
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 2017 hebben we weer vele activiteiten
kunnen organiseren en hebben inwoners van onze dor-
pen en toeristen hier van kunnen genieten. Dankzij
onze vrienden, vrijwilligers, kunstenaars en sponsoren
kunnen we terugkijken op een goed verlopen jaar. In
2017 zijn er 5 verschillende exposities geweest, heb-
ben we twee lezingen georganiseerd en een bezoek
naar de expositie van Jo Klose. Tijdens de Open Ate-
lier dagen (OAD) en Europese dagen is de kunste-
naarsherbeg open geweest. In totaal is er 9 keer een
dorpswandeling van de TIP in de kunstenaarsherberg
gestart waarbij de wandelaars informatie over kunste-
naarsdorp Zweeloo en haar schilders hebben gehad.
De nieuwe wandelroute “Kijk Kunst buiten” is goed
ontvangen en door velen gewandeld. In totaal hebben
900 bezoekers in 2017 de kunstenaarsherberg bezocht.

Lustrumjaar Dit jaar bestaan we 5 jaar, ons eerste
lustrumjaar. We willen hier aandacht aan besteden
onder andere door extra activiteiten in de maand
september te organiseren.

Dan is het namelijk precies vijf
jaar geleden dat we de kunstenaarsherberg officieel
geopend hebben. Maar er zullen ook nog andere acties
komen, nadere gegevens volgen nog via persberich-
ten en op onze website en/of onze Facebookpagina.

Agenda 2018
17 februari - 31 maart: Thema-expositie KunstKring
10 - 11 maart: Open Atelier Dagen (OAD)
7 april - 26 mei: Gastexpositie, schilderijen en
tekeningen ds. Werner
April - oktober: Brinkenexpositie, fietsroute
April - oktober: Kijk, kunst buiten! Wandelroute
2 juni - 14 juli: Gastexpositie, Janine Haddering en
Ludi Brandwagt
21 juli - 25 augustus: Gastexpositie, Egbert Bouwhuis
1 - 22 september: Lustrumweken
29 sept - 3 november: Thema-expositie Kunstkring
10 nov - 29 december: Gastexpositie, familie
De Kwaasteniet

Website/Facebook Via onze website en Facebook-
pagina houden we u op de hoogte van al onze activi-

teiten. Op onze website www.kunstenaarsdorp zwee-
loo.nl willen we ook aankondigingen van andere
kunstexposities plaatsen wanneer deze in één van
onze dorpen plaats vinden. Om dat te kunnen is het
belangrijk dat we gegevens ontvangen over de exposi-
ties op ons e-mailadres:
kunstenaarsdorpzweeloo@gmail.com

KunstenaarsherbergAfgelopen jaar is de herberg
35 zaterdagen en 20 zondagen open geweest. Dankzij
de inzet van vrijwilligers, gastvrouwen en gastheren,
hebben we de bezoekers weer kunnen informeren over
en laten genieten van de “oude” en de “nieuwe” mees-
ters.

KunstKring In 2018 bestaat stichting kunstenaars-
dorp Zweeloo 5 jaar. Een lustrumjaar dus. De leden
van Kunstkring Zweeloo laten dat uiteraard niet zo-
maar voorbijgaan. Van 17 februari tot 31 maart expo-
seren zij gezamenlijk in de kunstenaarsherberg en
deze keer met vooral aandacht voor Zweeloo zelf.
Allen wonen en werken in of nabij het kunstenaars-
dorp. Graag willen ze laten weten wat Zweeloo voor
elk van hen betekent en dit graag tot uiting laten
komen in deze expositie. ‘Waarom Zweeloo’ is het
thema. Ook tijdens de Open Atelierdagen Drenthe,
10 en 11 maart 2018, zal de expositie te zien zijn.
We verwachten veel bezoekers!

Hall of Fame / Project EVA Omdat de fondswer-
ving van het gehele EVA project langer duurt dan ver-
wacht, hebben we besloten om onze geweldige
verzameling van 650 schilderijen van 160 schilders al-
vast als uitbreiding op onze website te plaatsen. We
hebben hiervoor een externe website bouwer in
Emmen gevraagd om ons te helpen om al deze gege-
vens professioneel in een ‘ zoekmachine’ te zetten.
Zodat onder andere op de volgende items gezocht kan
worden: kunstenaar, schilderij, object en locatie (in
welk van onze 5 dorpen). Hiervoor zijn gelden be-
schikbaar vanuit het Rabofonds, EuroArt en VTRB.

Uitnodiging “Geniet van wat hier ooit was en nog
steeds is; beleef de natuur en eenvoud van het leven
en kijk door de ogen van de kunstenaar…” Vanuit dit
motto willen we onze activiteiten uitdragen.
Onze stichting heeft mede als doel facilitair en toevoe-
gend zijn. Door krachten te bundelen kom je meestal
verder! Hebt u ideeën passend bij onze doelstelling,
neem gerust contact met ons op.
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Kijk, voel, beleef!

een euro rt dorp

KKiijjkk,, vvooeell,, bbeelleeeeff!!


