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Algemeen Afgelopen maanden hebben er weer di-
verse activiteiten plaats gevonden. In de kunstenaars-
herberg zijn er twee exposities geweest, de Brinken
expositie is er weer en we hebben een nieuwe kunst
wandelroute gepresenteerd. Een bezoek aan de
Hamburger kunsthalle gebracht en we waren
aanwezig tijdens de vriendinnenwandeldag.

Agenda
15 april t/m 27 mei:
Pentekeningen van Rikus Oldewening.
12 en13 mei:
Europa Kijkdagen, met o.a. uitleg Europese Leader-
gelden voor ons project EVA van Zweeloo
3 juni t/m 26 augustus:
Egbert van Drielst, 18de eeuwse schilder in Zweeloo.
7 juni:
Lezing door Godelieve van der Heijden over Van Drielst.
2 september t/m 28 oktober:
Foto expositie van plaatselijke fotografen.
12 oktober:
Lezing Jan Kroes over kunstwerken uitgevoerd in hout.
4 november t/m 30 december:
Thema-expositie van KunstKring leden.

Facebook Hebt u ons al bezocht op onze facebook
pagina? Hierop vermelden we onze evenementen en
een (foto) verslag van onze activiteiten. We hebben al
vele volgers.

Kunstenaarsherberg Op dit moment loopt er een
expositie met pentekeningen van Rikus Oldewening.
Hij heeft vele huizen getekend uit Zweeloo en omlig-
gende dorpen. Vooral veel oude boerderijen. Afgelopen
zaterdag hebben al 40 personen genoten van zijn werk.
Bent u ook benieuwd of uw woning er tussen zit?
Iedere zaterdagmiddag tussen 13.00 en 17.00 uur bent
u van harte welkom in onze kunstenaarsherberg, bij
Tante Sweel.

KunstKring Op de avond in maart hebben we terug-
gekeken op de Open Atelier Dagen. Ruim 200 (!)
mensen bezochten de herberg en de expositie ‘The
Best Of’. Een succes. Over en weer had iedereen iets
te vertellen over wat ze elders gezien hadden. Deze
avond mochten we ook een nieuw gezicht welkom
heten. Zouden we dan toch gestaag nieuwe belangstel-
lenden zien? Verder werd er gebrainstormd over een
nieuw thema voor komend najaar. Op de avond in mei
zal de beslissing vallen. Ook werd er geopperd om
eens aan de slag te gaan; dus een van de komende
avonden gaan we een collage maken. Nieuwsgierig

naar deze kring van creatievellingen? Kom dan eens
kijken. Je bent van harte welkom.

Hall of Fame/ project EVA We hebben inmiddels
de uiteindelijke beslissing ontvangen van SNN dat ons
project in aanmerking komt voor Leadergeld subsidie
voor maximum 60% van de investering voor het
ontwikkelen en bouwen van EVA. Hierover is met
SNN-Groningen een meeting geweest om uitleg te
krijgen hoe Leader werkt en waar op gelet moet
worden. Het betekent wel dat wij nog de resterende
bijdrage van € 60.000 binnen moeten krijgen van
private fondsen. Hiermee zijn we nu druk bezig en
krijgen de volledige ondersteuning van de gemeente
Coevorden hiervoor. Wordt vervolgd dus.
Het schilderij EVA van Liebermann hangt in de
Hamburger Kunsthalle. Op 14 maart 2017 zijn we
ontvangen door de directie van de Hamburger Kunst-
halle. Zij waren erg enthousiast over ons project en
eventuele toekomstige excursies vanuit Hamburg zijn
besproken.

Brinkenexpositie Dank zij de hulp van een aantal
vrijwilligers hebben we de benodigde reparaties aan
de panelen kunnen uitvoeren en staan de 20 panelen
weer opgesteld in de 5 dorpen. De eerste toeristen
hebben er alweer van genoten.

Kijk! Kunst, Buiten! Om meer mensen te laten
genieten van de kunst die buiten staat hebben we een
nieuwe wandeling gemaakt. De wandeling is 6 km
lang door Zweeloo en Oud Aalden. U maakt kennis
met 18 kunstobjecten. De route is te krijgen bij de
kunstenaarsherberg en bij Tourist info.
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Kijk, voel, beleef! Veel Kunst in 2017!
Zonder kunst is niet te leven!


