapen van Aelden. Zij staan erin met
een arrangement. De folders zijn te verkrijgen bij
Tourist Info en kunstenaarsherberg.

Worpswede Op 29 juni wordt er een uitstapje naar
Worpswede georganiseerd. Onder begeleiding van
Godelieve van der Heijden worden diverse musea
bezocht. Er is nog ruimte voor een paar deelnemers.
Indien u belangstelling hebt kunt u via ons mailadres
contact opnemen.
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Kijk, voel, beleef!


